
 

Karjeras izglītības pasākumu plāns. 
  

Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, 

materiālu izstrāde 

utml.) 

 

Karjeras pasākumi 

izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 

 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību 

nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 

 

Izpētes un 

informatīvais darbs 

Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS  PKK individuālā 

darba plāna 

izveidošana; 

 Piedalīšanās 

Ventspils pilsētas 

skolu Karjeras 

pasākumu plāna 

izveidošanā. 

  Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās 

 Izglītojamo un 

viņu vecāku 

informēšanas par 

Ventspils 1. 

pamatskolas 

karjeras 

informāciju skolu 

mājas lapās 

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem; 

OKTOBRIS  Karjeras pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

 Vecāku informēšana par 

skolēnu karjeras atbalsta 

iespējām skolā. 

 Karjeras nedēļas 2022 

pasākumu organizēšana 

Ventspils 1. pamatskola  

 Karjeras nedēļas ietvaros 

klases audzinātājs ar 

izglītojamajiem dodas 

iepazīt kādu no 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 Grupas nodarbība 

skolēniem – Mans 

mērķis! 

 Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar 

metodisko 

materiālu, kas 

izmantojamas 

audzināšanas 

stundās, lai 

sniegtu  atbalstu 

skolēnu karjeras 

izvēlei.   

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 



piedāvātajiem 

uzņēmumiem tiešsaiste; 

 

NOVEMBRIS  Karjeras pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 Datu bāzes izveide 

par absolventu 

tālāko izglītību, 

profesijas virziena 

izvēli, 

sadarbojoties ar 

klašu 

audzinātājiem 

 Dažādu Latvijas 

uzņēmumu un organizāciju 

apmeklēšana, lai iepazītos 

ar ražošanas un 

pakalpojuma sniegšanas 

procesu un tajā 

nepieciešamajām 

profesijām. 

 Ventspils jauniešu karjeras 

izpētes anketēšana; 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 Grupas nodarbība 

skolēniem un vecākiem 

– Mans nākotnes ceļš 

 Skolas izglītojamo 

aptauja par 

karjeras izvēli un 

interesēm 

 7. -9.  klašu 

skolēnu aptaujāto 

anketu 

apkopošana un 

prioritāšu 

noteikšana grupas 

un individuālo 

konsultāciju 

nodarbībām. 

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 

DECEMBRIS  Karjeras 

pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

 Dažādu Latvijas 

uzņēmumu un organizāciju 

apmeklēšana, lai iepazītos 

ar ražošanas un 

pakalpojuma sniegšanas 

procesu un tajā 

nepieciešamajām 

profesijām. 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 Grupas nodarbība. 

Tēma Kādi mācību 

priekšmeti man patīk 

 

 Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar 

metodisko 

materiālu, kas 

izmantojamas 

audzināšanas 

stundās, lai 

sniegtu  atbalstu 

skolēnu karjeras 

izvēlei.   

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 

JANVĀRIS  Karjeras 

pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

 Vecāku informēšana par 

skolēnu karjeras atbalsta 

iespējām skolā. 

 Arodskolu un tehnikuma 

pārstāvju stāstījuma par 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 7.-9. klašu skolēnu 

aptaujāto anketu 

apkopošana un 

prioritāšu 

noteikšana grupas 

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 



dokumentu 

izstrādāšana. 

 

izglītības iestādi un 

iespējām 

 

 Grupas nodarbība. 

Tēma -Lēmumu 

pieņemšana 

 

individuālajām 

karjeras 

konsultācijām un  

nodarbībām. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 

FEBRUĀRIS  Karjeras 

pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

 Dažādu Latvijas 

uzņēmumu un 

organizāciju apmeklēšana, 

lai iepazītos ar ražošanas 

un pakalpojuma 

sniegšanas procesu un tajā 

nepieciešamajām 

profesijām. 

 Vidusskolas pārstāvju 

stāstījuma par mācības 

iespējām. 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 Grupas nodarbība.  

Daudzveidīga profesiju 

pasaule. 

 

 Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar 

metodisko 

materiālu, kas 

izmantojamas 

audzināšanas 

stundās, lai 

sniegtu  atbalstu 

skolēnu karjeras 

izvēlei.   

 9.klašu skolēnu 

prioritāšu izpēte. 

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 

MARTS  Karjeras 

pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

 Pasākums -   Karjeras 

atbalsts skolēniem un  viņu 

vecākiem – “Informācijas 

meklēšana, izpēte, 

apkopošana un 

izmantošana”. 

 Ventspils jauniešu karjeras 

izpētes anketēšana; 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 Grupas nodarbība 7-9 

klasēm 

 

  Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 



APRĪLIS  Karjeras 

pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

 Vecāku informēšana par 

skolēnu karjeras atbalsta 

iespējām skolā; 

 Dažādu Latvijas uzņēmumu 

un organizāciju 

apmeklēšana, lai iepazītos 

ar ražošanas un 

pakalpojuma sniegšanas 

procesu un tajā 

nepieciešamajām 

profesijām. 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 Grupas nodarbība 9. 

klasei tēma – Izvēlies 

savu skolu. Ventspils 

pilsētas vidusskolu 

“Grozu piedāvājums” 

 Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar 

metodisko 

materiālu, kas 

izmantojamas 

audzināšanas 

stundās, lai 

sniegtu  atbalstu 

skolēnu karjeras 

izvēlei.  

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 

MAIJS  Karjeras 

pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

 Informatīvais seminārs 

vecākiem un bērniem par 

karjeras izvēli  

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

 Grupas nodarbība. 

 Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar 

metodisko 

materiālu, kas 

izmantojamas 

audzināšanas 

stundās, lai 

sniegtu  atbalstu 

skolēnu karjeras 

izvēlei.   

 7. - 9.klašu 

skolēnu prioritāšu 

izpēte. 

 Vecāku informēšana 

par skolēnu karjeras 

atbalsta iespējām 

skolā. 

 Vecāku informēšana 

par iespējām 

individuālām 

konsultācijām 

vecākiem par 

skolēna turpmākiem 

plāniem 

 


