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vadītāja Jeļena Šnikvalde 

 
Karjeras attīstības atbalsta konkurss 

1.-4. klašu skolēniem 

 

Nolikums 
 

MĒRĶI 

1. Nodrošināt 1.-4. klašu skolēniem neklātienes karjeras izglītību un karjeras atbalsta 

aktivitātes. 

2. Veicināt ģimeniskumu, veselīgu dzīvesveidu un nodrošināt izzinošu aktivitāti vienlaicīgi. 

3. Rosināt skolēnu radošās iztēles, fantāzijas, asociatīvās domāšanas attīstību. 
 

ORGANIZATORI 

     Kandavas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Kandavas Reģionālo vidusskolu, Kandavas 

novada Zantes pamatskolu un Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu. 
 

DALĪBNIEKI 

Kandavas novada ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” izmēģinājumskolu 1.-4. klašu skolēni: 

 Kandavas novada Reģionālās vidusskolas 1.-4. klašu skolēni; 

 Kandavas novada Zantes pamatskolas 1.-4. klašu skolēni; 

 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 1.-4. klašu skolēni. 

Konkursa laikā skolēnu darbi var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt publiskotas. 

 
NORISE 

1. Pedagogs karjeras konsultants izsūta darba lapas un konkursa nolikumu klašu audzinātājiem; 

2. Klases audzinātājs izsūta darba lapas savas audzināmās klases skolēniem; 

3. Skolēni izpilda uzdevumu laika posmā 2020.gada 5. maija -17.maijam; 

4. Līdz 2020. gada 17. maijam skolēni nosūta aizpildītas darba lapas saviem klašu 

audzinātājiem; 

5. Līdz 2020. gada 24.maijam klašu audzinātāji apkopo saņemtās darba lapas un atsūta 1-3 

čaklāko skolēnu aizpildītās darba lapas (kuras atbilst vērtēšanas kritērijiem, kurās norādītas 

visvairāk profesiju vai kuras interesanti aizpildītas) pedagogam karjeras konsultantam; 

6. Līdz 2020.gada 29.maijam pedagogi karjeras konsultanti apkopo klašu audzinātāju iesūtītās 

lapas un paziņo konkursa rezultātus. 

 
VĒRTĒŠANAS KRISTĒRIJI 

 Uzdevuma izpilde un iekļaušanās laikā; 

 Radošā pieeja; 

 Profesiju daudzveidība; 

 Profesiju skaits. 
 

APBALVOŠANA 

 1.-3. vietu dalībnieki saņems diplomus un balvas no Kandavas novada Izglītības pārvaldes; 

 Iespējamas specbalvas un īpašas nominācijas dalībniekiem; 

 Balvas tiks iegādātas no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” netiešā finansējuma līdzekļiem. 

 
Kandavas Reģionālās vidusskolas un Kandavas novada Zantes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants 

Ieva Ozoliņa jcnagla@inbox.lv 28329487 www.knip.lv/karjera 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolaspedagogs karjeras konsultants 

Elīza Vītola 22178655 
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 Pielikums Nr.1  

 


