
 

Karjeras atbalsta pasākumu iespējas skolēniem, skolotājiem un vecākiem 

ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” arī 

2021./2022.m.g Smiltenes novada skolēniem, skolotājiem un vecākiem tiek piedāvātas dažādas 

aktivitātes. 

Paralēli tam, ka katrā skolā mācību priekšmetu skolotāji karjeras jautājumus integrē savā mācību 

procesā, skolas ir saņēmušas daudzveidīgas karjeras atbalsta nodarbības no novada pedagoga karjeras 

konsultanta - grupu nodarbības skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kā arī individuālās konsultācijas 

interesentiem.  

Grupu nodarbības klasēm no piedāvātā saraksta parasti izvēlas klašu audzinātāji, bet individuālās 

konsultācijas sarunā katrs pats, vienojoties par sev izdevīgu laiku un tēmu. Grupu nodarbības ir novadītas 

par tādām tēmām kā - “Lēmumu pieņemšana - vai ir pareizie/nepareizie lēmumi, prasmes, kas 

nepieciešamas lēmumu pieņemšanā”; “Es- latvietis jeb kā patriotisms ietekmē lēmumus?”, “Gribu! Varu! 

Vajag?”, “Mācos priekš sevis!”, “Kā pieņemt nākotnes lēmumu?” u.c. Svarīgākais, ko no šīm nodarbībām 

skolēni paņēma sev līdzi, ir tas, ka “Mana dzīve ir manās rokās, man pašam par savu nākotni ir jāpieņem 

lēmumi.” 

Savukārt, pēc individuālajām konsultācijām ir patiess prieks par katra paša pieņemtajiem lēmumiem gan 

nākotnei, gan savai personīgajai izaugsmei.  

Arī 2.semestrī tiek plānoti un tiks īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, piemēram, karjeras atbalsta 

nodarbības, individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem, kā arī atbalsta mācības skolotājiem.  

Šī semestra jaunums ir pedagoga karjeras konsultanta apgūtās prasmes un iespējas sniegt individuālās 

konsultācijas vecākiem un jebkuram pieaugušajam, jo mūsdienu straujā attīstība un mainība pat pieprasa 

mūžizglītību, kas ir izglītības process, kas balstās uz mainīgajām vajadzībām iegūt zināšanas un prasmes, 

pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši laikam un tirgus prasībām. Arī vecāki 

tiek aicināti mācīties - gan formāli, gan neformāli. No 27.janvāra tika uzsākta pieteikšanās Eiropas 

Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 

gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību 

piedāvājums vienā projekta kārtā. Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā 

www.macibaspieaugusajiem.lv .     

Pamatskolas absolventiem ir jāsāk pētīt profesionāli orientēto skolu, vidusskolu un ģimnāziju 

piedāvājumi jeb izvēļu grozi, jo tikai rūpīgi izanalizējot sevi un izpētot piedāvātās iespējas ir iespējams 

pieņemt patstāvīgu lēmumu. 

Vidusskolas beidzējiem ir pēdējais brīdi pieņemt savu nākotnes lēmumu. Šobrīd ir ļoti daudz iespējas, ko 

darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, tāpēc izmanto, jaunieti, Tev piedāvātās iespējas - Ēnu dienu, Atvērtās 

durvis, jauno speciālistu skolas, ko piedāvā dažādas augstskolas, kā arī citus izglītībai un karjerai veltītus 

pasākumus, kas epidemioloģiskās situācijas dēļ joprojām notiek galvenokārt tiešsaistē! 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/


Izmanto pedagogu karjeras konsultantu gan klases grupu nodarbībai (tēmu izvēlies un saskaņo vai prasi 

audzinātājai), gan individuālai konsultācijai. Ļoti cerot, ka sniegtie karjeras atbalsta pasākumi šodien, būs 

vērtīgs pamats sava karjeras ceļa veidošanā nākotnē katram novada skolēnam, saprotot, ka katra grūtību 

pārvarēšana ir kā veiksmes atslēgas gabaliņš - “veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš spēj uzcelt savu ēku no 

sprunguļiem, ko citi viņam meta ceļā” (B.Brinklejs) 
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