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Veiktā uzdevuma apraksts 

  

Dokumentācijas veidošana: 
1. Skolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izstrāde.  

2.  Sarunas ar skolu vadību par karjeras izglītības programmas un karjeras 

plāna pasākumu specifikāciju. 

3. Pasākuma „Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā” specifikas 

veidošana, tirgus izpēte. 

4. Aktualizētā karjeras atbalsta pasākumu plāna veidošana. 

5. Pasākuma „Par ko kļūt” dokumentācijas sagatavošana. 

6. Dokumentu sagatavošana pasākumam Skola 2018. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un 

vadīšana: 

1.VIAA organizētā nozaru semināra par NBS apmeklēšanu kopā ar trim Biržu 

internātpamatskolas 9. klases skolēniem un 1 Biržu pamatskolas skolēnu. 

2. Tematiskas nodarbības ar Biržu internātpamatskolas 9. klašu audzēkņiem, 

savu spēju un interešu izpēte. 

3. Individuālas sarunas ar visu skolu skolēniem. Iepazīšanās ar portālu 

Profesijupasaule.lv un NIID.lv lietošanu. 

4. Aptauja par apmeklētajām ražotnēm, piedalīšanos karjeras pasākumos. 

5. Pasākuma „Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā” organizēšana 2017. 

gada 20. decembrī. 

6. Augstskolu dienu Jēkabpilī 25. 01.  apmeklēšana kopā ar Atašienes 

vidusskolas 10. - 12. klašu skolēniem, sadarbībā ar Jēkabpils PKK Sarmīti 
Stikāni. 

7. LU organizētā pasākuma „Nāc pie prāta” 8. 02. apmeklēšana kopā ar trim 

Biržu internātpamatskolas un vienu Atašienes vidusskolas skolēniem. 

8. Pasākums „Veru durvis uz ģimnāziju”8. 02. kopā ar 5 Biržu pamatskolas 

skolēniem, sadarbībā ar JVĢ karjeras konsultanti Maldu Dilbeku. 

9. Pasākums „Par ko kļūt” 2018. gada 13. februārī Biržu internātpamatskolā un 



Atašienes vidusskolā. 

10. Ēnu dienas 2018. gada 14. februārī kopā ar Biržu internātpamatskolas un 

Biržu pamatskolas 9. klašu skolēniem, Atašienes vidusskolas 9. - 12. klašu 

skolēniem. 

11. Sarunas ar Biržu internātpamatskolas 9. klašu skolēniem un audzinātāju par 

redzēto un gūtajām atziņām ēnu dienā. 

 

Informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei: 

1. Informatīvo resursu izpēte (VIAA, NIID, NVO). 

2. Karjeras informatīvā stenda papildināšana ar materiāliem par karjeras 

izvēles ceļiem jauniešiem. 

3. Infografiku par karjeras izvēli pieejamības nodrošināšana skolās. 

Sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos: 

1. Piedalīšanās VIAA organizētajā seminārā „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" 2017. gada 14. novembrī. 
2. Piedalīšanās VIAA organizētajā seminārā par karjeras jautājumiem Vācijā 

2017. gada 26. oktobrī Rēzeknē. 
3. Sazināšanās ar VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta 

Karjeras atbalsta nodaļas eksperti Daigu Udrasi par iespēju kopā ar 

skolēniem piedalīties „Meža karjeras dienā”.  

4. Piedalīšanās VIAA organizētajā konferencē "Mūsdienīgs karjeras attīstības 

atbalsts izglītības iestādē - būtība un īstenošanas iespējas" 2017. gada 29. 

novembrī. 
5. Sazināšanās ar darba devējiem, uzņēmējiem, u.c. par iespēju skolēniem 

piedalīties Ēnu dienās. 

 

Par pasākumiem un to norisi informācija pieejama Biržu 

internātpamatskolas mājaslapā, Salas novada laikrakstā „Salas 

novada vēstis”, laikrakstā „Brīvā Daugava”. Par februārī 

notikušajiem pasākumiem būs informācija laikrakstā „Brīvā 

Daugava”, „Salas novada vēstis ‘:, skolu mājaslapās. 

 

2018. gada 20. februārī. 

Dace Kalniņa-Aleksandrova, pedagogs – karjeras konsultants 

 


