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2. Mācību procesa organizēšana ārkārtas situācijas laikā
3. Ēdināšanas kvalitāte
4. Drošība
5. Aktuālie jautājumi



Karjera - gudrība, centība, atbildība

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču (spēju, prasmju, zināšanu) 

pilnveidei un izpausmei mūža garumā.





Resursi

• viaa.gov.lv- lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie materiāli karjeras 
izglītībai 

• karjera.lu.lv Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli

• slideshare.netprezentācija par karjeras izglītību http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-
karjeras-izglitibas-programma1-12-klasei.html - lejuplādējamas darba lapas. Valsts izglītības attīstības 
aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance “Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni 
lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem. Materiāli paredzēti klašu 
audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām “Kā iepazīt sevi” 
un “Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls 
skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem.

• Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12.klases skolēniem un vecākiem. 
Materiālus var lejuplādēt šeit: 
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materia li

• https://www.tavaklase.lv/programma/ - karjeras diena

• https://www.niid.lv/

• Skolas bibliotēkā iekārtots Karjeras izglītības stends, kurā apkopota aktuāla informācija par mācību 
iestādēm Latvijā, studiju iespējām ārzemēs, karjeras izglītības grāmatas, informatīvie materiāli, DVD.

https://www.tavaklase.lv/programma/
https://www.niid.lv/


gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai 

savā un sabiedrības dzīvē;

centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru 

darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un 

produktīvāk;

atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un 

rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu 

un brīvību;



Vērtības un tikumi

• Mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes, izpratne un 
pamatprasmes mācību jomās. Skolēna mācīšanās rezultāts ir 
lietpratība, ja mācību procesā skolotājs integrē šīs satura 
dimensijas, pievēršot uzmanību gan skolēna spējai saskaņoti lietot 
zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, gan caurviju 
prasmju attīstībai un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti 
vērtībās.



Tikumi

• Vērtības veido nozīmīgu lietpratības daļu. Tās ir pamats 
ieradumiem, kas, mērķtiecīgi attīstīti, nostiprinās par tikumiem, 
citiem vārdiem, par nu jau apgūtām un sev pieņemtām vērtībām. 



• Vērtības un to izpausmi tikumos cilvēki apgūst visu mūžu, arī ārpus 
izglītības iestāžu sienām. Skolēni sev nozīmīgās vērtības saredz 
ikdienas saziņā un mijiedarbē gan ģimenē, gan skolā, gan draugu 
un plašākas sabiedrības lokā.



“

”

Dzīve cilvēkam piedāvā visu – ir tikai jāzina, 
ko Tu gribi. To nepateiks neviens, tas jāizlemj 
pašam, un jādara viss, lai izvēlēto piepildītu. 
Un tad jāver durvis, aiz kurām ir cita pasaule –
pasaule, par kādu līdz šim pat nebiji 
iedomājies. Tā ir Tava veiksmes pasaule.



Mācību procesa organizēšana ārkārtas 
situācijas laikā

• https://www.youtube.com/watch?v=P1COlXJ-Y04

https://www.youtube.com/watch?v=P1COlXJ-Y04


Mācību procesa organizēšana ārkārtas 
situācijas laikā







Ēdināšanas kvalitāte

• Izmaiņas – Skolas Padomes dalībnieku vēstule



Drošība

• Dažādas ieejas

• Roku dezinfekcija

• Garderobes pie klašu telpām 1.- 4. klasēm

• Sejas masku lietošana

• Distancēšanās

• Higiēnas ievērošana

• Telpu vēdināšana

• Dezinfekcija un drošība


