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Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes  

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Aizputes novada vispārējās izglītības iestādes turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda 

projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, piesaistot 

finansējumu vispusīgiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem. Lai iepazītu  profesiju pasauli 

un attīstītu dzīvei nepieciešamās prasmes, skolēniem tiek piedāvāti vispusīgi karjeras attīstības 

atbalsta pasākumi. 

Ir noslēdzies 2017./18.mācību gads, un karjeras attīstības atbalsta jomā Aizputes novads 

var būt gandarīts par daudziem pasākumiem, kuri ir īstenoti pagājušajā mācību gadā. 

Atskatoties uz pavasara mēnešiem, var secināt, ka skolēniem ir bijusi iespēja iepazīt dažādas 

profesijas, ar kurām var iepazīties, dodoties uz uzņēmumiem, kā arī aicinot profesiju pārstāvjus 

uz izglītības iestādēm. Ne mazāk svarīgi skolēnam ir izzināt savas prasmes un spējas, kā arī 

izpētīt tālākizglītības iestādes, lai apgūtu sev piemērotu profesiju. 

Pagājušais mācību gads arī pedagogiem karjeras konsultantiem bijis ražīgs 

profesionālās pilnveides jomā, jo tika piedāvāti vispusīgi kursi kvalifikācijas celšanai. Par 

nozīmīgiem tiek uzskatīti A programmas pedagogu profesionālās pilnveides “Efektīva karjeras 

attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” divu dienu kursi, kuros pedagogi karjeras 

konsultanti ieguva informāciju par izglītības iestādes KAAS komponentiem, par plānošanu un 

komandas veidošanu, par PKK kā karjeras atbalsta komandas vadītāju izglītības iestādē, 

uzzināt, kādi ir izaicinājumi PKK pozitīvā tēla veidošanā, kā arī par uzņēmējspēju attīstību 

karjeras vadības atbalstā. Jebkurš ieguvums tiek ieguldīts darbā ar skolēniem karjeras izglītības 

nodarbībās, PKK darba plānošanai un atbalsta komandas veidošanai, kā arī organizējot KAA 

pasākumus. 

13.martā Dzērves pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta 

pasākums “Es iepazīstu profesiju!” notika marmelādes ražošanas uzņēmumā SIA "Giline for 

life" Ķekavā. Pasākuma sākumā vadītājs Māris Logins pastāstīja skolēniem par uzņēmuma 

izveidi no idejas līdz tās realizēšanai, uzsverot mazo uzņēmumu aktualitāti. Pasākuma 

turpinājumā skolēni tika iepazīstināti ar produkciju un ražošanas procesā iesaistītām profesijām, 

darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Skolēni vēroja marmelādes 
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izgatavošanas procesu un iepazinās ar darbā pielietotajiem palīglīdzekļiem, darbarīkiem un 

izejvielām. Pasākuma laikā skolēni tika iesaistīti marmelādes gatavošanas darbnīcā “Veidosim 

paši savu Konfelādi”, kuras laikā skolēni pagatavoja paši savu saldumu, kā arī veica konfekšu 

fasēšanu, tādējādi iepazīstot produkta noformēšanas specifiku. Pasākuma noslēgumā skolēni 

izteica gandarījumu par pavadīto laiku marmelādes marmelādes ražošanas uzņēmumā, kā arī 

atzina, ka ir ieguvuši jaunu pieredzi darba pasaulē.  

    

8. martā Dzērves pamatskolas 9. klašu skolēni devās uz Informācijas dienu Kandavas 

lauksaimniecības tehnikuma Cīravas struktūrvienībā, lai iepazītos ar tālākizglītības iestādi un 

tajā piedāvātajām studiju programmām. 

27. marts Aizputes vidusskolas un novada 9.-12.klašu skolēniem bija tikšanās ar 

uzņēmuma  MILZU īpašnieku Enno Enci pasākumā “Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts “Es 

pats veidoju savu karjeru!”” Pasākums notika divās daļās. Pirmajā daļā Enno Ence dalījās 

pozitīvajā pieredzē, veidojot savu karjeru. Pasākuma vadītājs lekcijas laikā uzsvēra galvenās 

kompetences un vērtības, kuras nepieciešamas veiksmīgas karjeras izveidošanā. Pasākuma 

vadītājs iesaistīja skolēnus diskusijā, uzdodot jautājumus. Diskusijas laikā tika izvērtētas 

galvenās īpašības un prasmes, veidojot pozitīvu sadarbību, kas ir veiksmīgas karjeras pamatā, 

kā arī par to, vai pastāv pareizi un nepareizi ceļi karjeras izvēlē, uzsverot komunikācijas nozīmi, 

veidojot darba attiecības. Pirmās daļas noslēgumā Enno Ence sniedza motivējošus ieteikumus, 

balstoties uz personības veiksmes stāstu un pozitīvo pieredzi, pieņemot nozīmīgus savas dzīves 

karjeras lēmumus. Balvās par pareizajām atbildēm skolēniem tika izsniegtas MILZU brokastu 

pārslas.  

