
Gaismas internātpamatskolas 
Karjeras izvēles programma 2016./2017.m.g. 

 
Lai izglītojamos sagatavotu veiksmīgai pārejai no skolas dzīves uz pieaugušo darba dzīvi, 
skolai ir jāsniedz saviem audzēkņiem pēc iespējas daudzveidīgāks un vispusīgāks mācīšanās un 
audzināšanas pieredzes kopums.  
 
1. Karjeras izvēles programmas sastāvdaļas: 
 
Aktivitātes, kas palīdz izzināt sevi: 

 atklāj savas personīgās īpašības (intelektuālās, fiziskās, emocionālās iezīmes, intereses, 
prasmes un vērtības), 

 izpēta personīgo īpašību un nepieciešamo prasmju samērotību (gribu, varu, vajag), 
 iespēju apzināšana iesaistot izglītojamos darba pasaules izpētē. 

 
Lēmumu pieņemšana, kas saistīta ar prasmi pieņemt lēmumu, lai plānotu un vadītu savu 
karjeru. Izglītojamie iesaistās aktivitātēs, kas palīdz : 

 veikt pētījumus, kā citi cilvēki pieņem lēmumus un kas ietekmē šo lēmumu 
pieņemšanu, 

 ģenerēt dažādas ar karjeru saistītas izvēles. 
Izglītojamo sagatavošana ir tādu kompetenču veidošana, kādas skolēnam ir nepieciešamas, lai 
tiktu galā ar jaunām, gan patīkamām, gan nepatīkamām dzīves  situācijām. 
 
2. Karjeras izvēles programmas mērķi un uzdevumi 
2.1. Karjeras izvēles programmas mērķi: 

 sekmēt izglītojamo karjeras plānošanai nepieciešamās pašizpētes un karjeras izpētes 
pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, 

 veidot savlaicīgu un ar iespējām sabalansētu priekšstatu par turpmākās izglītības 
iespējām. 

2.2. Karjeras izvēles programmas uzdevumi: 
 palīdzēt izglītojamajiem izzināt sevi, lai objektīvi izprastu savas spējas, prasmes, 

talantus,  pieņemtu adekvātus lēmumus, noteiktu mērķus, 
 nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, prasmes izmantot 

informācijas tehnoloģijas un citus informācijas avotus, 
 nodrošināt iespēju gūt darbības iemaņas, 
 izkopt sadarbības un saskarsmes prasmes, 
 veidot katrā izglītojamā interesi par darba un karjeras izvēli, iepazīstinot ar darba 

pasaules daudzveidību. 
 
 
 
 
 
 



Nr.
p.k. 

Veicamie pasākumi 
mācību un 

audzināšanas laikā 

Klase Laiks Atbildīgais 

1. Skolēnu personu lietu izpēte. 1., jaunie 
skolas 
audzēkņi 

septembris Klašu audz. 

2. Mediķu konsultācijas pedagogiem 
un vecākiem par skolēnu 
veselības stāvokli. 

 Oktobrī, maijā Skolas mediķi 

3. 
 
 

Skolēnu anketēšana par drošu vidi 
skolā. 

6.-9., 
2.kurss 

Novembris Administrācija  

4. 
 
 

Mācību ekskursijas un pārgājieni. 1.-9., 
2.kurss 

Oktobris-maijs Skolas pedagogi 

5. 
 
 

Piedalīties arodskolu atvērto 
durvju dienās, lai pilnveidotu 
savas kompetences par dažādām 
profesijām. 

7.-9.klase 
 

Mācību gada 
laikā 

Skolas pedagogi 

6. Skolēnu anketēšana ,,Kas Tevi 
interesē?” 

6.-9. 
2.kurss 

Oktobris Administrācija 

7. 
 
 

Bibliotēkas un datorklases 
apmeklējumi informācijas gūšanai 
par profesijām un nodarbinātību. 

9., 
2.kurss 

Janvāris- maijs O.Zvirbulis 
G.Beķe 

8. Anketa ,,Mācību motivācija” 
 
 

6.-9. 
2.kurss 

Novenbris Administrācija 

9. 
 
 

Skolēnu testēšana ,,Daudzveidīgo 
spēju tests” (NIID.lv) 

6.-9. 
2.kurss 

Decembris Administrācija 

10. Kanisterapijas nodarbības 1. -6. Katru nedēļu 
otrdien, 
ceturtdien 

V.Akimova 

11. Aušanas nodarbības 
 
 

4.-9. Katru nedēļu 
trešdien, 
ceturtdien 

Ā.Vītoliņa 

12. Rokdarbi 
 
 

1.-9. Katru nedēļu 
otrdien 

O.Pušpure 

13. 
 
 

Kokapstrādes nodarbības 2.-4. Katru nedēļu 
trešdien, ceturt 
-dien 

O.Scibors-
Gurkovskis 

14. Telpu sakopšana 
 

1.-9., 
2.kurss 

Katru dienu Klašu un internāta 
grupu audzinātāji 

15. Apkārtnes sakopšana 1.-9., Rudens un Klašu un internāta 



 
 

2.kurss pavasara talkas  grupu audzinātāji 

16. Braucieni uz skolēnus 
interesējošajām profesionālajām 
izglītības iestādēm 

9., 2.kurss Marts-maijs Administrācija 

17. Skolēnu piedalīšanās valsts 
mēroga jaunrades konkursos, 
skatēs, izstādēs un sacensībās 

1.-9., 
2.kurss 

Mācību gada 
laikā 

Administrācija 

18. Tikšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem 
 

4.-9., 
2.kurss 

Mācību gada 
laikā 

Klašu audzinātāji 

19. Iepazīšanās ar profesijām skolā  
 
 

1.-9. Mācību gada 
laikā 

Klašu un internāta 
grupu audzinātāji 

20. Sadarbība ar NVA 
 

6.-9., 
2.kurss 

Aprīlis, maijs Administrācija 

21. Sadarbība ar karjeras 
speciālistiem 

1.-9. 
2.kurss 

Mācību gada 
laikā 

Administrācija 

22. Skolēnu anketēšana ,,Kas ietekmē 
Tavas profesionālās karjeras 
veidošanu?” 

6.-9. Marts, aprīlis Administrācija 

23. Tikšanās ar skolas absolventiem. 
 

1.-9. 
2.kurss 

Mācību gada 
laikā 

Administrācija 

24. Tematiski pēcpusdienas pasākumi 
 

1.-9. 
2.kurss 

Mācību gada 
laikā 

Internāta grupu 
audzinātāji 

 Karjeras izvēles 
pasākumi sadarbībā ar 
vecākiem 

   

1. Vecāku sapulce par tālākajām 
izglītošanās iespējām 
 

9. Decembris Klases audzinātāja 

2. Atvērto durvju dienas 
 
 

1.-9., 
2.kurss 

Maijs Administrācija 

3. 
 
 

Tikšanās ar vecākiem – dažādu 
arodu pārstāvjiem 

6.-9. Mācību gada 
laikā 

Klašu audzinātāji 

4. Informēt vecākus par karjeras 
izvēles jautājumiem. 
 

6.-9. Aprīlis Klašu audzinātāji 

 


