
  
 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

PKK DARBA PLĀNS 2020./2021.MĀCĪBU GADAM 

Projekta nosaukums: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

Projekta numurs: Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Sadarbības partneris Ventspils pilsētas Izglītības Pārvalde 

Izglītības iestāde/es un 
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Ventspils 1. pamatskola 
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Vārds, uzvārds: Pāvels Vilcāns 

 

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. 
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Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2020./2021. 

Dokumentācijas 

veidošana 

KAA pasākumu koordinēšana, 

organizēšana un vadīšana dažādām 

mērķa grupām (pedagogi, 

izglītojamie, vecāki)- gan maksas 

pasākumi ar dažādu finansējuma 

avotu, gan bezmaksas pasākumi 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

Izpētes, metodiskais un 

informatīvais darbs 

SEPTEMBRIS • PKK individuālā darba 

plāna izveidošana; 

• Piedalīšanās Ventspils 

pilsētas skolu KAA 

pasākumu plāna 

izveidošanā. 

 • Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc skolēnu 

individuālās pieteikšanās 

Izglītojamo un viņu vecāku 

informēšanas par Ventspils 1. 

pamatskolas un Ventspils 2. 

pamatskolas karjeras 

informāciju skolu mājas lapās 

OKTOBRIS • KAA pasākumu 

īstenošanas apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

• Vecāku informēšana par skolēnu 

karjeras atbalsta iespējām skolā. 

• Karjeras nedēļas 2020 pasākumu 

organizēšana Ventspils 1. 

pamatskola un Ventspils 2. 

pamatskola 

• Karjeras nedēļas ietvaros klases 

audzinātājs ar izglītojamajiem dodas 

iepazīt kādu no piedāvātajiem 

uzņēmumiem 

• Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc skolēnu 

individuālās pieteikšanās; 

• Grupas nodarbība 9 klases 

skolēniem – Mans 

mērķis! 

Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar metodisko 

materiālu, kas izmantojamas 

audzināšanas stundās, lai 

sniegtu  atbalstu skolēnu 

karjeras izvēlei.   

NOVEMBRIS • KAA pasākumu 

īstenošanas apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

• Datu bāzes izveide par 

absolventu tālāko 

• 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 

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 
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izglītību, profesijas 

virziena izvēli, 

sadarbojoties ar klašu 

audzinātājiem 

un individuālo konsultāciju 

nodarbībām. 

DECEMBRIS • KAA 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 7-9 

klasēm. Tēma Kādi 

mācību priekšmeti 

man patīk 

 

Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar metodisko 

materiālu, kas izmantojamas 

audzināšanas stundās, lai 

sniegtu  atbalstu skolēnu 

karjeras izvēlei.   

JANVĀRIS • KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

• Vecāku informēšana par skolēnu 

karjeras atbalsta iespējām skolā. 

• Arodskolu un tehnikuma pārstāvju 

stāstījuma par izglītības iestādi un 

iespējām 

 

• Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

• Grupas nodarbība 7-9 

klasēm. Tēma -

Lēmumu pieņemšana 

 

7.-9. klašu skolēnu aptaujāto 

anketu apkopošana un 

prioritāšu noteikšana grupas 

individuālajām karjeras 

konsultācijām un  

nodarbībām. 

FEBRUĀRIS • KAA 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 

8.klasēm – 

Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar metodisko 

materiālu, kas izmantojamas 

audzināšanas stundās, lai 

sniegtu  atbalstu skolēnu 

karjeras izvēlei.   
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Daudzveidīga 

profesiju pasaule. 

 

9.klašu skolēnu prioritāšu 

izpēte. 

MARTS • KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

• Pasākums -   Karjeras atbalsts 

skolēniem un  viņu vecākiem – 

“Informācijas meklēšana, izpēte, 

apkopošana un izmantošana”. 

• Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

• Grupas nodarbība 7-9 

klasēm 

 

 

APRĪLIS • KAA 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.  

9.klašu skolēnu prioritāšu 

izpēte. 

MAIJS • KAA pasākumu 

īstenošanas 

apliecinošo 

dokumentu 

izstrādāšana. 

 

• Informatīvais seminārs vecākiem un 

bērniem par karjeras izvēli  

• Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

skolēnu individuālās 

pieteikšanās; 

• Grupas nodarbība 9. 

klasēm 

Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar metodisko 

materiālu, kas izmantojamas 

audzināšanas stundās, lai 

sniegtu  atbalstu skolēnu 

karjeras izvēlei.   

9.klašu skolēnu prioritāšu 

izpēte. 
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SAGATAVOJA:  PKK   Pāvels Vilcāns ______________________ 
                                                                           

Datums: 09.09.2020 

 

IEPAZINOS:  

Ventspils 1. Pamatskolas direktore Sandra Šulca   _________________ 

 

Ventspils 2. Pamatskolas direktore Sintija Birziņa _________________ 

Datums: 09.09.2020 

 


