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Karjeras nedēļā īstenotie pasākumi 

Barkavas pamatskolā 

17.-21.2022. 

 
1. Kopējais Karjeras nedēļas dalībnieku skaits izglītības 

iestādē (skolēni, audzēkņi): 

100 skolēni 

 

2. Kopējais Karjeras nedēļā īstenoto pasākumu skaits izglītības 

iestādē: 

21 aktivitātes/pasākumi 

 

3. Spilgtāko pasākumu piemēri, kurus Karjeras nedēļā organizēja 

izglītības iestāde: 

 

Nr.p.k. Pasākums/aktivitāte Mērķauditorija 

1. Klases stunda ‘’Manu vecāku profesijas’’ 1.klase 

2. Klases stunda ar mērķi, iepazīstinot skolēnus ar profesiju 

daudzveidību. Izzinoša spēle ar uzdevumiem ‘’Tava 

profesija’’, kas pielāgota vecumposma kompetencēm. 

Meistarklase ‘’Iepazīsti kultūras nama vadītājas 

Superspējas!’’ kopā ar Barkavas pamatskolas absolventi, 

klases vecāku- kultūras nama vadītāju Līvu Romonovski. 

 

2.klase 

3. Klases stunda, iepazīstot un radot interesi par digitāli 

interaktīvo spēli “Kļūšu par profesionāli”. 

 

 

3.klase 
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 Meistarklase ‘’Iepazīsti bibliotēkas vadītājas 

Superspējas!’’ kopā ar Barkavas pagasta bibliotēkas vadītāju 

Dacīti Tomiņu. 

 

3.un 4.klases 

4. Mācību ekskursija ‘’Karjeras diena Madonā’’ 

✓ Meistardarbnīca un uzņēmējspēju iepazīšana, karjeras 

izglītības aktuālo jautājumu noskaidrošana atbilstoši 

vecumposmam saldumu ražotnē ‘’Madonas 

karameles’’ 

✓ Muzejnodarbība Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzejā, iepazīstot profesijas muzejā un 

ielūkojoties vēsturiskajā krātuvē muzeja pagrabā. 

 

4.klase 

5. ✓ Starppriekšmetu nodarbība ‘’Man ir ideja un es 

varu to īstenot.” 

✓ Meistarklase ‘’Mūsu Supervaronis’’ kopā ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu Edgaru 

Dauguli. 

✓ KAA integrēšana matemātikas mācību satura 

apguvē- Risina teksta uzdevumus, izmantojot 

reizināšanu. Spriež, secina par naudas vienībām, nosaka 

atlikumus. Palīdz pārdevējam veikt darba pienākumus. 

 

5.klase 

6.klase 

6. Klases stunda-diskusija un ideju ģenerēšana grupu darbā 

‘’Man ir ideja un es varu piedāvāt risinājumus’’  

 

7.klase 

7. Klases stunda ‘’Atklāj savas Superspējas!’’, kāpēc 

jauniešiem rūpēties par uzņēmējspēju attīstību 

jau laikus, kā skolēni var apzināt savas uzņemējspējas un kā 

tās tiek attīstītas, 

koncentrējoties uz sasniedzamiem mērķiem un savu personīgo 

attīstību. 

 

8.klase 

8. Klases stunda -  Iepazīstot jauno digitālo karjeras pašizpētes 

testu rīku kā iespēju novērtēt savu interesi par dažādām 

profesionālajām jomām, noskaidrot svarīgākās darba vērtības, 

apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī iegūt personības 

raksturojumu un ieteikumus atbilstošākajai karjeras jomai. 

Mācību ekskursija- Karjeras diena Madonā ‘’ Meklējam 

uzņēmēju Superspējas! Saistošā veidā iegūstot praktisku 

informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību 

veiksmīgas karjeras veidošanā, kas veicina izpratni par saistību 

9.klase 
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starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju 

attīstīšanu un karjeras veidošanu. 

✓ ‘’Izaicinājums uzdrīkstēties!’’ un zibintervija 

uzņēmēju Sirmaču ģimenes ‘’Danstudijā’’. 

✓ ‘’Uzdrošināties un darīt!’’ KAA pasākums Madonas 

biznesa inkubatorā, tiekoties ar vadītāju Ivetu Vabuli un 

jauno uzņēmēju Leldi Cepīti. 

✓ ‘’Iepazīstam uzņēmēja Superspējas darba vidē 

balstītā aktivitātē’’ SIA ‘’Letari’’ čipsu ražotnē kopā 

ar uzņēmēju Alvi Jamantu. 

✓ ‘’Uzņēmējspējas Sporta un atpūtas bāzes ‘’Smeceres 

sils’’ attīstībā’’, iepazīstot kompleksu un izaicinot sevi 

biatlona aktivitātē. 

✓ ‘’Atklājām veiksmīga uzņēmēja Superspējas’’- 

Mentimeter prezentācijas aktivitāte, izveidojot jauniešu 

atziņu kopsavilkumu. 

 

9. Diskusija jauniešiem tiešsaistē 

"KĀDAS SUPERSPĒJAS VEIDOS MANU NĀKOTNI?" 

 

9.klase 

10. Diskusija vecākiem un skolotājiem tiešsaistē 

"KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS 

SUPERSPĒJAS?" 

 

Pedagogi, 

vecāki 

11. Skolas līdzpārvaldes organizēts un koordinēts 

pasākums/aktivitātes ‘’Rudens jampadracis’’/ Pielaiko 

Profesijas!, katru dienu iejūtoties citos tēlos.  

 

Skolēni, 

pedagogi 

12. Tikšanās- meistarklase ar skolas absolventu Mairi 

Gailumu, iepazīstot viņa veiksmes stāstu, ceļā no realizētas 

idejas SMU ‘’DreamSleep’’ līdz … (Karjeras nedēļā plānotais 

pasākums pārcelts uz 2.novembri, Maira ārzemju 

komandējuma dēļ) 

 

Skolēni, 

pedagogi 

13. Karjeras nedēļas atgriezeniskās saites- klašu puzles izveide 

un KAA informatīvā stenda pilnveide. (pēc rudens 

brīvdienām) 

Klašu kolektīvi 

un audzinātāji, 

KAA pasākumu 

koordinators, 

administrācija 

               Karjeras nedēļas aktivitāšu/ pasākumu kopsavilkumu sagatavoja Inese Kolna 

/ KAA pasākumu koordinators/ 


