
Karjeras izglītība  

 

Ar 2017. gada septembri Skrundas novadā Skrundas vidusskola un Nīkrāces 

pamatskola  ir iesaistījušās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 

kā arī uz atsevišķiem pasākumiem tiks pieaicināti Jaunmuižas pamatskolas 7.-9. klašu 

izglītojamie. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrim un tā mērķis ir 

uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti 

gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma 

pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Projekta 

ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā 

transporta izdevumu apmaksai.  

Organizētie pasākumi ir daudzveidīgi. Projekta ietvaros izglītojamiem ir notikusi gan 

lekcija – diskusija par sevis izzināšanu, par to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un 

sasniegt tos, kā mācības skolā saistās ar profesionāļa karjeru nākotnē, ko vadīja bijušais 

LNT moderators Mārtiņš Daugulis, gan lekcija, kurā  apkopoti pasaulē veiksmīgu 

cilvēku pieredzes stāsti un atziņas. Janvārī Skrundas vidusskolā notika Radošā 

NEdarbnīca “Es būšu darba tirgū”, ko vadīja Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS). 

Uz šo nodarbību ieradās 9. klases skolēni no Skrundas vidusskolas un Nīkrāces 

pamatskolas. Radošās NEdarbnīcas mērķis bija, izmantojot radošās domāšanas metodi 

un piemērus, motivēt skolēnus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus 

savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu konkurētspēju nākotnes 

darba tirgū, par darba tirgu un tā attīstības tendencēm ar mērķi, izmantojot radošās 

domāšanas metodi un piemērus, motivēt izglītojamos apzināt un praktiski pielietot 

savus iekšējos resursus savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu 

konkurētspēju nākotnes darba tirgū. Februārī viens Nīkrāces pamatskolas un divi 

Skrundas vidusskolas izglītojamo pārstāvji apmeklēja semināru “Karjeras iespējas 

iekšlietu un aizsardzības jomās” Brocēnu vidusskolā, kuru organizēja Valsts izglītības 

attīstības aģentūras informācijas un karjeras atbalsta departaments. 23. februārī 

Nīkrāces pamatskolas 8., 9. klašu un Skrundas vidusskolas 11., 12. klašu izglītojamie 

apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2018” Rīgā.  

Aprīļa mēnesis bija karjeras izglītībā aizraujošs, jo skolēniem bija interesanti pasākuma  

“Karjeras kompass” ietvaros piedalīties diskusijās – nodarbībās, kurās tika pārrunātas 

aktualitātes par darba tirgu un tā attīstības tendencēm saistībā ar programmētāja 

profesiju (1.-4. klases), ar aktiera profesiju (5.-9. klases).  Skrundas vidusskolas 5.-

7. klašu skolēni devās iepazīties ar kokapstrādē strādājošo profesijām pie SIA “Taku 

meistars”, bet Nīkrāces pamatskolas  1.-7. klašu skolēni iepazinās ar metālapstrādē 

nepieciešamajām profesijām – atslēdznieka, virpotāja, lokmetinātāja, kā arī piedalījās 

meistarklasēs. Ikvienā nodarbībā tika pārrunāti jautājumi  par uzņēmējdarbību.  

Maijā Skrundas vidusskolā, Nīkrāces pamatskolā, Jaunmuižas pamatskolā  notika 

karjeras izglītības pasākumi kopā ar biedrību "Alternatīvā Attīstība" projektu "Dari 

Latvijai" nodarbības "Ko mēs darīsim?"  1.-4. klašu skolēniem            ( Nīkrāces psk., 

Skrundas vsk.) un "Izvēle ir tavās rokās" 7.-9. klašu (Jaunmuižas psk.), 8. klases 

(Nīkrāces psk.), 10. klases (Skrundas vsk.)skolēniem.  



Mācību gada noslēgumā notika pasākums “Būt uzņēmējam”. Ekskursijas laikā  skolēni 

uzzināja par uzņēmējiem (z/s”Garīkas”, SIA “Kalnmuižas viesnīca”, keramiķe Guna 

Rubeža) nepieciešamajām prasmēm un sava biznesa radīšanu, par uzņēmēja ikdienu un 

izaicinājumiem, lai tuvāk iepazītos ar tūrisma jomā strādājošo profesijām, ar piena 

rūpniecību Latvijā un tajā strādājošo profesijām, ar amatniecības nozares keramiķa 

profesiju, ieguva informāciju par profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, 

kā arī ieraudzīja,  kāda ir keramiķa profesijas ikdiena. Skolēni  iejutās  keramiķa lomā 

un paši izveidoja dažādus mākslas objektus.  Jaunmuižas pamatskolas skolēni augsti 

novērtēja šo interaktīvo ekskursiju.  

http://skrundasvidusskola.lv/category/karjeras-izglitiba/ 

Ārpus projekta aktivitātēm no 3.-6. aprīlim Karjeras dienas ietvaros tika organizētas 

tikšanās ar Latvijas Jūras akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālistu Skrundas 

vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā. Skrundas vidusskolas 1.-4. klašu skolēni tikās ar 

Skrundas novada uzņēmējiem Alisi Grauduži, Andru Oto (SIA ”Mazliet romantikas”). 

 

17. aprīlī Skrundas vidusskolas 11.-12. klašu izglītojamie piedalījās karjeras attīstības 

nodarbībā “Veiksmīgas karjeras meistardarbnīca” Brocēnu novadā.  

 

Nodarbības, radošie semināri un citas aktivitātes turpināsies arī nākamajā mācību gadā. 

 

 

http://skrundasvidusskola.lv/category/karjeras-izglitiba/


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Informāciju sagatavoja: Skrundas novada pedagogs, karjeras konsultants Inga Rence-

Remte  
 


