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Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību 

izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 2013. gada 

grozījumi). 

Pedagogs karjeras konsultants (turpmāk – PKK) ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, 

nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu 

un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu. 

1. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā. 

2. PKK līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to 

sasniegšanu. 

3. PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes 

jaunajā kompetencēs balstītā saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, 

detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm. 

4. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; 

balstoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu 

mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā. 

5. PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus- uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas- dažādu mācību kursu īstenošanai un 

satura padziļinātai apguvei. 
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Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2020./2021. 

Dokumentācijas 

veidošana 

KAA pasākumu koordinēšana, 

organizēšana un vadīšana dažādām 

mērķa grupām (pedagogi, 

izglītojamie, vecāki)- gan maksas 

pasākumi ar dažādu finansējuma 

avotu, gan bezmaksas pasākumi 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

Izpētes, metodiskais un 

informatīvais darbs 

SEPTEMBRIS Karjeras izglītības 

plāna 2020./2021. 

m.g. izveide Ventspils 

Valsts 1. ģimnāzijā. 

Dalība skolas 

pašvērtējuma 

ziņojumā par karjeras 

izglītības 

jautājumiem. 

KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

Pedagogu informēšana pedagoģiskajā 

sēdē par aktualitātēm projektā un PKK 

darbu skolā. 

 

Metodiskā sanāksme ar Ventspils Valsts 

1. ģimnāzijas pedagogiem par karjeras 

vadības prasmju identificēšanu 7. un 10. 

klašu mācību priekšmetu standartos un 

iekļaušanu satura plānojumā. 

Dalība jomu sanāksmēs. 

 

Vecāku informēšana par skolēnu 

karjeras atbalsta iespējām skolā Skolas 

vecāku konferencē. 

Nodarbības 7. un 10. klašu 

skolēniem. Ievadnodarbības, 

kurās izglītojamie tiek 

iepazīstināti par karjeras 

konsultanta sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

Regulāra izglītojamo 

iepazīstināšana ar informāciju, 

saistībā ar karjeras izglītību E-

klasē un klātienē( septembris- 

maijs). 

Mācību priekšmetu sasaiste ar 

profesiju pasauli. Jaunā 

standarta izpēte, aktuālo 

jautājumu apzināšana. 

OKTOBRIS Datu bāzes 

papildināšana par 

absolventu tālāko 

Karjeras nedēļas 2020 pasākumu 

organizēšana Ventspils Valsts 1. 

ģimnāzijā. 

 1)Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar Karjeras 

nedēļas pasākumiem. 
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izglītību, 

nodarbinātību, 

profesijas virziena 

izvēli, sadarbojoties ar 

klašu audzinātājiem. 

KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 
 

 

Zīmējumu konkurss “Uzņēmumi un 

profesijas manā pilsētā”.  

Ekskursijas uz uzņēmumiem “Bio 

Venta”, Hansa Matrix, SIA Bucher 

Municipal, Ventspils Starptautisko 

radioastronomijas centru Irbenē. 

Individuālās konsultācijas 9.-

12.  klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

ZPD vadīšana par karjeras 

jautājumiem. 

 

Nodarbības 10. klašu 

skolēniem “Manas spējas un 

talanti”. 

Nodarbības 7. klasēs “Raksturs 

un temperaments un to saistība 

ar nākotnes profesiju”. 

2)Resursa profolio.lv , niid.lv, 

prakse.lv, u.c. izpēte. 

Informācijas nosūtīšana 

skolēniem, klašu audzinātājiem 

un vecākiem. 

3)Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar metodisko 

materiālu, kas izmantojamas 

audzināšanas stundās, lai 

sniegtu  atbalstu skolēnu 

karjeras izvēlei. 

NOVEMBRIS KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

Lekcija vecākiem par bērniem 

nepieciešamā karjeras atbalsta 

pamatjautājumiem “Karjeras lēmumu 

pieņemšana “. 
 
