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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” 

 
JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS PKK DARBA PLĀNS 2021./2022. 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 7-12. klase 

PKK vārds, uzvārds Veronika Šilo 

PKK slodze projektā 0,97 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2021./2022. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde utml.) 

 

KAA pasākumi izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Izpētes un informatīvais 

darbs 

Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS • PKK darba plāna 

izstrāde. 

• Jelgavas Spīdolas 

Valsts ģimnāzijas 

Karjeras atbalsta 

pasākumu plāna 

izveide un Karjeras 

izglītības 

programmas 

aktualizācija. 

• Sadarbībā ar klašu 

audzinātājiem un 

priekšmetu 

skolotājiem 

programmas “Dzīvei 

gatavs” piedāvāto 

nodarbību izpēte un 

nodarbību 

pieteikšana. 

•  Karjeras nedēļas programmas 

izstrāde. 

 

• Grupu karjeras 

konsultācijas 9. klašu 

skolēniem – tēma 

“Vajadzības, vēlmes un 

spējas”. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

 

• Aptaujas “Jauniešu 

informētība par karjeras 

atbalstu” izstrāde. 

Aptaujas mērķis 

noskaidrot jauniešu 

informētību un viedokli 

par karjeru, karjeras 

pakalpojumiem un 

atbalsta saņemšanas 

iespējām.  

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

papildināšana skolas 

mājaslapā un saziņa e-

klasē. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, informācijas 

stendā un saziņa E-

• Karjeras attīstības 

atbalsta aktuālās 

informācijas 

nosūtīšana e-klases 

pastā 7.-12.klašu 

skolēnu vecākiem.  
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• Datu bāzes veidošana 

un papildināšana par 

absolventu tālāko 

izglītību, 

nodarbinātību, 

profesijas virziena 

izvēli, sadarbojoties 

ar klašu 

audzinātājiem . 

• Sadarbība ar 

ekonomikas  

skolotāju, karjeras 

vadības prasmju 

identificēšanai 

mācību priekšmetā 

ekonomika 10. un 

11.klasei. 

• PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

 

klases pastā ar 

skolēniem, pedagogiem 

un vecākiem. 

• Digitālās, informatīvās 

mapes skolas 

pedagogiem MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

izstrāde. 

OKTOBRIS • Metodiskā sanāksme 

7.-12. klašu 

audzinātājiem - 

karjeras nedēļas tēmu 

apskats, idejas, 

plānošana un 

organizācija. 

Aktualizēt, ka  

ārpusskolas 

pasākumiem, mācību 

ekskursijām jābūt 

• Karjeras nedēļas “IKT Tavai 

karjerai” 11.10.2021.- 15.10.2021. 

pasākumu organizēšana, ar  mērķi 

sniegt skolēniem praktisku 

informāciju par informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk 

–IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, 

tagadnes un nākotnes profesijās. 

• Mācībstundas  7.-9. klašu skolēniem 

nodrošināšana Karjeras nedēļas 

ietvaros. 

• Grupu karjeras 

konsultācijas  9. klašu 

skolēniem -  tēma “Savu 

interešu, spēju un dotību 

attīstīšana “. 

• Grupu karjeras konsultācija  

12. klašu skolēniem – tēma 

“Karjeras sarunas”. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

 

• Aptaujas “Jauniešu 

informētība par karjeras 

atbalstu skolā” analīze 

un rezultātu 

apkopojums. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

• Vecāku informēšana 

par Karjeras nedēļu 

un aicinājumu 

aktīvai dalībai 

Karjeras nedēļas 

pasākumos. 

• Vecāku informēšana 

par iespēju 

piedalīties 

tiešsaistes diskusijā 

vecākiem/ģimenei 

„Tehnoloģijas 
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saistītām ar karjeras 

izglītību. 

• Karjeras nedēļas 2021 

pasākumu 

izvērtēšana. 

• Karjeras nedēļas 2021 

pasākumu 

izvērtēšana. 

• Sadarbība ar klašu 

audzinātājiem 

Aktualizētas karjeras 

izglītības tēmas 

audzināšanas stundās 

7.-12.klasei.  

• Sadarbība ar sociālo 

zinību un ekonomikas 

skolotājiem, karjeras 

vadības prasmju 

identificēšanai 

mācību priekšmetā 

sociālās zinības, 

ekonomika 10. un 

11.klasei. 

• PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

• Rosināt 10.-12.klašu skolēnus 

dalībai Karjeras nedēļas ideju 

hakatonā.  
• Foto konkursa 7.-12.klasei  „Mirklis 

profesijā” organizēšana. 

• Vieslekcijas 12.klasei „Nākotnē 

nepieciešamās prasmes: kā kļūt par 

super (wo)man” organizēšana. 

•  LLU TF video prezentācijas 

„Hakeris bunkurā vai sausiņš birojā. 

Ko īsti dara IT speciālists ...” 

demonstrēšana. 

