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Jelgavas 4. vidusskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2022./2023. mācību gadam 
 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Jelgavas 4. vidusskola 1.-12.kl. 

PKK vārds, uzvārds Zanda Kursīte 

  

Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde utml.) 

 

KAA pasākumi izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Izpētes un informatīvais 

darbs 

Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS  PKK darba plāna 

izveide. 

 Programmas “Dzīvei 

gatavs” piedāvāto 

nodarbību izpēte, 

piedāvāšana klašu 

audzinātājiem un 

priekšmetu 

skolotājiem, 

nodarbību pieteikšana. 

 

 Potenciālo sadarbības partneru 

izpēte un uzrunāšana karjeras 

attīstības atbalsta pasākumu 

nodrošināšanai Karjeras nedēļā. 

 
 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma). 

 Grupu nodarbības 

„Izglītības iespējas pēc 

vidusskolas” 11., 12. klašu 

skolēniem organizēšana. 

 9.klašu skolēnu aptauja 

jēgpilnu karjeras 

atbalsta pasākumu 

plānošanai. Aptaujas 

anketas rezultātu 

analīze. 

 Klašu audzinātāju 

informēšana skolas e-

klases pastā par 

Karjeras izglītības 

stundu vadīšanu klases 

stundās ar karjeras 

konsultanta atbalstu. 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

 Sazināšanās ar skolas 

absolventiem par 
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iespējamo dalību 

“Karjeras nedēļā. 

OKTOBRIS  Programmas “Dzīvei 

gatavs” piedāvāto 

nodarbību izpēte, 

piedāvāšana klašu 

audzinātājiem un 

priekšmetu 

skolotājiem, 

nodarbību pieteikšana. 

 Metodiska materiāla 

izstrāde pārdomu 

raisīšanai par tālākām 

izglītības iespējām. 

 Karjeras nedēļas pasākumu 

organizēšana Karjeras nedēļā 17. – 

21.oktobrī – skolēnu mudināšana 

piedalīties konkursos, mācībstundās 

tiešsaistes diskusijās. 

 Skolas mēroga karjeras atbalsta 

pasākumu rīkošana – tikšanās ar 

skolas absolventiem - uzņēmējiem, 

dažādu nozaru parstāvjiem, lai 

iepazīstinātu skolēnus ar dažādām 

profesijām akcentējot uzņēmējspēju 

nozīmi ikdienā un karjerā. 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma) 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

 Vecāku 

informēšana skolas 

e-klases pastā par 

iespēju piedalīties 

Karjeras nedēļas 

tiešraides diskusijā 

«Kā palīdzēt 

bērnam atklāt savas 

superspējas?» 

 Dalība skolas 

9.klašu vecāku 

kopsapulcē. 

NOVEMBRIS   Sadarbībā ar augstskolu pārstāvjiem 

karjeras atbalsta 

pasākumu/tiešsaistes nodarbību 

koordinēšana un vadīšana 11.-

12.klašu skolēniem - interaktīvas 

prezentācijas par studiju iespējām 

Latvijas augstskolās. 

 Skolas pārstāvju (interesentu 

grupas) dalība Uzņēmējdarbības 

iedvesmas konference jauniešiem 

Ķīpsalā "Uzdrīksties uzvarēt!" 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma) 

 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

 

DECEMBRIS   Sadarbībā ar augstskolu pārstāvjiem 

karjeras atbalsta 

pasākumu/tiešsaistes nodarbību 

koordinēšana un vadīšana 11.-

12.klašu skolēniem - interaktīvas 

prezentācijas par studiju iespējām 

Latvijas augstskolās. 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma) 

 Grupu nodarbības „Kā 

sasniegt savu mērķi?” 

8.klašu skolēniem 

organizēšana. 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

 Vecāku 

informēšana e-

klases pastā par 

aktuālo karjeras 

izglītībā skolā. 

JANVĀRIS  Sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem mācību 

 Pasākumu par karjeras izglītības 

integrēšanu pilnveidotā mācību 

saturā organizēšana. Izglītības 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma) 

 12. klašu skolēnu 

aptauja par izvēlēto 

studiju virzienu. 

 Dalība 7.-12.klašu  

vecāku sapulcēs 

(pēc pieprasījuma) 
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satura plānošana, 

integrējot karjeras 

vadības prasmes. 

procesā uzaicināti nozaru pārstāvji, 

kuri dalās pieredzē par mācību 

priekšmeta noderīgumu viņu 

pārstāvētajā nozarē. 

 Sadarbībā ar Kalba.lv karjeras 

atbalsta pasākuma koordinēšana 

10.-12.klašu skolēniem par studiju 

iespējām ārzemēs. 

 Grupu nodarbības 

„Karjeras izvēles 

plānošana. Individuālā 

karjeras plāna izstrāde” 

11.klašu skolēniem 

organizēšana. 

