
Alūksnes novada Izglītības pārvalde 2021./2022.m.g 

Karjeras stundu tēmas – grupu nodarbības/konsultācijas  

(piedāvājums mācību iestādēm) PKK Dace Alksne 

 

Septembris /oktobris 

Skola Klase/es tēma 

Ziemeru psk 7.,8.,9. “IKT – digitālie rīki un atbalsta materiālie skolēnam 

karjeras izglītības jautājumos” 

Strautiņu psk 7.,8.,9. “IKT – digitālie rīki un atbalsta materiāli skolēnam karjeras 

izglītības jautājumos” 

ANV 7.-1, 7.-2 “IKT – digitālie rīki un atbalsta materiāli skolēnam karjeras 

izglītībā jautājumos” 

9. klase “IKT – digitālie rīki un atbalsta materiāli skolēnam karjeras 

izglītībā” 

12. klase “IKT – digitālie rīki un atbalsta materiāli skolēnam karjeras 

izglītībā” 

 

Novembris/decembris 

Skola Klase/es tēma 

Ziemeru psk 9. (blokstunda) “Pats savas laimes kalējs”, veidojam portfolio 

Strautiņu psk 9. (blokstunda “Pats savas laimes kalējs”, veidojam portfolio 

ANV 8.-1, 8.-2 “IKT – digitālie rīki un atbalsta materiāli skolēnam 

karjeras izglītībā” 

11.-1, 11.-2 “IKT – digitālie rīki un atbalsta materiāli skolēnam 

karjeras izglītībā” 

12. (blokstunda) “Pats savas laimes kalējs”, portfolio 

9.(blokstunda) “Pats savas laimes kalējs”, portfolio 

 



Janvāris/februāris/marts 

Skola Klase/es tēma 

Ziemeru psk vecākiem, 9.kl “Mans bērns ir unikāls”, kā atbalstīt savu bērnu 

nākotnes profesijas izvēlē 

9. klase “Manas karjeras vērtības” 

Strautiņu psk vecākiem, 9.kl “Mans bērns ir unikāls”, kā atbalstīt savu bērnu 

nākotnes profesijas izvēlē 

9. klase “Manas karjeras vērtības” 

ANV  vecākiem, 9.kl “Mans bērns ir unikāls”, kā atbalstīt savu bērnu 

nākotnes profesijas izvēlē 

vecākiem, 11.kl “Mans bērns ir unikāls”, kā atbalstīt savu bērnu 

nākotnes profesijas izvēlē 

vecākiem, 10.kl “Mans bērns ir unikāls”, kā atbalstīt savu bērnu 

nākotnes profesijas izvēlē 

vecākiem, 7. kl “Mans bērns ir unikāls”  ̧kā atbalstīt savu bērnu 

nākotnes profesijas izvēlē 

vecākiem, 8.kl “Mans bērns ir unikāls”, kā atbalstīt savu bērnu 

nākotnes profesijas izvēlē 

9. klase “Manas karjeras vērtības” 

12. klase “Uzņēmējdarbības vide un iespējas Alūksnes 

novadā” 

Marts/aprīlis/maijs 

Skola Klase/es tēma 

Strautiņu psk 9. klase Izglītības iespējas Alūksnes  novada mācību iestādēs, 

Vidzemes reģiona mācību iestādēs 

 7. klase “Pats savas laimes kalējs”, veidojam  portfolio 

 8. klase “Pats savas laimes kalējs”, veidojam portfolio 

Ziemeru psk 9.klase EGAVĢ un ANV vidusskolas piedāvājums topošajam 

vidusskolēnam 

 8. klase “Pats savas laimes kalējs”, veidojam portfolio” 

 7. klase “Pats savas laimes kalējs”, veidojam portfolio 

ANV 7.-1, 7,-2 “Pats savas laimes kalējs”, veidojam  portfolio 

 8.-1, 8.-2 “Pats savas laimes kalējs”, veidojam portfolio 

 10 “Mans karjeras stāsts”  

 11-1, 11-2 “Mans karjeras stāsts”  

 12. klase ”Mans ceļš darba pasaulē” , digitālie rīki, resursi, 

atbalsta materiāli skolēnam mācību iestādes izvēlē, 

darba pasaules iepazīšanā, atbalsta institūcijas 

 9.klase EGAVĢ un ANV vidusskolas piedāvājums topošajam 

vidusskolēnam 
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