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APSTIPRINU 

Skola 

Direktore/-s .............................................. 

 

____________________ 

Datums 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu tematiskais plāns  

2022./2023. māc. gads  

 

GAROZAS PAMATSKOLA 

 

Jelgavas novada izglītības METODISKĀ darba prioritātes un uzdevumi 2022./2023.m.g. 

1. Izmantojot informācijas un komunikācijas  tehnoloģijas izglītības procesā, ieviest digitālus risinājumus mācību vides uzlabošanai: 

1.1. izmantot elektroniskos mācību līdzekļus un resursus; 

1.2. lietot dažādas mācību vides platformas. 

2. Nostiprināt kompetenču pieeju, tai skaitā STEAM pieeju, mācību un audzināšanas satura īstenošanā: 

2.1. plānot un īstenot vienotu mācību un audzināšanas procesu izglītības iestādē, sadarbojoties klašu, mācību priekšmetu un mācību jomu līmenī; 

2.2. izmantot diferenciāciju un individualizāciju mācību procesā, ņemot vērā izglītojamā dažādās mācīšanās vajadzības; 

3. Organizēt uz skolēnu centrētas mācību stundas, attīstot skolēnu spēju plānot un vadīt savu mācīšanos. 

KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

 Skolas attīstības plāns,  

 Karjeras izglītības programma,  

 Audzināšanas darba programma. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem u.c. 

Karjeras izglītība tiek integrēta izglītības iestādē īstenoto mācību, audzināšanas un interešu izglītības programmu saturā. 

 Garozas pamatskolā plānotas  regulāras iknedēļas karjeras nodarbības un praktiskie darbi 1.-9. klašu izglītojamiem, konkursi un viktorīnas 7-

9.kl. izglītojamiem, konsultācijas un atbalsts Biznesa plāna izstrādē 8.kl. izglītojamiem, tikšanās ar skolas absolventiem,  vecāku informēšana par 

karjeras atbalsta sniegšanas iespējām jauniešiem, metodiskais darbs, sadarbība ar dažādu jomu kolēģiem – pedagogiem un cieša sadarbība ar 
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direktora vietniekiem mācību un audzināšanas darbā. Tiek veiktas aptaujas un testēšana 9. klašu izglītojamiem, kā arī organizētas tikšanās un 

diskusijas Atvērto durvju dienās,  Karjeras nedēļā. Reizi mēnesī foto un publikāciju veidošana skolas mājas lapai, kas atspoguļo karjeras 

izglītības procesu un pasākumus skolā. Mācību procesā īstenot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, sociālajiem uzņēmējiem, ZUC, ZPR, Junior 

Achievement, prakse.lv, naudasskola.lv, NVA, vietējiem jauniešu centriem un pašvaldību, brīvprātīgā darba veicējiem, sabiedriskajām un 

labdarības organizācijām, biedrībām u.c. Izglītojamo uzņēmējspēju attīstīšana norisinās sadarbībā ar sociālo zinību pedagogu un interešu izglītības 

Biznesa skoliņu. Izglītības iestāde nodrošina iespēju ikvienam izglītojamam saņemt atbalstu individuālu un grupu karjeras konsultāciju veidā. 
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 SEPTEMBRIS        

18.09. Karjeras izglītības gada plāna izstrāde, 

saskaņošana ar skolas administrāciju. 

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, skolas 

direktors un vietnieki. 

 

Visu 

septem-

bri 

Kas ir karjera un karjeras izglītība? Veicināt 

uzņēmību un motivāciju mācīties, izvēlēties nākotnes 

nodarbošanos un izglītības ceļu, atbilstoši savām 

spējām, interesēm un iespējām. Parādīt jauniešiem, kā 

pieņemtie lēmumi un izvēles ietekmēs viņu nākotnes 

konkurētspēju darba tirgū. Mazo soļu nozīmīgums 

karjeras veidošanā. 

x x x - x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

Visu 

septem-

bri un 

oktobri 

 

Individuālā personības attīstība. Manas stiprās un 

vājās puses. Kā to varu izmaiņīt. Izstrādāt jaunas 

spēles un darba lapas grupu nodarbībām un 

individuālai pašizpētei. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietnieku audzināšanas 

darbā.            
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27. IX Ar valsts pārvaldi saistītās profesijas. Diskusija ar 

jauniešiem– Kādam jābūt politiķim mūsdienās. 

  x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietnieku audzināšanas 

darbā,            interešu 

izglītības pedagogiem. 

 

Visu 

mācību 

gadu  

Dalība ZUC semināros par  uzņēmējspēju attīstību 

mainīgos apstākļos un iespējamiem risinājumiem 

uzņēmējdarbības izglītības attīstībā. 