 Skolēnu informēšana 

par Ēnu dienas norisi. 

 11.-12.klašu skolēnu 

informēšana par aktuālo 

Atvērto durvju dienu  

piedāvājumu Latvijas 

augstskolās un 

koledžās. 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

par 

bērniem/jauniešiem 

nepieciešamā 

karjeras atbalsta 

pamatjautājumiem. 

 

FEBRUĀRIS  Sadarbībā ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem stundu 

plānu izstrāde, 

integrējot karjeras 

vadības prasmes. 

 Ēnu dienas pasākumu organizēšana. 

Skolēnu veidoto prezentāciju par 

Ēnu dienā pētīto profesiju 

izvērtēšana. Interesantāko darbu 

izvirzīšana karjeras atbalsta 

pasākumam “Ēnu dienas 

konference” norisei skolā. 

 Starptautiskās izstādes “Skola 2023” 

apmeklējuma plānošana un 

piedāvāšana klašu audzinātājiem, 

skolēniem – interesentiem. 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma) 

 Grupu nodarbības 9.klašu 

skolēniem par vidusskolas 

mācību kursu 

komplektiem. 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

 Dalība 7.-12.klašu  

vecāku sapulcēs 

(pēc pieprasījuma) 

par 

bērniem/jauniešiem 

nepieciešamā 

karjeras atbalsta 

pamatjautājumiem. 

 

MARTS  Sadarbībā ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem stundu 

plānu izstrāde, 

integrējot karjeras 

vadības prasmes. 

 Karjeras atbalsta pasākuma “Ēnu 

dienas konference” rīkošana, kur 

skolēni analizē Ēnu dienā iepazītās 

profesijās nepieciešamo izglītību, 

zināšanas, prasmes un darba 

specifiku.  

 Sadarbībā ar Jelgavas Tehnikuma 

karjeras konsultanti Sarmīti 

Pekarsku, klātienes/tiešsaistes 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma). 

 Grupu nodarbības „Manas 

dzimtas karjeras koks.” 

7.klašu skolēniem 

organizēšana. 

 11.-12.klašu skolēnu 

informēšana par aktuālo 

Atvērto durvju dienu  

piedāvājumu Latvijas 

augstskolās un 

koledžās. 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

 Dalība 7.-12.klašu  

vecāku sapulcēs 

(pēc pieprasījuma) 

par 

bērniem/jauniešiem 

nepieciešamā 

karjeras atbalsta 

pamatjautājumiem. 
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nodarbības “Pieslēdzies Jelgavas 

Tehnikumam!” vadīšana 8.,9.klašu 

skolēniem. 

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

APRĪLIS   Sadarbībā ar augstskolu pārstāvjiem 

karjeras atbalsta 

pasākumu/tiešsaistes nodarbību 

koordinēšana un vadīšana 11.-

12.klašu skolēniem - interaktīvas 

prezentācijas par studiju iespējām 

Latvijas augstskolās. 

 Sadarbībā ar Prakse.lv karjeras 

atbalsta pasākumu/tiešsaistes 

nodarbību „Jaunietis darba tirgū” 

koordinēšana. 

 Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma) 

 Karjeras izglītības 

informācijas 

publiskošana skolas e-

klases pastā un skolas 

Facebook kontā, 

informējot skolēnus par 

aktuālajiem karjeras 

izglītības jautājumiem. 

 Dalība 7.-12.klašu  

vecāku sapulcēs 

(pēc pieprasījuma) 

par 

bērniem/jauniešiem 

nepieciešamā 

karjeras atbalsta 

pamatjautājumiem. 

 

MAIJS  Karjeras attīstības 

atbalsta izvērtēšana. 

  Individuālās konsultācijas 

(pēc pieprasījuma) 

 11.-12.klašu skolēnu 

informēšana par aktuālo 

Atvērto durvju dienu  

piedāvājumu Latvijas 

augstskolās un 

koledžās. 

 Potenciālo izglītojamo 

un viņu vecāku 

informēšana par 

Jelgavas 4. vidusskolas 

mācību kursu 

komplektiem skolas 

mājas lapā un skolas 

Facebook kontā. 

 9.-11.klašu skolēnu un 

šo klašu audzinātāju 

informēšana par 

programmas “Vasaras 

nodarbinātība” 

aktualitātēm, 

 Dalība 7.-12.klašu  

vecāku sapulcēs 

(pēc pieprasījuma) 

par 

bērniem/jauniešiem 

nepieciešamā 

karjeras atbalsta 

pamatjautājumiem. 
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pieejamām darba 

vietām, konkursa uz 

vakantajām darba 

vietām vasarā norisi un 

atbalsts pieteikuma 

sagatavošanā. 

 Absolventu turpmāko 

izglītības gaitu izpēte. 

 


