
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns  
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 Karjeras izglītības programmu 

īstenošana 

Karjeras izglītības programmas 

ietver nodarbību ciklu, kuru 

īstenošanu sistemātiski veic klašu 

audzinātāji savās klasēs sadarbībā 

ar atbalsta personālu. Karjeras 

izglītības programmas un citi 

metodiskie materiāli ir izstrādāti 

un ir pieejami katrai klašu grupai, 

t.sk. 10. – 12. klasēm. 

 

Visi izglītojamie Visu mācību 

gadu 

Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Atbalsta personāls  

 

Tematiskās audzināšanas 

stundas/radošās pēcpusdienas 

Karjeras izglītības programmu 

ietvaros izglītojamie tiek 

informēti karjeras atbalsta 

jautājumos. Iespēja iesaistīties 

radošā darbībā/ piedalīties 

konkursā. 

5.- 12.klases Visu mācību 

gadu (pēc 

pieprasījuma) 

Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji  

 

Izglītojamo individuāla 

konsultēšana/informēšana 

individuāli vai/un grupās 

karjeras atbalsta jautājumos. 

 

Konsultēšana/informēšana 

karjeras jautājumos paredz 

padziļinātu izglītojamā vēlmju un 

spēju izpēti. Karjeras izglītības 

programmu ietvaros izglītojamie 

tiek informēti par individuālu vai 

grupu konsultāciju karjeras 

atbalsta jautājumos. Individuālās 

un/vai grupu konsultācijas notiek 

pēc izglītojamo pieprasījuma. 

 

 

9., 10.- 12.klases Janvāris – aprīlis  

(9.klases)  

Oktobris – aprīlis  

(10.-12. klases) 

Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Atbalsta personāls 



Informatīvā pēcpusdiena par 

tālākās izglītības/studiju 

virzienu izpēti 

Informācijas 11. un 12.klašu 

skolēniem par Latvijas augstākās 

izglītības sistēmu, studiju 

programmām, izglītības 

programmu klasifikāciju u.c.  

11. un 12. klases Janvāris Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Bibliotekārs  

Atbalsta personāls  

Vietnieki 

audz.darbā 

Izglītojamo vecāku 

informēšana un izglītošana 

Izglītojamo vecāku informēšana 

un izglītošana notiek par 

vecākiem aktuāliem jautājumiem 

saistībā ar izglītojamā 

tālākizglītību vai karjeru klašu 

vecāku sapulču ietvaros pēc klašu 

audzinātāju pieprasījuma. 

Vecākiem tiek dota informācija 

par tālākizglītības vai karjeras 

iespējām un informācijas avotiem. 

9. – 12.klases Novembris vai 

vienojoties ar 

klašu 

audzinātājiem 

 

Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Atbalsta personāls 

Tikšanās ar absolventiem 

„Veiksmes stāsti” 

Neformālas tikšanās, kuru laikā 

izglītojamajiem ir iespēja 

noskaidrot viņus interesējošos 

jautājumus gan par studiju 

praktisku norisi, gan studenta 

ikdienas dzīvi. 

11. un 12. klases Aprīlis Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji  

Atbalsta personāls  

Vietn.audz.darbā 

 

 Tikšanās ar dažādu profesiju un 

amatu pārstāvjiem 

Tikšanās tiek plānota sadarbībā ar 

izglītojamo vecākiem, kas ir 

nozīmīgs resurss izglītojamo 

karjeras attīstības atbalstam. 

Izglītojamo vecāki tiek uzrunāti 

vecāku sapulcēs par iespēju 

pastāstīt par savu 

darbu/ieņemamo 

 

Visi izglītojamie Vienojoties ar 

klašu 

audzinātājiem 

Klašu audzinātāji  

Atbalsta personāls 

Karjeras konsultants 

 



Karjeras nedēļas aktivitātes un 

pasākumi 

Pasākumu kopums, lai palīdzētu 

jauniešiem: 

 izzināt savas karjeras 

iespējas , 

 izvēlēties nākamo 

profesiju un izglītības ceļu 

atbilstoši savām spējām, 

interesēm un iespējām, 

īpaši akcentējot visu 

līmeņu profesionālās 

izglītības vērtību un 

aktualitāti mūsdienās,  

 veicināt uzņēmību un 

motivāciju mācīties, 

 popularizēt karjeras 

atbalstu skolēniem 

(karjeras izglītība, karjeras 

konsultēšana). 

 

Visi izglītojamie Oktobris 

Atkarībā no 

norises laika un 

vietas. 

 

Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji  

Atbalsta personāls  

Vietn.audz.darbā 
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„Ēnu diena” („ēnošana”)  

 

„Ēnošanas” mērķis ir pēc iespējas 

tuvāk iepazīt interesējošo 

profesiju vai amatu pārstāvju 

darba ikdienu. Šajā gadījumā 

svarīgs resurss ir skolēnu vecāki, 

kuri arī pārstāv noteiktu profesiju 

vai amatu.  

 

7. – 9.klases  

 

februāris Klašu audzinātāji  

Izglītojamo vecāki  

Atbalsta personāls  

Administrācija  

Tematiskās ekskursijas uz 

vietējiem uzņēmumiem  

 

Tematisko ekskursiju mērķis ir 

gūt praktisku priekšstatu par 

atsevišķas profesijas vai amata 

darbību noteiktā uzņēmumā, 

organizācijā, valsts/pašvaldības 

iestādēs.  

 

7.,8.,10.,11.klases  

 

Aprīlis – maijs  

 

Klašu audzinātāji  

Izglītojamo vecāki  

Administrācija  

Mācību ekskursijas uz Latvijas 

augstākajām izglītības iestādēm  

 

Latvijas augstāko izglītības 

iestāžu piedāvātās meistarklases, 

lekcijas. Viena diena studenta 

„ādā”.  

11. un 12. klašu 

skolēni  

 

Visu mācību 

gadu  

 

Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji  

Administrācija  



 

Izstāde „Skola 20..”  

 

Izstādes dienās izglītojamie varēs 

iegūt informāciju par valsts un 

privātajām augstskolām, 

vidusskolām, koledžām, 

arodskolām, kā arī mācību 

centriem, valodu kursiem, 

tālmācību, e-studijām, kā arī 

citām ar izglītību saistītām 

aktualitātē.  

 

9. un 12. klašu 

skolēni  

 

Atkarībā no 

norises laika  

 

Klašu audzinātāji  

Bibliotekārs  

Karjeras nedēļas aktivitātes un 

pasākumi 

 Visi izglītojamie Oktobris 

Atkarībā no 

norises laika un 

vietas. 

 

Karjeras konsultants 

Klašu audzinātāji  

Priekšmetu skolotāji  

Atbalsta personāls  

Vietn.audz.darbā 

 

 

Sagatavoja: Cēsu Pilsētas vidusskolas pedagogs karjeras konsultante Melita Žeļezcova 

datums: 2017.gada .......... 

Apstiprināts: Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore Aija Sīmane 

_______________________    
 

(Paraksts) 

datums:_____________ 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     


