
KARJERAS IZGLĪTĪBAS SPECIĀLISTA DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g. 

SEPTEMBRIS OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS 

Jaunā 2020./2021. mācību gada 

karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu plāna izveide, 

saskaņošana un iesniegšana 

projekta koordinatorei.  

Karjeras nedēļas plāna/pasākumu 

izveide 1.-12.klases skolēniem 

(26. – 30.oktobris). 

Informācijas apkopošana par 

Nīcas vidusskolas absolventu 

tālākās izglītības ceļiem pēc 9. un 

12. klases. 

Informācijas sagatavošana un 

iesniegšana VIAA tiešsaistes 

veidlapā par plānotiem 

pasākumiem karjeras nedēļā. 

Aptaujas izveide “Kas mani 

interesē?” (8.,9.,11.,12.kl). 

KAA pasākumu un bezmaksas 

pasākumu plānošana un 

apzināšana. 

Skolas mājas lapas, sadaļas 

“karjera” 

atjaunošana,papildināšana, 

uzlabošana. 

 

 

Karjeras nedēļas plāna pilnveide. 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

pasākums: “Mana karjera”  

9. – 10. klasei. 

Dokumentācijas sagatavošana, 

saskaņošana. 

 

Karjeras nedēļas pasākumi: 

“Mani vaļasprieki un karjeras 

palīgi” 1. – 2. klase.  

“Mana sapņu profesija un 

karjeras palīgi” 3. – 4. klase. 

“Iepazīsti profesijas un karjeras 

palīgus” 5. – 6. klase. 

“Manas intereses un karjeras 

palīgi” 7. klases. 

Swedbankas vieslekcijas 

organizēšana: “Valsts ieņēmumu 

dienests” 8.klases. 

Swedbankas vieslekcija: 

“Latvijas Republikas Tiesībsarga 

birojs” 11. – 12. klases.  

Jauniešu diskusijas organizēšana 

un koordinēšana – tiešsaistes 

pasākums jauniešiem. 

Karjeras grupu nodarbības: „Gribu! 

Varu! Vajag!”  

8.- 9.klašu skolēniem. 

Individuālās konsultācijas pēc 

pieprasījuma 8.- 9.kl.  

 

Metožu piemeklēšana un 

materiālu sagatavošana grupu 

nodarbībām gan pēc plāna, gan 

balstoties uz skolēnu interesēm. 

Metodisko/informatīvo materiālu 

sagatavošana pedagogiem pēc 

pieprasījuma, karjeras izglītības 

integrēšanai mācību priekšmetos. 

Nodarbības (skatīt Klases 

audzināšanas stundu plānu 

karjeras izglītībai). 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

pasākums: “Dizainera 

profesija” 6.kl.skolniekiem. 

 

Sadarbība ar klašu audzinātājām 

un atbalsta personālu. 

Materiālās bāzes pilnveidošana. 
Atskaišu iesniegšana VIAA. 

 

Informācijas sagatavošana un 

iepazīstināšana elektroniski 

(izmantojot e-klasi, e-pastu) un 

klātienē pedagogiem, skolēniem, 

skolu administrācijai par karjeras 

pasākumiem un pedagoga 

karjeras konsultanta 

piedāvājumiem. 



Vecāku, skolotāju un karjeras 

konsultantu iesaiste VIAA 

organizētajā diskusijā par karjeru un 

atbalstu jauniešiem. 

 

JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS 

Karjeras grupas nodarbība: 

„Mana personība un profesija” 

12.kl.skolniekiem. 

Visu mēnesi tiek piedāvātas 

individuālās konsultācijas 

12.klasei. 

Mācību stundās tiks uzaicināti 

dažādu nozaru 

pārstāvji/profesionāļi, kuri dalās 

ar pieredzes stāstiem par konkrētā 

priekšmeta noderīgumu viņu 

profesijā/nozarē/karjeras ceļā.   

Informatīvā stenda sagatavošana, 

aktualitātes, piedāvājumi un 

jaunumi saistībā ar karjeras 

izglītību. 

 

Nodarbības (skatīt Klases 

audzināšanas stundu plānu 

karjeras izglītībai). 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

pasākums: “Mana karjera”  

7. – 8.kl.skolnieki. 

Individuālās konsultācijas 

7.kl.skolniekiem.  

Pasākuma programmas, 

dalībnieku uzskaites un 

pasākuma atskaites “Mana 

karjera” sagatavošana un izveide. 

Pasākumi: „Ēnu dienas 2020”, 

Augstāko un profesionālo 

izglītības iespēju izstādes 

apmeklējumi. 

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, 

mācību priekšmeta skolotājiem 

un atbalsta personālu skolēnu 

portfolio pilnveide.  

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

pasākums: “Tu pats savas dzīves 

autors” 11.-12.kl.skolniekiem. 

 

Izstādes apmeklējumi: 

„Piedāvātās izglītības iespējas”. 

Bezmaksas karjeras pasākuma 

organizēšana: „Viss ir tavās 

rokās” 9.kl. skolniekiem. 

Interesentu grupām atvērto 

durvju dienu apmeklēšana 

izglītības iestādēs. 

 

Karjeras grupas nodarbība: „Prāta 

vētra par un ap karjeru” 10.kl.sk.  

Visu mēnesi tiek piedāvātas 

individuālās konsultācijas 

10.klasei. 

 

Dažādu augstskolu, koledžu, 

profesionālo skolu izglītības 

iespēju izpēte un informatīvā 

Informatīva materiāla/ieteikumu 

sagatavošana par karjeras 

nepieciešamo atbalstu 9.un 

12.klases vecākiem. 

 

Bezmaksas karjeras pasākuma 

organizēšana: „Viss ir tavās 

rokās” 9.kl. skolniekiem. 

 

Grupu nodarbības: „Ko vēl es 

gribu uzzināt saistībā ar karjeru?” 

9.kl. un 12.kl.skolniekiem. 

Individuālās konsultācijas 9.un 

12.kl.skolniekiem pēc 

pieprasījuma. 

 

Interesentu grupām atvērto 

durvju dienu apmeklēšana 

izglītības iestādēs. 

 

Informatīvs materiāls/ieteikumi 

9.un 12.klases vecākiem par 

jauniešiem nepieciešamo atbalstu  

karjeras lēmuma pieņemšanā 



Informatīva materiāla 

sagatavošana par ēnu dienu 

iespējām, pieteikšanos, 

sagatavošanos u.c. 

Metodisko/informatīvo materiālu 

sagatavošana pedagogiem pēc 

pieprasījuma, karjeras izglītības 

integrēšanai mācību priekšmetos. 

 

materiāla sagatavošana 

skolniekiem. 

 

(skolas mājas lapa). 

 

MAIJS 

Dažādu atskaišu pārskats un 

sagatavošana. 

Interesentiem, individuālās 

konsultācijas pēc pieprasījuma. 

9. kl. un 12.kl.skolēnu pieņemto 

karjeras lēmumu apzināšana. 

 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants: Vija Jurjeva 
 