 

 

Individuālās konsultācijas 9.-

12.  klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

Nodarbība 9. klašu skolēnu 

“Ko es zinu par izglītības 

iespējām pēc 9.klases”. 

ZPD vadīšana par karjeras 

jautājumiem. 

Karjeras nedēļas izvērtējums. 

DECEMBRIS KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

Diskusija ar jomu koordinatoriem un IP 1)Nodarbība 9. klašu skolēnu 

“Manas intereses, spējas un 

talanti un to saistības ar 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 

piedāvājumu vidusskolā”. 

 Mācību priekšmetu sasaiste ar 

profesiju pasauli.  Tikšanās ar 

mācību priekšmetu 

skolotājiem.  
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 2)Individuālās konsultācijas 9.-

12.  klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma) 

3)ZPD vadīšana par karjeras 

jautājumiem. 

JANVĀRIS KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

Piedalīšanās ZPD aizstāvēšanā, 

sagatavojot skolēnus prezentācijai. 

 

Skolēnu tikšanās ar medicīnas 

darbiniekiem. (ZKR Slimnīca) 

Individuālās konsultācijas 9.-

12.  klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupu nodarbības, saskaņojot 

ar klašu audzinātājiem. 

 

12. klašu skolēnu individuālās 

karjeras  interešu izpēte un 

konsultatīva palīdzība  

prioritāšu noteikšanai. 

FEBRUĀRIS KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

 

Pasākuma “Ēnu diena” organizēšana 

skolēniem, potenciālo uzņēmumu 

apzināšana un skolēnu informēšana par 

iespējamām vakancēm. Apkopojums. 

  
 

1)Individuālās konsultācijas 9.-

12.  klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma) 

 2)Nodarbība 8. klasēm 

“Karjeras vadības prasmes 

dažādos mācību priekšmetos”.  

Izglītojamo informēšana par 

Atvērto durvju dienām 

augstskolās(februāris – maijs). 

9. klašu skolēnu individuālās 

karjeras  interešu izpēte un 

konsultatīva palīdzība  

prioritāšu noteikšanai. 

MARTS KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

 

Pasākuma “Piesekojies ģimnāzistam” 

organizēšana, iesaistot Ventspils Valsts 

1. ģimnāzijas 11.-12. klašu izglītojamos. 

Pasākuma reklamēšana Ventspils 

pilsētas un novada pamatskolās. 

1)Individuālās konsultācijas 9.-

12. klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma) 

Grupu nodarbības, saskaņojot 

ar klašu audzinātājiem. 

 

 

1)Potenciālo izglītojamo un 

viņu vecāku informēšana par 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 

mācību kursu komplektiem 

skolas mājas lapā.  

2)Tikšanās ar izglītojamiem 

Ventspils pilsētas un novada 

pamatskolās.  
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APRĪLIS KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

 

12. klašu skolēnu tikšanās ar Ventspils 

Augstskolas pārstāvjiem, par 

augstskolas piedāvājumu 

Individuālās konsultācijas 9.-

12. klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma) 

Grupu nodarbības, saskaņojot 

ar klašu audzinātājiem. 

 

1)Potenciālo izglītojamo un 

viņu vecāku informēšana par 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 

mācību kursu komplektiem 

skolas mājas lapā.  

2)Tikšanās ar iglītojamiem 

Ventspils pilsētas un novada 

pamatskolās. 

MAIJS KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana, mēneša 

darba atskaites 

sagatavošana. 

 Individuālās konsultācijas 9. un 

12.  klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

Grupu nodarbības, saskaņojot 

ar klašu audzinātājiem. 

 

Piedalīšanās skolas vecāku 

padomes sanāksmē.  

 

SAGATAVOJA:  PKK   Ilona Jostiņa 
                                                                        (PKK vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 

IEPAZINOS: Izglītības iestādes vadītājs   __________________ 

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 


