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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  1. KAA pasākumu  
plāna izveide projekta 
finansētajiem 
pasākumiem.  
2. PKK darba plāna 
izveide 2020/2021. māc. 
gadam. 
3. Tabeles un mēneša 
darba atskaites 
sagatavošana. 

 
1. Karjeras nedēļas 2020 pasākumu 
plānošana. 
2.  Ekskursija - pārgājiens  uz 
kokaudzētavu un kokzāģētavu 
„NORUPE” 8.kl. 

Grupas nodarbība 12.kl. 
skolēniem „Ka izvēlēties savu 
mācību iestādi.  Latvija.lv 
izmantošana dokumentu 
iesniegšana mācību iestādes”. 

1. Skolas metodiskās 
padomes dalībnieku un 
administrācijas informēšana 
par aktualitātēm 2020./2021. 
māc. gadā KAP.  
2. Uzstāšanās klases 
audzinātāju metodiskās 
apvienības darba sēdē  par 
aktualitātēm 2020./2021. 
māc. gadā KAP.  
3. Uzstāšanās 12.kl. vecāku 
sapulcē „Karjeras izvēle. 
Intrenetvietnes Latvija. lv 
izmantošana dokumentu 
iesniegšana mācību iestādes”. 
4. Aptauja izglītojamajiem 
prioritāšu noteikšanai, 
strādājot KAP 2020./2021. 
māc. gadā. 
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OKTOBRIS 1.Tabeles un mēneša 
darba atskaites 
sagatavošana. 
2. Pasākumu 
programmas 
sagatavošana. 
3.Dokumentu 
sagatavošana 
pakalpojumu līgumu 
slēgšanai.    

1. Skolu programmas “Dzīvei gatavs” 
vieslekcijas  „Statistikas elementi, 
akcijas” 11.kl. organizēšana. 
(Swedbank) 
2. Karjeras nedēļas 2020 pasākumu 
organizēšana un vadīšana. 

 

1. Grupu nodarbības 12.kl., 
izmantojot „Karjeras 
kompasu”. 
2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 
pasākumiem, izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnālu, vecāku 
un skolēnu sapulces. 

NOVEMBRIS 1. Tabeles un mēneša 
darba atskaites 
sagatavošana. 
2. Pasākumu 
programmas 
sagatavošana.  
3. Dokumentu 
sagatavošana 
pakalpojumu līgumu 
slēgšanai.    

1. Karjeras nodarbība vecākiem 
„Prasme atbalstīt.  Pusaudžu gadu  
īpatnības karjeras plānošanā un  izvēles 
procesā. ” ar kouču A.Vaideri.  
 

1. Grupu nodarbības 12.kl. 
izmantojot „Karjeras 
kompasu”. 
2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 
pasākumiem, izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnālu, vecāku 
un skolēnu sapulces. 

DECEMBRIS Tabeles un mēneša darba 
atskaites sagatavošana. 

Tikšanas ar RTU studentiem - skolas 
absolventiem  9.-12.kl. 

1. Grupu nodarbības 12.kl. 
izmantojot „Karjeras 
kompasu”. 
2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

  Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 
pasākumiem izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnalu, vecāku 
un skolēnu sapulces. 

JANVĀRIS Tabeles un mēneša darba 
atskaites sagatavošana. 

 1.Tikšanas ar RSU studentiem skolas 
absolventiem  9.-12.kl. 
2.Tikšanas ar vecākiem enerģētikas 
nozares pārstāvjiem 7.kl. 

1. Grupu nodarbības 12.kl. 
izmantojot „Karjeras 
kompasu”. 
2. Individuālās karjeras 

  Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 
pasākumiem, izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnālu, vecāku 
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 konsultācijas. un skolēnu sapulces. 
FEBRUĀRIS Tabeles un mēneša darba 

atskaites sagatavošana. 
1. Tikšanas ar vecākiem - bankas 
nozares pārstāvjiem 9.kl. 
2. Ekskursija uz elektronikas ražošnas 
uzņemumu “HasaMatriks” 8.-12.kl. 
3. „Ēnu dienas” organizēšana. 

1. Grupu nodarbības 9.kl.  
„Mērķu uzstādīšana un 
sasniegšana”. 
2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 

pasākumiem izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnalu, vecāku 

un skolēnu sapulces. 
MARTS 1.Tabeles un mēneša 

darba atskaites 
sagatavošana. 
2.Pasākumu programmas 
sagatavošana. 

1. Tikšanas ar studentiem skolas -
absolventiem, kuri mācās ārzemes 10.-
12.kl. 
2.Ekskursija uz pārtikas ražošanas 
uzņemumu “Fazer” 7.-8.kl. 

1. Grupu nodarbības 9.kl. 
izmantojot „Mērķu 
uzstādīšana un sasniegšana”. 
2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 

pasākumiem izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnalu, vecāku 

un skolēnu sapulces. 
APRĪLIS 1.Tabeles un mēneša 

darba atskaites 
sagatavošana. 
2.Pasākumu programmas 
sagatavošana. 

Augstskolu apmeklējums (LJA un RAI) 
8.-12.kl. 

1. Grupu nodarbības 9.kl. 
izmantojot „Mērķu 
uzstādīšana un sasniegšana”. 
2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 

pasākumiem izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnalu, vecāku 

un skolēnu sapulces. 
MAIJS Tabeles un mēneša darba 

atskaites sagatavošana. 
 1. Grupu nodarbības 9.kl. 

izmantojot „Karjeras 
kompass”. 
2. Individuālās karjeras 
konsultācijas. 

Vecāku un skolēnu 
informēšana par karjeras 

pasākumiem izmatojot skolas 
mājas lapu, e-žurnalu, vecāku 

un skolēnu sapulces. 
 
SAGATAVOJA:  PKK   _____Inga Leine____________________ 
                                                                        (PKK vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:__08.09.2020.___________ 
 

IEPAZINOS: Izglītības iestādes vadītājs   __________________ 

                                                                         ( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts)datums:__09.09.2020.___________ 
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