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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 Kuldīgas novada pašvaldība 

Izglītības iestāde/es un 

mērķauditorija Kuldīgas Centra vsk. 7. – 12.kl., Vārmes pamatskola 7. – 9.kl., Ēdoles pamatskola 7. – 9.kl. 

Vārds, uzvārds: Inese Titova 

 

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 Izstrādāts Kuldīgas 

Centra vsk., Ēdoles 

pamatskolas un Vārmes 

pamatskolas karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumu plāns 

ārpusstundu darbā un tā 

īstenošanas laika grafiks. 

 

Absolventu tālākizglītība 

pēc 9., 12.kl. - Kuldīgas 

Centra vidusskola.  

Absolventu tālākizglītība 

pēc 9.kl - Ēdoles un 

Vārmes pamatskola. 

Dokumentācijas 

veidošana par KAA 

pasākumu. 

 

Dalība Kuldīgas novada pasākumā 

“Uzņēmēju dienas”, 8.kl. skolēniem 

Skolēnu interešu izzināšana, 

apkopošana, analīze. 

 

Skolēnu vecāku profesijas 

izzināšana, apkopošana. 

 

PKK loma skolā – nodarbība 

7. -12.kl. 

 

Sadarbība ar priekšmetu 

skolotājiem par karjeras 

attīstības atbalsta pasākumu 

integrēšana jaunajā mācību 

saturā. 

Kuldīgas novada PKK 

tikšanās par aktuāliem 

jautājumiem. 
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OKTOBRIS Mēneša darba atskaites 

veidošana 

KAA Seminārs vecākiem “Veiksmīga 

komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā 

palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju.” 

Karjeras nedēļa Kuldīgas Centra vsk., 

Vārmes un Ēdoles pamatskolā. 

 

““SEB” Dzīvei gatavs”” nodarbības 

7.–12. klašu skolēniem Kuldīgas Centra 

vsk., Ēdoles un Vārmes pamatskola 

Individuālas konsultācijas pie 

PKK 

Individuālās nodarbības 

Nodarbības “Mans raksturs 

un paradumi” - 7. kl. 

“Darbs un karjera” – 8.kl. 

Informācijas ievietošana 

skolas mājas lapā par 

notikušajiem pasākumiem. 

NOVEMBRIS Dokumentācijas 

rakstīšana, analīze par 

plānotiem pasākumiem 

Nozaru seminārs ”Informācijas diena 

tehnikumos” Kuldīgas Centra vsk., 

Ēdoles un Vārmes pamatskolas 

7.  – 9. kl. skolēni 

Individuālas konsultācijas pie 

PKK 

Individuālās nodarbības. 

Nodarbības “Manas intereses 

un prasmes” – 9.kl. 

“Darbs un karjera” –10. kl. 

“Tavas intereses un profesiju 

tipi” – 11.kl. 

 

 

 

 

DECEMBRIS Dokumentācijas 

rakstīšana, analīze par 

plānotiem pasākumiem 

Pilnveidots un labots 

Kuldīgas Centra 

vidusskolas Karjeras 

izglītības programma. 

““SEB” Dzīvei gatavs”” nodarbības 

7.–12. klašu skolēniem Kuldīgas Centra 

vsk., Ēdoles un Vārmes pamatskola 

KAA pasākums “IT jomas dažādās 

profesijās”, Ēdoles pamatskola . 7. – 

9.kl., Vārmes pamatsola 7. – 9.kl. 

Individuālas konsultācijas pie 

PKK 

Nodarbības “Karjeras 

plānošana” – 9., 12.kl. 
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JANVĀRIS Dokumentācijas 

rakstīšana, analīze par 

plānotiem pasākumiem 

Kuldīgas novada pasākums “Veru 

durvis uz augstskolu” KCV 12.kl. 

““SEB” Dzīvei gatavs”” nodarbības 

7.–12. klašu skolēniem Kuldīgas Centra 

vsk., Ēdoles un Vārmes pamatskola 

Individuālas konsultācijas pie 

PKK 

Nodarbības “Profesiju 

standarti. Profesiju 

klasifikācija” – 7., 8.kl. 

“Darbs un vaļasprieki, darba 

sludinājumu pētīšana” – 

9.,12.kl. 

Kuldīgas novada PKK 

tikšanās par aktuāliem 

jautājumiem 

FEBRUĀRIS Dokumentācijas 

rakstīšana, analīze par 

plānotiem pasākumiem 

Programmas veidošana 

KKA maksas 

pasākumam  

KAA pasākums “Ēnu diena” – Kuldīgas 

Centra vsk., Vārmes un Ēdoles 

pamatskola 1.–6.kl. un 7. –

12.kl.skolēni.  

Absolventu diena Kuldīgas Centra vsk. 

Individuālas konsultācijas pie 

PKK ( pēc pieprasījuma) 

Nodarbības “Lēmumu 

pieņemšana un īstenošana” – 

10.kl. 

“Radošā domāšana palīgs 

karjeras plānošanā” – 11.kl. 

“Mans karjeras plāns” – 

12.kl. 

Atvērtās durvju dienas 

Latvijas augstskolās klātienē, 

attālināti. 

MARTS Dokumentācijas 

rakstīšana, analīze par 

plānotiem pasākumiem 

Kuldīgas novada pasākums “Atvērtās 

durvis vidusskolās” 

KAA “Profesionālās izglītības iestāžu 

Atvērto durvju dienu apmeklējums”,  

7. – 9.kl. Ēdoles un Vārmes pamatskola. 

Individuālas konsultācijas pie 

PKK 

Nodarbības 

“Nākotnes iespēju 

izzināšana” – 9.kl. 

“Karjeras izaugsmes 

iespējas” – 11.kl. 

Atvērtās durvju dienas 

Latvijas tehnikumos klātienē, 

attālināti. 

APRĪLIS Dokumentācijas 

rakstīšana, analīze par 

plānotiem pasākumiem 

KAA pasākums “IT jomas dažādās 

profesijās”, Kuldīgas Centra vsk. 7. – 

9.kl. 

Individuālas konsultācijas pie 

PKK 

Nodarbības “Darba prestižs 

un perspektīvas’” – 7.,8. kl 
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“Profesionālā virzība. 

Profesionālā piemērotība” – 

9.kl. 

MAIJS   Individuālas konsultācijas pie 

PKK 

Nodarbības “CV un 

motivācijas vēstule” 9., 12.kl. 

Kuldīgas novada PKK 

tikšanās par aktuālākajiem 

jautājumiem. 

 

 

SAGATAVOJA:  PKK   Inese Titova 
                                                (PKK vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 

IEPAZINOS: Izglītības iestādes vadītājs   __________________ 

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 

IEPAZINOS: Izglītības iestādes vadītājs   __________________ 

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 

IEPAZINOS: Izglītības iestādes vadītājs   __________________ 

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 


