
 

 

 

PKK DARBA PLĀNS 2022./2023. MĀCĪBU GADAM 
 

Izglītības iestāde Jaunogres vidusskola  

PKK vārds, uzvārds: Kira Miļča 

 

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju 

pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 

2013. gada grozījumi). 

Pedagogs karjeras konsultants (turpmāk – PKK) ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, 

nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu 

un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu. 

1. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā. 

2. PKK līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to 

sasniegšanu. 

3. PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes 

jaunajā kompetencēs balstītā saturā un sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, 

detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm. 

4. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; 

balstoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu 

mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā. 

5. PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus- uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas- dažādu mācību kursu īstenošanai un 

satura padziļinātai apguvei. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Dokumentācijas 

veidošana 

KAA pasākumu koordinēšana, 

organizēšana un vadīšana dažādām 

mērķa grupām (pedagogi, 

izglītojamie, vecāki) 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

Izpētes, metodiskais un 

informatīvais darbs 

SEPTEMBRIS PKK darba plāna 

izveide 2022/2023. māc. 

gadam. 

 

Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 

 

 

1. Karjeras nedēļas 2022 pasākumu 

plānošana. 

 

2. Ekskursija uz Swedbanku „Finanšu 

laboratorija” 8.c kl. 

Grupas nodarbība 12.kl. 

skolēniem „Ka izvēlēties savu 

mācību iestādi?”. 

1. Skolas metodiskās 

padomes dalībnieku un 

administrācijas informēšana 

par aktualitātēm karjeras 

izglītībā 2022./2023. māc. 

gadā. 

2. Uzstāšanās klases 

audzinātāju metodiskās 

apvienības darba sēdē par 

aktualitātēm karjeras 

izglītībā 2022./2023. māc. 

gadā. 

3.Jauniešu informēšana par 

karjeras konsultācijām. 

4.Vecāku informēšana par 

karjeras konsultācijām. 
 

 



 

 

 
 

OKTOBRIS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 
 

1. Karjeras nedēļas 2022 pasākumu 

organizēšana. 

2.RTU vebināri  ”Universitāte 

nākotnes inženieriem”  1.10.,15.10.  

tiešsaistes platformā Zoom. 

  3.Tikšanās ar Jauniešu organizācijas    

"Visas iespējas" pārstāvjiem:   

- sabiedriskā darba iespējas 

- apmaiņas programmas 

- izaugsmes iespējas 

- studijas ārzemēs   

 05.10. 8.-12. klases 

   4. Ekskursija uz Swedbanku „Finanšu 

laboratorija” 11.a kl. 

   5.Dalība LU Karjeras iespēju dienā. 

 

 

1. Grupu nodarbības 12.kl., 

izmantojot „Karjeras 

kompasu”. 

2. Individuālās karjeras 

konsultācijas. 

Vecāku un skolēnu 

informēšana par karjeras 

pasākumiem, izmantojot 

skolas  mājas lapu, e-klases 

pastu, vecāku   un skolēnu 

sapulces. 

 
Animācija  vecākiem – karjeras 

konsultantu padomi 

https://ieej.lv/uLFhT 

https://ieej.lv/uLFhT


 

 

NOVEMBRIS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 
 

RTU vebināri  ”Universitāte nākotnes 

inženieriem”  12.11.,19.11.,26.11.  
tiešsaistes platformā Zoom 

1. Grupu nodarbības 

12.kl., izmantojot 

„Karjeras kompasu”. 

2. Individuālās karjeras 

konsultācijas. 

Informatīvais darbs: E- 

klase, mājas lapas 

papildināšana, 

Informatīvo stendu 
  noformējums. 

DECEMBRIS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 

 

1.Tikšanās ar RTU studentiem -   

absolventiem 9.,11.,12.kl. 

2. Skolu programmas “Dzīvei gatavs” 

vieslekcijas  

“Tērējam gudri” (Swedbank) 

8.klasēm 

1. Grupu nodarbības 12.kl. 

izmantojot „Karjeras 

kompasu”. 

2. Individuālās karjeras 

konsultācijas. 

Informatīvais darbs: E- 

klase, mājas lapas 

papildināšana, 

Informatīvo stendu 

 noformējums. 

JANVĀRIS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 

 

1. Tikšanās ar RSU studentiem - 

skolas     absolventiem 9.,11.,12.kl. 
 

1. Grupu nodarbības 12.kl. 

izmantojot „Karjeras 

kompasu”. 
2. Individuālās karjeras 

Informatīvais darbs: E- 

klase, mājas lapas 

papildināšana, 

Informatīvo stendu 

 noformējums. 



 

 

 
 

   konsultācijas.  

FEBRUĀRIS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 

 

1.Tikšanās ar LU studentiem - skolas     

absolventiem 9.,11.,12.kl. 

2. „Ēnu dienas” organizēšana. 

3. 28.starptautiskā izglītības iestāde 

Skola 2023 Rīgā, Ķīpsalā.  

1. Grupu nodarbības 9.kl. 
„Mērķu uzstādīšana un 

sasniegšana”. 

2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Informatīvais darbs: E- 

klase, mājas lapas 

papildināšana, 

Informatīvo stendu 

 noformējums. 

MARTS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 
 

LU atvēŗto durvju diena. 

 Latvijas Jūras akadēmijas atvērto 

durvju dienas.  

1. Grupu nodarbības 9.kl.  

„Mērķu uzstādīšana un 

sasniegšana”. 

2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Informatīvais darbs: E- 

klase, mājas lapas 

papildināšana, 

Informatīvo stendu 

noformējums. 

APRĪLIS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 

 

RISEBA karjeras e-dienas  

RTU atklātā diena 
1. Grupu nodarbības 9.kl.  

„Mērķu uzstādīšana un 

sasniegšana”. 

2. Individuālās karjeras 

konsultācijas. 

Informatīvais darbs: E- 

klase, mājas lapas 

papildināšana, 

Informatīvo stendu 

 noformējums. 

MAIJS Mēneša darba 

atskaites 

sagatavošana. 

 

 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikuma - mācību 

  iespējas, virzieni, programmas. 

1. Grupu nodarbības 9.kl. 

,,„Karjeras kompass”. 

2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Informatīvais darbs: E- 

klase, mājas lapas 

papildināšana, 

Informatīvo stendu 

noformējums. 

 

SAGATAVOJA: PKK Kira Miļča   
(PKK vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:08.09.2022. 

 

http://www.latja.lv/latvijas-juras-akademijas-atverto-durvju-dienas/
http://www.latja.lv/latvijas-juras-akademijas-atverto-durvju-dienas/


 

 

 