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

 OKTOBRIS        

Visu 

oktobri 

Biznesa ideju ģenerēšanas “prāta vētra” un biznesa 

plāna uzmetuma izstrāde.  

  x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietnieku audzināšanas 

darbā.            

 

3.-7.X Pašizpētes praktikumi - mani ineteresējošas 

profesijas, ko es par tām zinu, kādas spējas un 

prasmes nepieciešamas, ko es jaunu iemācījos. 

x x    Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietnieku audzināšanas 

darbā, klašu audzinātāji.            

 

17.-

21.X 

Karjeras nedēļa skolā “Uzņēmējspējas – tavas 

superspējas!” 

x x x  x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, skolas 

direktors, vietnieki un 

pedagogi, klašu audzinātāji. 

 

17.X Tikšanās - diskusija ar vietējo uzņēmēju, 

motosportistu, AG Extreme kluba dibinātāju un 

vadītāju Andri Grīnfeldu. 

  x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietnieku audzināšanas 

darbā.            

 

20.X Tiešsaistes diskusija jauniešiem “Kādas superspējas 

veidos manu nākotni?” 

  x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

17.-

21.X 

Karjeras spēles “Viktorīnas par uzņēmējspēju 

attīstību skolā un jaunu biznesa ideju ģenerēšanu”. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 
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20.X 

 

Diskusija  jauniešu vecākiem “Kā palīdzēt bērnam 

atklāt savas superspējas?”  

    x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

26.X LDDK un Nozaru ekspertu padomes organizētais 

semināru cikls “Stunda nozarē”.  

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sociālo zinību pedagogs. 

 

28.X Pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas novada 

karjeras izglītības speciālistiem. 

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos 

 

31.X Naudas diena-tiešsaistes pasākums.  x    Direktora vietnieku 

audzināšanas darbā, 

sadarbībā ar klases 

audzinātāju. 

 

 NOVEMBRIS        

1. XI Karjeras izglītības programmas izstrāde un 

saskaņošana. 

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar skolas 

direktori, direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā. 

 

4. XI Tiešsaistes vebinārs "No darbinieka par uzņēmuma 

vadītāju" (mindset nodarbība) EEZ projekta 

"Uzņēmējdarbība Zemgalē" ietvaros.  

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

7.-10.XI Supervīziju dienas 2022. Supervīzija karjerā, 

biznesā, darbā un dzīvē. 

  x  x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

7.-17. 

XI 

Uzņēmēju pieredzes dienas Pasaules 

uzņēmējdarbības nedēļas (Global Entrepreneurship 

Week) ietvaros.  

  x  x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

8. XI Turpini izzināt sevi. Informācijas kanālu 

daudzveidība. Kā neapjukt un izvēlēties drošus 

informācijas kanālus.  

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

15. XI Ar Dzimtenes aizsardzību un drošību saistītās 

profesijas. Kādas rakstura un fiziskajās īpašības 

jāattīsta, lai strādātu šajās profesijās. Kādas zināšanas 

un prasmes nepieciešamas. Spēle Karjeras mežs. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, 

 

https://www.genglobal.org/gew
https://www.genglobal.org/gew
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pedagogiem. 

22. XI Noskaidro, kā tu vislabāk uztver informāciju – tests.  x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

29.XI Seminārs - praktikums skolas pedagogiem un 

interešu izglītības skolotājiem, lai dalītos pieredzē par 

karjeras izglītības iekļaušanu mācību stundās, gan 

piedāvātu dažādas metodikas karjeras izglītības 

īstenošanai. 

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, 

pedagogiem. 

 

 DECEMBRIS        

6. XII Grupu karjeras konsultācijas – Karjera puķe. Kā 

līdzsvarot un sabalansēt dažādas dzīves jomas un 

efektīvāk darboties. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

13.XII 

 

 

No hobija par biznesu. Kā attīstot savu aizraušanos 

to pārvērt par pelnošu nodarbošanos. Izglītojamo 

radošo darbu izstāde skolā. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, 

pedagogiem. 

 

 

20. XII 

Radošo darbu konkurss, izstāde – Radi pats savu 

Ziemassvētku dekoru, apsveikumu, dāvanu. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietnieku audzināšanas 

darbā. 

 

20. XII Diskusija ar vecākiem- Uzņēmējspējas ir dabas 

dotas vai attīstāmas. 

    x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar interešu 

izglītības pedagogu Biznesa 

skoliņā. 

 

 JANVĀRIS        

10.I Izaugsmes diena. Grupu radošā darbnīca un 

prezentācijas -12 Jaunā gada izaugsmes ceļi. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos. 

 

17.I Aptauja -Vai esi domājis par to, ko darīsi pēc 9. 

klases beigšanas? 

  x  x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 
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sadarbībā ar izglītojamo 

vecākiem un klases 

audzinātāju. 

