
 

Bērzaunes pamatskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumi  

2018./2019.m.g. 1.semestrim 
 Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, vecākiem, 

pedagogiem 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, 

kurus 

plānots segt 

no projekta 

finansējuma 

EUR 

Publikācija 

 

Darba pasaules 

iepazīšana 

„Profesijas 

kinoteātrī” 

Skolēni iepazinās ar kinoteātrī 

strādājošo  profesijām un darba 

ikdienu, noskatījās filmu „Bille” 

Bērzaunes 

pamatskolas 

5.-7.klašu 

skolēni 

11.septembris - Publikācija Bērzaunes 

pamatskolas mājas lapā  

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Aptauja 

izglītojamajiem 

par karjeras 

attīstības 

atbalsta ietekmi 

izglītības 

iestādēs projekta 

„Karjeras 

atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības 

Skolēni iepazinās ar 

2017./2018.m.g. Karjeras 

projekta aktivitātēm un 

aizpildīja aptauju 

Bērzaunes 

pamatskolas 

7.-9.klašu 

skolēni 

Septembris - - 



iestādēs” 

ietvaros 

Pašnovērtējuma 

veikšana, 

izglītības iespēju 

izpēte 

Nodarbība 

„Savu interešu 

izpēte. Testi” 

Skolēni iepazina savas intereses, 

pildot testus. Izzināja 

informāciju par  sev 

interesējošām profesijām, 

tālākizglītības iespējām 

Bērzaunes  

pamatskolas 

9.klašu 

skolēni 

28.septembris - - 

Darba pasaules 

iepazīšana 

„Zemessargs – 

Tēvzemes sargs” 

Skolēni iepazinās, kas ir 

zemessardze, tās nozīme 

militārajā karjerā. Nodarbību 

vadīja zemessargs A.Ķeirāns 

Bērzaunes 

pamatskolas 

5.klases 

skolēni 

28.septembris  Publikācija Bērzaunes 

pamatskolas mājas lapā 

 „Mīti un 

stereotipi 

karjeras izvēlē. 

Ieteikumi 

vecākiem 

skolēna karjeras 

izvēles procesā” 

Vecāki iepazinās ar prezentāciju 

un sagatavoto bukletu ar 

ieteikumiem par skolēna 

karjeras izvēli 

Bērzaunes 

pamatskolas 

9.klašu 

skolēnu 

vecāki 

11.oktobris - - 

Darba pasaules 

iepazīšana 

„Tikšanās ar 

policijas 

darbiniekiem” 

Skolēni Drošības nedēļas 

ietvaros iepazinās ar  policista 

profesiju, darba ikdienu 

Bērzaunes 

pamatskolas 

1.-9.klašu 

skolēni 

9.oktobris (1.-

6.klases) 

11.oktobris 

(7.-9.klases) 

- Publikācija Bērzaunes 

pamatskolas mājas lapā 

Pašnovērtējuma 

veikšana, darba 

pasaules 

iepazīšana 

„Ciemos pie 

ražotāja ” 

 

Izglītojoša mācību ekskursija uz 

ražošanas uzņēmumu, lai 

skolēni  iepazītu tajā strādājošās 

profesijas un darba ikdienu 

Bērzaunes  

pamatskolas 

1.-4.klases 

skolēni 

 

19.oktobris 231,50 Eur 

Pakalpojuma 

līgums par 

karjeras 

atbalsta 

pasākuma 

īstenošanu 

 

Publikācija Bērzaunes 

pamatskolas mājas lapā  

Pašnovērtējuma 

veikšana, 

izglītības iespēju 

izpēte 

Nodarbība 

„Savu interešu 

izpēte. Testi” 

Skolēni iepazina savas intereses, 

pildot testus. Izzināja 

informāciju par  sev 

interesējošām profesijām, 

tālākizglītības iespējām 

Bērzaunes  

pamatskolas 

8.klases 

skolēni 

19.oktobris - - 



Pašnovērtējuma 

veikšana 

Nodarbība 

„Spēles karjeras 

izglītībā” 

Skolēni iepazina spēles – 

„Profesiju dvīņi”, Tava 

profesija” 

Bērzaunes 

pamatskolas 

7.klases 

skolēni 

19.oktobris - - 

Darba pasaules 

iepazīšana 

„Interesants 

vaļasprieks ” 

Skolēni iepazinās ar pirmsskolas 

izglītības skolotājas interesantu 

vaļasprieku - leļļu gatavošanu. 

