
 

Pārskats par karjeras izglītību Zilupes vidusskolā 2021.gada janvārī – martā 

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs ietvaros 

2021.gada 2.semestrī turpinājām strādāt attālināti arī karjeras jautājumos. 

KAA pasākumu koordinēšana, organizēšana un 
vadīšana izglītojamiem 

Kopā vadītas stundas ar priekšmetu skolotājiem bija ļoti 

labi novērtētas no skolēnu puses: 

 Angļu valodas stundu vadīšana sadarbībā ar angļu 

valodas skolotāju A.Meškovsku  (2x40 min=80 min.) 

7.a klasē Zoom  platformā; 

 Sociālo zinību stunda ”Kur meklēt dzīves jēgu? Mani 

mērķi” līdzvadīšana sadarbībā ar skolotāju S. Kricku  

(40 min.) 8.c klasē  Zoom  platformā; 

 Klases stundas “Mēŗķa sasniegšana” vadīšana sadarbībā ar skolotāju S. Kricku  (40 min.) 8.c 

klasē  Zoom  platformā 

 

 

Izglītojamo izpēte un informēšana  

Skolēni bija informēti  atbilstoši viņu vajadzībām un 

interesēm gan par mācību iestādēm, kurās var turpināt 

izglītību pēc 9.,12 .klases, gan par karjeras dienām, kuras 

notika attālināti, on-line tikšanām.  

 10.-12. klašu skolēni par Rīgas biznesa skolu (RBS); 

 9.-12. klašu skolēni par RTU Atvērto durvju dienu tiešsaistē; 

 9.-12. klašu skolēni par AS GRINDEX organizēto tiešsaistes spēli; 

 8.-12. klašu skolēni par ikgadējo KALBA organizēto  tiešsaistes izstādi IZGLĪTĪBA UN SKOLA; 

 8.-12. klašu skolēni par RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža organizēto virtuālo atvērto 

durvju dienu;  

 10.-12. kl. skolēni par projektu “Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN”; 

 9.-12. klašu skolēni par “Digitālās nedēļas 2021 noslēdzošās dienas – 26.marta - “Tava profesija 

tehnoloģiju nozarē; 

 9.-12. klašu skolēni par bezmaksas Profolio prezentāciju; 

 10.-12. klašu skolēni par “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas INFORMĀCIJAS DIENU”.   



Individuālo karjeras konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana izglītojamajiem 

7. – 12. kl. skolēniem bija iespēja saņemt 

individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības gan 

attālināti (izmantojot e-klases platformu), gan 

individuāli/klātiene, izvērtējot situācijas drošumu.  

Visaktīvākie bija  7. – 11. klases skolēni. Konsultāciju 

kopskaits – 12. 

Darbs pilnveidotā mācību satura un pieejas 

īstenošanā  

Patlaban aktuāli – sadarbība ar skolotājiem par 

tālākām iespējām izglītības integrēšanai priekšmetā, 

sadarbība ar atbalsta personālu. 

 Pārrunas un stundu plānošana kopā ar angļu 

valodas skolotāju. Darba formu un metožu izvēle 

karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotā mācību 

saturā un pieejas īstenošanā skolā  un konkrētajās mācību stundās. 

 Metodiskais atbalsts klases stundai 9.a – 9.c. kl. klases audzinātājiem  “CV rakstīšana”   

 Metodiskais atbalsts mācību priekšmetu skolotājiem ( dizains un tehnoloģijas) 

 Angļu valodas stundas 12. klasē ”CV rakstīšana un analizēšana” darba lapu sagatavošana 

sadarbībā ar skolotāju; 

 Metodiskais atbalsts speciālam pedagogam;  

 Metodiskais atbalsts latviešu valodas stundā “Mans sapņu darbs“; 

