
Aknīstes vidusskolas „Pašvērtējuma ziņojums 2017” 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītības iestādē ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija izglītojamiem un 

viņu vecākiem par karjeras izvēles iespējām. Pieejama gan elektroniski, gan uz informācija stenda pie 

ieejas izglītības iestādē. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta Karjeras izglītības programma, kuras mērķis ir motivēt un sagatavot 

izglītojamos veiksmīgai karjerai. Programma tiek realizēta sadarbībā ar klašu audzinātājiem un mācību 

priekšmetu skolotājiem. Klašu stundu plānojumā iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Karjeras 

izglītības darbu skolā koordinē direktores vietnieks.  

Mācību priekšmetu tematiskajos plānos tiek iekļautas tēmas par karjeras izglītību un vides 

izglītību. 

Izglītojamajiem tiek sniegta informācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas 

iespējām. Karjeras izglītībā skolā tiek izmantotas dažādas formas: darbs ar izglītojamajiem klases 

stundās. 

Skolēnu spēju un interešu apzināšana un izpēte, iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to 

piedāvātajām izglītības programmām, vecāko klašu skolēnu tikšanās ar dažādu augstskolu studentiem, 

kā arī ikgadējās izstādes „Skola” apmeklējums, izglītības iestāžu atvērto durvju dienu apmeklēšana, 

līdzdalība „Ēnu dienās”, dalība „Panākumu Universitātē”( 2016./2017.m.g. 12 izglītojamie ieguva 72h 

apliecību par profesionālās izglītības pilnveidi).  

Tiek organizētas tikšanās ar skolas absolventiem un dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Skolā informatīvajā stendā un bibliotēkā pieejama informācija par studiju iespējām, atvērto durvju 

dienām gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs. Lai iegūtu informāciju par karjeras jautājumiem, skolā 

iespējams izmantot arī jaunākās tehnoloģijas. Karjeras izglītības tēmu izglītojamie apgūst arī integrēti 

dažādu mācību priekšmetu stundās visos vecumposmos. 

2013./2014.m.g. veiktās 2.-12.klašu izglītojamo aptaujas „Motivācija apmeklēt skolu” rezultāti: 

72% skolēnu atzīst, ka izglītība nodrošina labāku nākotni, 51% -dzīvē būs noderīgs  mācību stundu 

saturs, 40% - mācību stundas ir interesantas un 27% - nozīmīga ir atzinība par sasniegumiem no vecāku, 

skolotāju un citu  cilvēku puse. 

2015./2016.m.g. sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru tika rīkotas 

praktiskās nodarbības karjeras izglītībā  - 10.-12.klašu skolēnu ekskursijas reģiona pie lauku 

uzņēmējiem, bet sadarbībā ar pašvaldību pamatskolas izglītojamajiem ekskursijas pie novada lauku 

uzņēmējiem. 

E-prasmju nedēļas ietvaros izglītojamajiem notika tikšanās ar NVA Jēkabpils nodaļas Karjeras 

konsultanti. 

Izglītības iestādes tīmekļa vietnes saturu aktualizē atbilstoši reālajai situācijai. Informācijas saturs 

ietver izglītības programmu aprakstus.  

Izglītības iestādē apkopo un analizē informāciju par absolventu turpmākajām gaitām pēc 

vispārējās vidējās un pamatizglītības izglītības iegūšanas. 

 

 

  



Absolventu gaitas 2013-2017 

  
2013 2014 2015 2016 2017 Kopā 

Beidza klātienē 18 15 12 12 14 71 

Beidza neklātienē 3 3 1 4 4 15 

 Kopā 21 18 13 16 18 86 

LU 1 2   1 1 5 

RTU 1   1   2 4 

LLU 2 2 1   3 8 

DU 2 2 1   1 6 

Vidzemes augstskola   1       1 

Ventspils augstskola 1   1 1   3 

Banku augstskola 1         1 

LSPA       2   2 

RSU         1 1 

LJA 1         1 

EKA         1 1 

BA Turība 1       1 2 

LN Aizsardzības akadēmija     1     1 

Policijas koledža   1 1     2 

Ērgļu prof.vsk.     1     1 

Aizkraukles prof.vsk.         1 1 

Rīgas med. koledža   1   1 1 3 

Daugavpils Med. koledža       2   2 

JAK 2         2 

RTRIT     1 1   2 

RVT     2     2 

RCK 1 1       2 

Ogres tehnikums       1   1 

Daugavpils tirdzn. Prof.vsk 1         1 

Priekuļu tehnikums       1   1 

Malnavas koledža 1         1 

Latvijas Armija       1   1 

Zemessardze 1         1 

Darba attiecībās 2 1 1 2   6 

Nav ziņu 3 7 2 3 6 21 

Kopā 21 18 13 16 18 86 

 

Augstskolas, 1.līm. 
Koledžas/tehnikumi/ 

prof.skolas 
Citi Nav info Kopā 

36 / 42% 21/ 24% 8/ 9% 21/ 24% 86 

 



 

Stiprās puses: 

 ir izstrādāta Karjeras izglītības programma; 

 skola sniedz informāciju izglītojamajiem un vecākiem par vidējās un profesionālās izglītības 

programmas izvēles iespējām; 

 tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes karjeras izglītībā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. pilnveidot atbalsta sniegšanas formas izglītojamajiem karjeras izvēles jautājumos; 

2. karjeras izglītības darba veikšanai norīkot pedagogu ar Karjeras konsultanta sertifikātu.  

 

 