Nodarbību vadīja I.Litauniks   

Bērzaunes 

pamatskolas 

1.-4.klašu 

skolēni 

2.novembris - Publikācija Bērzaunes 

pamatskolas mājas lapā 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Nodarbība 

„Spēles karjeras 

izglītībā” 

Skolēni iepazina spēles – 

„Profesiju dvīņi”, Tava 

profesija” 

Bērzaunes 

pamatskolas 

4. un 5.klases 

skolēni 

23.novembris - - 

Darba pasaules 

iepazīšana 

„Veselības 

aprūpes 

profesijas” 

Skolēni iepazinās ar veselības 

aprūpes speciālista - masiera  

profesiju – darba specifiku, 

darba dienas struktūru, ikdienas 

darbā pielietojamām zināšanām 

un prasmēm, kompetencēm – to 

apgūšanas iespējām. Praktiski 

iejutās veselības aprūpes 

speciālista – masiera   lomā, 

darbojoties meistardarbnīcā. 

Nodarbību vadīja J.Teriška 

Bērzaunes 

pamatskolas 

8., 9.klašu 

skolēni 

7.decembris 65,00 EUR  

Pakalpojuma 

līgums par 

karjeras 

atbalsta 

pasākuma 

īstenošanu 

 

Publikācija Bērzaunes 

pamatskolas mājas lapā  

 

2018./2019.m.g. 1.semestrī  Bērzaunes pamatskolā ir notikuši 8 dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi: 

1) uz vietas skolā organizēti 4 pasākumi – „Zemessargs – Tēvzemes sargs”28.09.2018. 5.klasei, „Tikšanās ar policijas darbiniekiem” 

09.10.2018. 1.-6.klasei, „Interesants vaļasprieks” 02.11.2018. 1.-5.klasei, „Veselības aprūpes profesijas” 07.12.2018. 8., 9.klasei; 

2) organizētas 3 izglītojošas ekskursijas  - 1) „Profesijas kinoteātrī”11.09.2018. Madonā 5.-7.klasei, 2) „Tikšanās ar policijas 

darbiniekiem” 11.10.2018. Madonā 7.-9.klasei, 3) „Ciemos pie ražotāja” 19.10.2018. Skrīveros 1.-4.klasei; 

 3) dalība 1 centralizētajā pasākumā - seminārā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”  06.11.2018. Madonā 9.klasei;  

4) novadītas 4., 5., 7.klasei 3 nodarbības „Spēles karjeras izglītībā”, 8., 9.klasei 2 nodarbības  „Savu interešu izpēte. Testi”; 



5)organizēta 9.klases  vecākiem sapulce par tēmu „Mīti un stereotipi karjeras izvēlē. Ieteikumi vecākiem skolēna karjeras izvēles 

procesā”11.10.2018.; 

6) veikta aptauja izglītojamajiem par karjeras attīstības atbalsta ietekmi izglītības iestādēs projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-9.klasei; 

7)organizētas 2 sanāksmes pedagogiem un regulāra saziņa ar pedagogiem e-pastā; 

8)veikta aptauja pedagogiem par karjeras projekta norisi Bērzaunes pamatskolā 1.semestrī 07.12.2018. 

Turpmākie uzdevumi 2.semestrī: 

1.Veikt aptauju skolēniem, pedagogiem par karjeras jautājumiem 2.semestra noslēgumā. 

2.Turpināt realizēt karjeras attīstības atbalsta pasākumus gan skolā, gan ārpus skolas. 

3. Regulāri informēt skolēnus, pedagogus, vecākus par jaunumiem karjeras izglītībā e-klasē,  Bērzaunes pamatskolas mājas lapā. 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


