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Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma 

norises laiks un 

veids 

Mērķauditorija Pasākuma īss 

apraksts 

Atbildīgais 

Karjeras izglītības 

klases stundas  

„Klau! Sadzirdi un 

liec aiz auss!” 

26.10. – 

30.10.2020.  

klātienē 

1.-6. klašu 

skolēni 

Klases stundās 

skolēni pilnveidos 

savas zināšanas par 

profesiju pasauli, 

darba vidi, kā arī 

uzzinās, kādu 

atbalstu viņiem  var 

sniegt pedagogs 

karjeras konsultants.  

N.Zabarovska 

1.-6.klašu 

audzinātāji 

Karjeras izglītības 

klases stundas  

„Klau! Sadzirdi un 

liec aiz auss!” 

26.10. – 

30.10.2020. 

attālināti 

7.-12. klašu 

skolēni 

Darbojoties 

patstāvīgi, skolēni 

pilnveidos savas 

zināšanas par 

profesiju 

daudzveidību, 

aktualizēs katra 

mācību priekšmeta 

nozīmi karjeras 

prasmju attīstīšanā, 

iepazīs „Karjeras 

orientēšanas karti”,  

pilnveidos prasmes 

darbā ar vietni 

profesijupasaule.lv, 

kā arī aizpildīs 

nelielu aptauju par 

profesijām, kuras 

izpētīja šajā 

mājaslapā. 

L.Kondrašova- 

Lutinska, 

7.-12.klašu 

audzinatāji 

Zīmējumu izstāde 

„Skanošās 

profesijas!” 

26.10. – 

30.10.2020.  

klātienē 

1.-4. klašu 

skolēni 

Vizuālās mākslas 

stundās skolēni 

savos zīmējumos 

atainos savu 

redzējumu par 

profesijām, kuras var 

sadzirdēt apkārtējie 

vai arī profesijas, 

kurās nozīmīgi un 

N. Zabarovska, 

sadarbībā ar 

A.Mekšu 



svarīgi ir sadzirdēt.  

Skolēnu darbi tiks 

demonstrēti izstādē 

klātienē un skolas 

mājaslapā. 

Zīmējumu izstāde 

„Sadzirdi sevī 

profesionāli!” 

26.10. – 

30.10.2020.  

klātienē un 

attālināti skolas 

mājaslapā 

5.-12. klašu 

skolēni 

Darbojoties vizuālās 

mākslas stundās, 

skolēni centīsies 

sadzirdēt savu 

iekšējo balsi un 

zīmejumā atspoguļot 

sevi kā sapņu 

profesijas pārstāvi. 

L. Kondrašova-

Lutinska, 

sadarbībā ar 

A.Mekšu 

Mūzikas mācību 

stundas vai stundu 

fragmenti  „Skanošās 

profesijas!” 

26.10. – 

30.10.2020.  

klātienē un 

attālināti 

1.-9.klašu skolēni Mūzikas stundās 

skolēni vairāk 

uzzinās par tādām 

profesijām, kā 

insrumentu mūziķis, 

diriģents, 

komponists, 

dziedātājs u.c. 

L. Kondrašova-

Lutinska, 

sadarbībā ar     

I. Ļaksu 

Tiešraides diskusija 

vecākiem  „Karjeras 

lēmums. Kā virzīt? 

Kā runāt? Kā 

atbalstīt?” 

 

27.10.2020. 

Plkst. 19:00 

Facebook kontā 

„TavaiKarjerai!” 

Skolēnu vecāki Diskusijas laikā tiks 

apspriesti tādi 

jautājumi -  kā 

palīdzēt jaunietim 

izvēlēties savu 

karjeru un atpazīt 

stiprās/vājās puses?  
Cik lielā mērā vecāki 

var ietekmēt savu 

bērnu karjeras 

izvēli? 

L. Kondrašova-

Lutinska 

Tiešraides diskusija 

jauniešiem  
“Uzklausi, padomā 

un izlem pats!” 

28.10.2020. 

Plkst. 10:00 

Facebook kontā 

„TavaiKarjerai!” 

7.-12. klašu 

skolēni 

Kopā ar ekspertiem 

jaunieši meklēs 

atbildes uz tādiem 

jautajumiem:  Kā  

savu karjeru veidot 

mērķtiecīgi?  Kuros 

cilvēkos ir vērts 

ieklausīties, domājot 

par savu karjeras 

izvēli?  Kā savus 

talantus un rakstura 

īpašības pielietot 

veiksmīgas karjeras 

izveidē? 

L. Kondrašova-

Lutinska 

Virtuālā tūre un tests 

"Liec aiz auss!" 

26.10. – 

30.10.2020.  

5.-12. klašu 

skolēni 

Skolēniem tiks 

nosūtīti faili - 

Virtuālā tūre pa 

L. Kondrašova-

Lutinska, 



 

 

 

attālināti,  

sadarbībā ar  
Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikumu 

 

mācību iestādi, ar 

iespēju iepazīt 

profesijas un 

tiešsaistes tests, par 

redzētajām 

profesijām. 

Ātrākajiem pareizās 

atbildes sniedzējiem 

tiks nosūtītas 

veicināšanas 

balviņas. 

N. Zabarovska 

Spēle "Atrodi 

profesiju!" 

26.10. – 

30.10.2020.  

attālināti,  

sadarbībā ar  
Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikumu 

 

1.-9.  klašu 

skolēni 

Skolēniem tiks 

piedāvāta  spēle, 

kurā jāmeklē 

profesijas 

skaidrojums, ar 

mērķi iepazīt ne tik 

populāras profesijas. 

L. Kondrašova-

Lutinska, 

N. Zabarovska 

Informatīvi 

videomateriāli 

„Sadzirdi un liec aiz 

auss!” 

26.10. – 

30.10.2020.  

attālināti,  

Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas 

mājaslapā un 

Facebook kontā 

7.-12.  klašu 

skolēni 

Karjeras nedēļas 

gaitā LCB Facebook 

kontā tiks ievietoti 

informatīvi 

videomateriāli par 

dažādām bibliotēkā 

pārstāvētām 

profesijām – 

bibliotekārs, 

programmētājs, 

dizaineris, 

sabiedrisko attiecību 

speciālists u.c. 

Interesentiem būs 

iespēja uzzināt par 

katra darbinieka 

ikdienu, izglītību un 

nepieciešamajām 

prasmēm. 

L. Kondrašova-

Lutinska 