24.I Tikšanās un diskusija ar vecākiem- Seši veidi, kā 

palīdzēt jaunietim izlemt, kur mācīties. 

 

    x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar izglītojamo 

vecākiem un klases 

audzinātāju. 

 

31. I Grupu darbs- konsultācija: Veiksmīga 

komunikācija ir jaunu uzvaru sākums. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos 

 

 FEBRUĀRIS        

7.II Biznesa ideju mēnesis. Kā un kur šodien rodas 

jaunas idejas? 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar interešu 

izglītības pedagogu Biznesa 

skoliņā. 

 

14.II Mācību ekskursija – tikšanās ar Garozas kultūras 

dzīves organizatoriem, viņu veicamā darba 

pienākumiem un saturu). Valentīndienas radošo 

darbu meistarklase. 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

Garozas “Ežu” kultūras 

darba organizators, direktora 

vietnieks audzināšanas 

darbā. 

 

21.II Radošā darbnīca- Ideju fitness.      Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos 

 

 

28.II 

 

Inovatīvu biznesa ideju konkurss- izstāde. Grupu 

radošais darbs. 

     Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sociālo zinību pedagogs, 

direktora vietnieks 

audzināšanas darbā. 

 

 MARTS        

14.III Atvērto durvju un informācijas dienas 2022.   x  x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar izglītojamo 

vecākiem un klases 
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audzinātāju. 

7.III Profesiju izpēte jomās, kas saistītas ar svētku un 

pasākumu organizēšanu un darbinieku pienākumiem, 

to sadali, strādājot pasākumos. Radošais darbs: Mans 

apsveikums. 

x x x   Direktora vietnieks 

audzināšanas darbā, 

speciālists karjeras izglītības 

jautājumos 

 

21. III Ar dabu un dzīvniekiem saistītās profesijas, kur tās 

var apgūt. Labdarības akcija “Ķepu ķepā”, sadarbībā 

ar  Salgales dzīvnieku patversmi “Rēvici”. 

 

x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, klašu 

audzinātājiem. 

 

 

 

        

 APRĪLIS        

4.IV Kolāža “Mani sapņi un karjeras mērķi.” x x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, klašu 

audzinātājiem 

 

11.IV Darba tirgū pieprasītās prasmes 21. gs. Aicināt uz 

tikšanos ar jauniešiem un vecākiem darba devējus. 

 x x  x Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, klašu 

audzinātājiem 

 

18.IV 
“Ēnošana” dažādās iestādēs, uzņēmumos, izglītības 

iestādēs, to skaitā augstskolās, vietējā pašvaldībā, 

skolēnu vecāku darbavietās. Foto, video veidošana. 

Profesiju aprakstu veidošana. 

   

x 

  Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, klašu 

audzinātājiem 

 

25. IV Izstādes “Skola – 2023” apmeklējums   x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 
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sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, klašu 

audzinātājiem 

 MAIJS        

16.V Mācību ekskursija uz Jelgavas tehnikumu un Amatu 

vidusskolu. Tikšanās ar skolu pārstāvjiem, skolu 

piedāvāto mācību programmu iepazīšana, iespējas 

pilnveidot savus talantus skolā, ekskursija pa skolu un 

diskusija ar skolas audzēkņiem/ absolventiem. 

  x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos, 

sadarbībā ar direktora 

vietniekiem mācību un 

audzināšanas darbā, klašu 

audzinātājiem. 

 

Visu 

mēnesi 

Izveidot personīgo karjeras izaugsmes plānu  x x   Speciālists karjeras 

izglītības jautājumos 
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1.pielikums 

 Tautsaimniecības nozaru un jomu saraksts KAA pasākumu plānošanai 
 Apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana 

 Būvniecība 

 Drošība, glābšana, aizsardzība 

 Enerģētika, elektrotehnika, elektronika 

 Ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms 

 Farmācija un ķīmiskā rūpniecība 

 Finanses, bankas 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

 Izglītība 

 Jurisprudence 

 Kokapstrāde 

 Komunikācija un mediji 

 Lauksaimniecība 

 Mašīnbūve un metālapstrāde 

 Mājražošana un amatniecība 

 Māksla un kultūra 

 Mārketings un reklāma 

 Medicīna un veselības aprūpe 

 Mežsaimniecība 

 Pārtikas rūpniecība 

 Poligrāfija 

 Skaistumkopšana 

 Sociālais darbs 

 Sports 

 Tirdzniecība 

 Transports, loģistika 

 Vadība un administrēšana 

 Valsts pārvalde, pašvaldību darbs 

 Zinātne un pētniecība 

 Zivsaimniecība 
 


