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 Izstrādāja: Pedagogs karjeras konsultants – Ingrīda Bērziņa 



N.p.

k. 
Karjeras plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

 

Iesaistītie 

cilvēkresursi 

1. Pašnovērtējuma veikšana 

Darba pasaules iepazīšana 

(ķīmija, bioloģija) 

“Profesijas 

eksaktajās 

zinātnēs - 

sabiedrības 

ilgtspējīga 

attīstība” 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēni iepazīsies ar bioloģijas un ķīmijas 

stundās iegūto zināšanu pielietojumu dažādās 

nozarēs un profesijās, tiekoties ar profesiju 

pārstāvjiem. Speciālistu vadībā jaunieši 

diskutēs par spējām, vērtībām, prasmēm, 

kompetencēm, kuras būs svarīgas nākotnes 

darba tirgū. Pamatojums – 2020.gada 

pavasarī veiktā aptauja par izglītojamo 

interesēm un ķīmijas, bioloģijas skolotāju 

ieteikums. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 9. – 

12. klašu skolēni  

2020. gada 

oktobris 
Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 

2. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

„Kā runāt ar 

jaunieti par 

karjeru?” 

Interaktīvs seminārs karjeras prasmju 

pilnveidošanai. Vecāki uzzinās kā palīdzēt 

savai atvasei saprast un izvēlēties, ar ko 

nodarboties nākotnē, kā izvēlēties karjeru, 

kas atbilstu bērna prasmēm, personībai un 

interesēm, kā virzīt bērnu uz veiksmīgāku 

nākotni – būt blakus, atbalstīt un sniegt 

drošības izjūtu, attīstīt savas atvases talantus, 

patstāvīgu domāšanu, spriestspēju un 

lēmumu pieņemšanu. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

skolēnu vecāki 

2020. gada 

oktobris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 

 



3. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(žurnālistika, mediji, IT) 

“Ceļojums 

medijpratības un 

IT labirintos” 

Tikšanās ar jomas profesionāļiem, lai 

iepazītu viņu darba ikdienu, uzzinātu, kādas 

prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, 

lai taptu mūsdienīgs darba rezultāts. 

Tehnoloģiju nozīmīgums mūsdienu darba 

tirgū. Pamatojums – 2020.gada pavasarī 

veiktā aptauja, informātikas un valodu 

skolotāju ieteikums. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 6. – 

9. klašu skolēni  

2021. gada 

februāris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 

 

 

4.  Karjeras izglītības atbalsts 

audzināšanas stundās 

Karjeras izvēle. Nodarbību cikls, kuru īstenošanu 

sistemātiski veic klašu audzinātāji savās 

klasēs sadarbībā ar atbalsta personālu. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 1.-

12. klašu skolēni 

2020./2021. m.g. 

septembris - maijs 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

5.  Izglītojamo vecāku 

informēšana 

Karjeras 

iespējas. 

Informācijas nodošana vecākiem par 

tālākizglītības, karjeras iespējām un 

informācijas avotiem. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1.-12. klašu 

vecāki 

2020./2021. m.g. 

septembris - maijs 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

6.  Individuālās karjeras 

konsultācijas 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

Palīdzēt jauniešiem: 

 labāk apzināt savas intereses, 

prasmes, iespējas un vērtības; 

 padziļināt izpratni par karjeras izvēli; 

 iegūt labāku skaidrību par rīcības 

plānu – ko darīt tālāk studiju vai 

karjeras izvēlē; 

 gūt atbalstu studiju un karjeras 

lēmumu pieņemšanā; 

 uzzināt, kur meklēt informāciju par 

studiju iespējām.  

 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 8.-

12. klašu skolēni 

2020./2021. m.g. 

septembris - maijs 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

7.  Karjeras vadības prasmju 

attīstīšana 

Karjeras nedēļa Palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras 

iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju 

mācīties un izvēlēties nākotnes 

nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši 

savām spējām, interesēm un iespējām 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 1.-

12. klašu skolēni 

2020.g. 26.-

30.oktobris 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 



8.  

Tikšanās ar skolas 

absolventiem 

„Mana 

pieredze” 

Neformālas tikšanās, kuru laikā 

izglītojamajiem ir iespēja noskaidrot viņus 

interesējušos jautājumus par studiju 

praktisku norisi, studentu ikdienas dzīvi, 

darba pieredzi un karjeras veidošanu. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1. - 12. klašu 

2020./2021. m.g. 

septembris - maijs 

Klašu audzinātāji, 

priekšmetu 

skolotāji 

9.  
Profesiju, amatu pārstāvju 

darba ikdienas iepazīšana 
„Ēnu diena” 

Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un 

nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 

izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos 

darba tirgum. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

5. - 12. klašu 

skolēni 

2021. gada 

 10. februāris 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants, 

izglītojamo vecāki 

 

 

 

 

 