 Karjeras atbalsts sākumskolas skolotājiem (pēc pieprasījuma) 

https://www.mammamuntetiem.lv/articles/50066/z-paaudze-un-digitalie-mazuli-ka-runat-ar-

jaunieti-vinam-saprotama-valoda-par-karjeras-planiem/ 

 Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) rīkotās četras minilekcijas ar nosaukumu “SSE Riga 

Food for Thought”; 

 Informācijas sniegšana par projektu 

“Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN” 10.-12. klašu klases 

audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem; 

 9.-12. klašu klases audzinātājiem  par bezmaksas Profolio 

prezentāciju. 

https://www.mammamuntetiem.lv/articles/50066/z-paaudze-un-digitalie-mazuli-ka-runat-ar-jaunieti-vinam-saprotama-valoda-par-karjeras-planiem/
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/50066/z-paaudze-un-digitalie-mazuli-ka-runat-ar-jaunieti-vinam-saprotama-valoda-par-karjeras-planiem/


Darbs ar vecākiem  

Vecāki bija informēti par bērna karjeras iespējām.  

 7.-12. klašu skolēnu vecāki par individuālām konsultācijām attālināti;  

 10.-12. klašu skolēnu vecāki  par Rīgas Biznesa skolu (RBS); 

 10.-12. klašu skolēnu vecāki par Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Rīga) rīkotājām četrām 

minilekcijām ar nosaukumu “SSE Riga Food for Thought”; 

 8.-12. klašu skolēnu vecāki par ikgadējo KALBA organizēto tiešsaistes izstādi “IZGLĪTĪBA UN 

SKOLA”; 

 8.-12. klašu skolēnu vecāki par RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža organizēto virtuālo 

atvērto durvju dienu;  

 9.-12. klašu skolēnu vecāki - “Digitālās nedēļas 2021 noslēdzošās dienas – 26.marta - “Tava 

profesija tehnoloģiju nozarē; 

 10.-12. klašu skolēnu vecāki par “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas INFORMĀCIJAS DIENU”  

 par digitāliem bērniem https://www.mammamuntetiem.lv/berns/skolens/50066/z-paaudze-un-
digitalie-mazuli-ka-runat-ar-jaunieti-vinam-saprotama-valoda-par-karjeras-planiem 

Papildinformācija:  

Informācija gan vecākiem, gan skolotājiem par skolēnu karjeras 

izglītošanu.  

 Kur un kā meklēt informāciju par profesijām? 

 Ko un kāpēc ir vērts uzzināt par profesiju? 

 Kā plānot interviju ar profesionāli ? 
 

 

Vietnē www.profesijupasaule.lv, kas izveidota, lai paplašinātu skolēnu priekšstatus par profesiju/amatu 

daudzveidību un radītu vēlmi padziļināti pētīt darba pasauli un savas personīgās karjeras iespējas, 

skolēni patstāvīgi var pētīt profesijas un rast dažādas idejas papildu informācijas iegūšanai. 

  

Interneta vietnē www.niid.lv, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām 

izglītības iespējām, ir apkopoti vairāki interaktīvi rīki. 

 

Papildus šiem digitālajiem rīkiem VIAA mājaslapas  www.viaa.gov.lv sadaļā “Karjeras atbalsta 

informatīvie materiāli” ir atrodamas infografikas un metodiskie materiāli izglītības un karjeras plānošanai, 

kas palīdzēs apzināties savas intereses un spējas un virzīs uz apzinātu, mērķtiecīgu profesijas izvēli. 

Aktualitātēm par izglītības un karjeras konsultāciju iespējām var sekot  VIAA mājaslapā un sociālajos 

tīklos, kā arī Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos “Tavai karjerai”. 

  

Atgadinājums! 

 Individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem var saņemt pie savas skolas 

pedagoga  karjeras konsultanta. Attālinātā sarunā ar pedagogu karjeras konsultantu var uzzināt par 

visiem minētajiem resursiem karjeras izvēlei, kā arī noskaidrot tieši savām interesēm atbilstošo 

informāciju par turpmāko karjeras ceļu. Karjeras konsultācijas var saņemt arī pie Latvijas Karjeras 

attīstības atbalsta asociācijas biedriem vai pie kvalificētiem karjeras konsultantiem (maksas 

pakalpojums), kuri arī  Covid-19 izplatības laikā piedāvā konsultācijas tiešsaistē.  

https://www.mammamuntetiem.lv/berns/skolens/50066/z-paaudze-un-digitalie-mazuli-ka-runat-ar-jaunieti-vinam-saprotama-valoda-par-karjeras-planiem
https://www.mammamuntetiem.lv/berns/skolens/50066/z-paaudze-un-digitalie-mazuli-ka-runat-ar-jaunieti-vinam-saprotama-valoda-par-karjeras-planiem
http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.niid.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/
http://www.lkaaa.lv/node/220


“Kur vecākiem meklēt informāciju 

par karjeras atbalstu bērniem?” 

https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/kur-
vecakiem-meklet-informaciju-par-karjeras-
atbalstu-berniem?id=20610 

“Kā palīdzēt jaunietim izprast savas 

spēcīgās puses, savu personību, kā 

runāt ar jaunieti par karjeras izvēli, 

lai viņš uzklausītu? ” 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-
un-berni/karjeras-nedela-vecaku-un-skolas-
loma-berna-profesijas-
izvele.a378662/?utm_source=rss&utm_campaig
n=rss&utm_medium=links 

“Nākamā profesija – kā izvēlēties un 
kā šajā procesā var palīdzēt vecāki”  
 

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/nakama-

profesija-ka-izveleties-un-ka-saja-procesa-var-

palidzet-vecaki.d?id=52595641 

“Bērns nav vecāka pagarinājums. Kā 
gudri palīdzēt bērnam karjeras 
veidošanā”  

https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/berns-nav-
vecaka-pagarinajums-ka-gudri-palidzet-bernam-
karjeras-veidosana.d?id=52608401 

“Bērna personības tips karjeras 
izvēlē – kāpēc to svarīgi ņemt vērā?”  
 

https://maminuklubs.lv/bebitis/berna-
personibas-tips-karjeras-izvele-kapec-to-svarigi-
nemt-vera-298374/ 

 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/karjeras-nedela-vecaku-un-skolas-loma-berna-profesijas-izvele.a378662/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/karjeras-nedela-vecaku-un-skolas-loma-berna-profesijas-izvele.a378662/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/karjeras-nedela-vecaku-un-skolas-loma-berna-profesijas-izvele.a378662/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/karjeras-nedela-vecaku-un-skolas-loma-berna-profesijas-izvele.a378662/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/karjeras-nedela-vecaku-un-skolas-loma-berna-profesijas-izvele.a378662/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/nakama-profesija-ka-izveleties-un-ka-saja-procesa-var-palidzet-vecaki.d?id=52595641
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/nakama-profesija-ka-izveleties-un-ka-saja-procesa-var-palidzet-vecaki.d?id=52595641
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/nakama-profesija-ka-izveleties-un-ka-saja-procesa-var-palidzet-vecaki.d?id=52595641
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/berns-nav-vecaka-pagarinajums-ka-gudri-palidzet-bernam-karjeras-veidosana.d?id=52608401
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/berns-nav-vecaka-pagarinajums-ka-gudri-palidzet-bernam-karjeras-veidosana.d?id=52608401
https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/berns-nav-vecaka-pagarinajums-ka-gudri-palidzet-bernam-karjeras-veidosana.d?id=52608401
https://maminuklubs.lv/bebitis/berna-personibas-tips-karjeras-izvele-kapec-to-svarigi-nemt-vera-298374/
https://maminuklubs.lv/bebitis/berna-personibas-tips-karjeras-izvele-kapec-to-svarigi-nemt-vera-298374/
https://maminuklubs.lv/bebitis/berna-personibas-tips-karjeras-izvele-kapec-to-svarigi-nemt-vera-298374/

