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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 Ilūkstes novada pašvaldība 

Izglītības iestāde/es un 

mērķauditorija 
Ilūkstes Raiņa vidusskola – 7. - 12. klase,  

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola - 7. – 8. klase 

Vārds, uzvārds: Iveta Repkova 

 

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 darba plāna izveide 

2020./2021.m.g. un 

saskaņošana ar skolu 

administrāciju. 

KAA pasākumu plāna 

izveide projekta 

finansētajiem 

pasākumiem (iesūtīšanai 

VIAA) Ilūkstes Raiņa 

vidusskolā un Bebrenes 

VP vidusskolā 

Dalība novada mācību jomu 

koordinatoru sanāksmē, dalībnieku 

iepazīstināšana par paveikto iepriekšējā 

mācību gadā un projekta aktualitātēm 

jaunajam 2020./2021.m.g.. 

 

Individuālās konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma) 

 

Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

Dalība VIAA organizētajos 

semināros (visa gada garumā) 

 

 

OKTOBRIS Datu bāzes papildināšana 

par absolventu tālāko 

izglītību, nodarbinātību, 

profesijas virziena izvēli, 

sadarbojoties ar klašu 

audzinātājiem, skolu 

administrāciju 

Karjeras nedēļas 2020 pasākumu 

organizēšana Ilūkstes Raiņa vidusskolā 

un Bebrenes VP vidusskolā. 

Grupu nodarbības 7. klasēm 

“Diskusija par dažādām 

profesionālajām prasībām” 

 

Grupu nodarbības Bebrenes 

VP vidusskolas 1.vm, 1.tp, 

1.v grupās “Es veidoju savu  

karjeras ceļu…” 

Priekšmetu skolotāju, klašu 

audzinātāju informēšana par 

jaunāko metodisko materiālu 

karjeras izglītībā. 
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Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

 

Individuālās konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma) 

 

NOVEMBRIS  Informatīvs seminārs vecākiem par 

skolēniem nepieciešamā karjeras 

atbalsta pamatjautājumiem Ilūkstes 

Raiņa vidusskolā, Bebrenes VP 

vidusskolā. 

 

 

Grupu nodarbības 8. klasēm 

“Profesijas izvēles 

motivācija” 

 

Grupu nodarbības Bebrenes 

VP vidusskolas 1.pp, 1.zv,1.z 

grupās “Es veidoju savu  

karjeras ceļu…” 

 

Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

 

Individuālās konsultācijas 12. 

klases skolēniem ( pēc 

pieprasījuma) 

Skolēnu informēšana par 

Atvērto durvju dienu, 

Informācijas dienu 

pasākumiem, izglītības 

iespējām, darba tirgus 

prognozēm utt. 

DECEMBRIS  Informatīvs seminārs klašu 

audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem 

“Kā motivēt skolēnus pareizās karjeras 

izvēlē?” 

Grupu nodarbības 9. klasēm 

“Latvijas izglītības sistēma” 

 

Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 
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vajadzības) 

 

Individuālās konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma) 

JANVĀRIS  Tikšanās ar profesionālās izglītības 

iestāžu pārstāvjiem (Daugavpils 

Būvniecības tehnikums, Daugavpils 

Tirdzniecības skola, PIKC Daugavpils 

tehnikums, PIKC Daugavpils Dizaina 

un mākslas vidusskola Saules skola, 

Medicīnas koledža, Valsts policijas 

koledža Latgales filiāle u.c.) 

Grupu nodarbības 10. klasēm 

“Pieprasītāko profesiju 

reitings. Profesiju 

klasifikācija” 

 

Grupu nodarbības 7. klasēm 

“Savu interešu, spēju un 

dotību attīstīšana. Savu 

sasniegumu atspoguļojums.” 

 

Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

 

Grupu nodarbības Bebrenes 

VP vidusskolas 2.tp, 2.vm, 

2.v grupās “Es veidoju savu  

karjeras ceļu…” 

 

Individuālās konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma) 

 

 

 

 

9. – 12. klašu izglītojamo 

anketēšana “Mans nākotnes 

ceļš”, rezultātu izpēte, 

apkopošana.  
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FEBRUĀRIS  Dalība “Ēnu dienas 2021” pasākumos, 

atbalsts skolēniem.  

 

Diskusija ar skolu atbalsta personālu par 

karjeras atbalsta papildinošo pasākumu 

nodrošināšanu. 

 

Pēcpusdiena “Profesiju tirgus” 

(Tikšanās ar pieaicinātajiem profesiju 

pārstāvjiem (skolēnu vecāki)) 

 

 

Grupu nodarbības 11. klasēm 

“Mana profesijas izvēle” 

 

Grupu nodarbības 8. klasēm 

“Profesiju daudzveidība, 

prestižs un pievilcība.” 

 

Grupu nodarbības Bebrenes 

VP vidusskolas 3.v, 4.p 

grupās “Es veidoju savu  

karjeras ceļu…” 

 

Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

 

Individuālās konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma) 

 

MARTS  Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem. 

(DU, RTU, Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, SIA “Sociālo tehnoloģiju 

augstskola, Transporta un sakaru 

institūts” u.c.) 

 

Brauciens uz Izglītības izstādi 

 “Skola 2021” 

 

Grupu nodarbības 12. klasēm 

“Uzņemšanas noteikumi 

mācību iestādēs (akreditētās 

un neakreditētās 

programmas)” 

 

Grupu nodarbības 9. klasēm 

“Daudzveidīgā darba 

pasaule” 

 

Grupu nodarbības sadarbībā 

7. – 8. klašu izglītojamo 

anketēšana “Mani nākotnes 

nodomi”, rezultātu izpēte, 

apkopošana. 

 

10. – 11. klašu izglītojamo 

anketēšana “Mana karjeras 

izvēle”, rezultātu izpēte, 

apkopošana. 
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KAA pasākums - Profesiju pēcpusdiena 

"Tikšanās ar profesionāli" 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

 

Individuālās konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma) 

APRĪLIS  Tikšanās ar bijušajiem skolu 

absolventiem. 

 

Brauciens uz Jauno profesionāļu 

meistarības konkurss “SkillsLatvia 

2021” 

Individuālās konsultācijas 9. 

klases skolēniem (pēc 

pieprasījuma) 

 

Grupu nodarbības 10. klasēm 

“Nodarbinātības jomas, 

intereses un profesijas.” 

 

Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

Klašu audzinātāju anketēšana 

“Karjeras atbalsts skolēnam”, 

rezultātu izpēte, apkopošana. 

MAIJS Gada atskaites veidošana 

par karjeras izglītību 

skolās 2020./2021.m.g. 

Tikšanās ar Ilūkstes mūzikas un 

mākslas skolas, Ilūkstes novada Sporta 

skolas, Ilūkstes Bērnu un jauniešu 

centra pārstāvjiem.  

Grupu nodarbības sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem (pēc 

vajadzības) 

 

Grupu nodarbības 11. klasēm 

“Gatavība tālākizglītībai un 

darba tirgum” 

 

Individuālās konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma) 

 

Potenciālo izglītojamo un 

viņu vecāku informēšana 

novada mājas lapā par 

izglītības iespējām Ilūkstes 

Raiņa vidusskolā un Bebrenes 

VP vidusskolā. 
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SAGATAVOJA:  PKK   Iveta Repkova ______________ 
                                                                        (PKK vārds, uzvārds, paraksts) 

datums: 07.09.2020. 

 

IEPAZINOS: Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore Velta Šterna _________________ 

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 

IEPAZINOS: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktores p.i. A. Valpētere    _______________ 

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:_____________ 

 

 