 Pasākuma otrajā daļā Enno Ence strādāja ar motivētiem skolēniem, kuri nākotnē domā 

par sava uzņēmuma veidošanu. Pasākuma vadītājs dalījās savā pieredzē, kādi priekšnoteikumi 

ir vērā ņemami sekmīgai biznesa izveidošanai, kurš ir spējīgs pastāvēt darba tirgū. Tika 

analizētas dažādas kompetences, tādas kā mērķtiecība, neatlaidība, mārketings, komandas darbs 

un citas, liekot skolēniem aizdomāties par galvenajām vērtībām.  
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28.martā Aizputes vidusskolas un novada 9.-12. klašu skolēni piedalījās Rīgas 

Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas prezentācijā. Koledžas 

pārstāvji saistoši iepazīstināja ar profesijām, kuras var apgūt izglītības iestādē. Skolēni ieguva 

plašu informāciju par RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas daudzveidīgajām ar medicīnu 

saistītajām profesijām, uzzināja par studentu iespējām izglītoties arī ārzemēs. Prezentācijas 

otrajā daļā notika praktiskas nodarbības, interesenti varēja praktiski veikt ar medicīnu saistītas 

dažādas manipulācijas ( apsaitēt brūci, uzlikt pārsēju, varēja izmēģināt intravenozās injekcijas 

uz maketa). Pasākuma laikā jaunieši varēja pārliecināties par savām interesēm un vēlmēm 

saistīt savu nākotni ar medicīnas darbinieku profesiju. 

 

 

  

19.aprīlī Aizputes vidusskolā notika Informācijas diena, uz kuru tika aicināti 

Aizputes vidusskolas un Aizputes novada pamatskolu 9. klašu skolēni. Pasākumu apmeklēja ap 

80 skolēnu. 

Pasākuma pirmajā daļā skolas direktore Gunta Vīdnere pastāstīja skolēniem par 

aktualitātēm un inovācijām Aizputes vidusskolā. Direktore minēja daudz pozitīvu piemēru, 

kāpēc kā tālākizglītības mācību iestādi būtu jāizvēlas tieši Aizputes vidusskola. Turpinājumā 

tika demonstrēta videofilma par skolu, kuru noskatoties, skolēni guva vizuālu priekšstatu par 

vidusskolu. Par vidējās izglītības programmām, kuras ir iespējams apgūt Aizputes vidusskolā, 

informēja Vita Buzaverova. Mācību pārzine uzsvēra, ka, izvēloties izglītības programmu, būtu 

jau jāņem vērā, kāda augstskola un kāda profesija tiks izvēlēta pēc vidusskolas beigšanas. 
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Skolotāja Inese Krauze dalījās savā klases audzinātājas pieredzē un minēja vairākus pozitīvus 

piemērus par skolēnu tālākizglītību pēc Aizputes vidusskolas beigšanas, bet par savu pieredzi 

Aizputes vidusskolā pastāstīja uzņēmējs, domes deputāts Mārtiņš Sants. 

Pasākuma otrajā daļā, sadarbībā ar skolas līdzpārvaldi, pamatskolu 9.klašu skolēniem 

notika orientēšanās pa Aizputes vidusskolu, kuras laikā tika apmeklētas četras mācību stacijas– 

ķīmijas, fizikas, matemātikas kabinetos, kuros notika mācību priekšmetam atbilstošas 

aktivitātes, un līdzpārvaldes stacija, kurā skolēni stāstīja par iespējām Aizputes vidusskolā.  

Informācija dienas noslēdzošajā daļā 9. klašu skolēniem un vidusskolēniem bija iespēja 

tikties ar talantīgo dziedātāju Agnesi Rakovsku. Māksliniece dalījās savā pieredzē par saviem 

izglītības ceļiem, atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, bet noslēgumā novadīja radošu 

darbnīcu, kuras laikā tika sacerēta dziesma par pavasari. Ikviens skolēns, kurš uzdeva 

dziedātājai jautājumu, saņēma disku ar grupas “Triānas parks” dziesmām. Agneses Rakovskas 

pasākums tika finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem. 

 

      

 

6. jūnijā Dzērves pamatskolas 1.- 4. klašu skolēniem notika KAA pasākums  vienā no 

lielākajām maizes ceptuvēm Latvijā ,,Lāči”. Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar  maizes 

tapšanas ceļu no grauda līdz kukulītim, uzzināja par profesijām,  kuras iesaistītas maizes 

tapšanā- pārtikas tehnologu, maizes cepējs, konditors, ierauga meistars. Aplūkoja darba vietas 

un maizes tapšanā izmantotos darbarīkus, kā arī tika uzdoti vairāki jautājumi vai skolēni atpazīst 

šos darbarīkus ,minēt to pielietojumu un nosaukumus (abra, lize). Katrs skolēns varēja 

pārliecinātie par lielās lizes svaru un to cik spēcīgam un izturīgam jābūt maizniekam, lai ar tādu 

veikli darbotos. Tālāk sekoja praktiska darbošanās, tika izcept kliņģeris, kā arī skatīta maiznieka 

meistarklase maizes cepšanā. 
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6.jūnijā pasākumos Profesiju darbnīcas “Profesiju virpulī” piedalījās Dzērves 

pamatskolas 5.-8. klašu skolēni devās uz SIA Aspired, Ventspils augsto tehnoloģiju parku, lai 

radošajās darbnīcās iepazītos ar fiziķu, ķīmiķu un inženieru profesiju un ikdienu. Dzērves 

pamatskolas dalībniekiem bija iespēja izvērtēt savas spējas, pašiem izgatavojot unikālus vēja 

ģeneratora spārnus un izmēģinot tos īsta vēja apstākļos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monta Balode, 

Dzērves pamatskolas pedagogs karjeras konsultants 