• Karjeras lēmums – kā to pieņemt un 

kas Tev var palīdzēt? Uzklausi, 

padomā un izlem pats! Skolēni tiks 

iepazīstināti un varēs izmēģināt 

digitālo rīku 

https://ki.viaa.gov.lv/Karjeras 

lēmuma prasmju attīstīšanai.   

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

ģimenē – draugs vai 

svešinieks?”. 

• Aptaujas izstrāde 

vecākiem 

atgriezeniskās saites 

iegūšanai par 

Karjeras nedēļas 

pasākumiem. 

 

NOVEMBRIS • Metodiskā sanāksme 

7.-12. klašu 

pedagogiem par 

karjeras nedēļas un 

skolēnu aptaujas 

“Jauniešu informētība 

par karjeras atbalstu 

 Grupu karjeras konsultācijas  

9. klašu skolēniem – tēma 

“Izglītības vērtība“. 

Grupu karjeras konsultācija  

12. klašu skolēniem – tēma 

“Karjeras sarunas”. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

• Dalība 7.-12.klašu 

klašu vecāku 

sapulcēs – tēma 

“Mana bērna 

karjera“. 
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skolā”  rezultātiem, to 

prezentēšana. 

• Sadarbība ar sociālo 

zinību  un ķīmijas 

skolotājiem, karjeras 

vadības prasmju 

identificēšanai 

mācību priekšmetā 

sociālās zinības un 

ķīmija 10. un 

11.klasei. 

• PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

 

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

DECEMBRIS • Sadarbība ar vēstures  

skolotāju, karjeras 

vadības prasmju 

identificēšanai 

mācību priekšmetā 

vēsture 9.klasei. 

• PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

 

• Karjeras izglītības audzināšanas 

stundas mēnesis. PKK nodarbības 

tiks organizētas   7., 8., 10., 11., 

klašu grupām. 

 

• Grupu karjeras 

konsultācijas  9. klašu 

skolēniem – tēma 

“Profesiju daudzveidīgā 

pasaule“. 

• Grupu karjeras konsultācija  

12. klašu skolēniem – tēma 

“Karjeras sarunas”. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

 

• Anketas izstrāde par 

Karjeras izglītības 

kvalitātes novērtēšanu 

izglītības iestādē, tās 

izsūtīšana e-klases pastā 

pedagogiem.  

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

• Anketas izstrāde par 

Karjeras izglītības 

kvalitātes 

novērtēšanu 

izglītības iestādē, tās 

izsūtīšana e-klases 

pastā vecākiem.  

JANVĀRIS • PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

• Karjeras attīstības atbalsta pasākuma 

“Augstskolu diena” organizēšana 10. 

– 12. klašu skolēnu grupā, ar mērķi 

• Grupu karjeras 

konsultācijas  9. klašu 

skolēniem - tēma 

• Karjeras izglītības 

kvalitātes vērtēšana 

anketa vecākiem un  
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 iepazīstināt skolēnus ar Latvijas 

augstskolu studiju piedāvājumu un 

studiju vidi. 

• Karjeras attīstības atbalsta pasākumu 

organizēšana 7.-12 klašu mācību 

priekšmetu stundās, integrējot 

karjeras vadības prasmes 

pilnveidotajā mācību saturā, un 

iepazīstinot skolēnus ar 

daudzveidīgo profesiju pasauli.  

“Zinātnes un tehnoloģiju 

attīstība.“ 

• Grupu karjeras konsultācija  

12. klašu skolēniem – tēma 

“Karjeras sarunas”. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

 

pedagogiem- analīze un 

apkopojums. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

FEBRUĀRIS • Aptaujas “Karjeras 

izglītības kvalitāte 

skolā” rezultātu 

prezentēšana 

pedagogu 

metodiskajā 

sanāksmē.  

• PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

• Ēnu dienas 2022 koordinēšana. 

• Karjeras atbalsta pasākuma 

organizēšana, iesaistot skolas 

absolventus (10.-12.02.)  

• Karjeras atbalsta pasākuma 

“Iepazīsti profesionālo izglītību” 

organizēšana (7.-9., klašu 

skolēniem).  

• Grupu karjeras 

konsultācijas  9. klašu 

skolēniem – tēma “Karjeras 

izvēles plānošana“. 

• Grupu karjeras konsultācija  

12. klašu skolēniem – tēma 

“Karjeras sarunas”. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

 

MARTS • PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

 

• Karjeras atbalsta pasākuma 

organizēšana  11., 12.klašu 

skolēniem sadarbībā ar Latvijas 

augstskolu pārstāvjiem. 

• Karjeras atbalsta pasākuma 

organizēšana  12. klašu skolēniem ar 

“Dream Fundation” biedrību par 

izglītības iespējām ārzemēs.  

• Karjeras atbalsta pasākuma “Kā 

runāt ar jaunieti par karjeru”  

• Grupu karjeras 

konsultācijas  9. klašu 

skolēniem -  tēma 

“Individuālā karjeras plāna 

izveide“. 

• Grupu karjeras konsultācija  

12. klašu skolēniem – tēma 

“Karjeras sarunas”. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

• Aicinājuma 

izsūtīšana e-pastā 

12.klašu vecākiem 

par karjeras atbalsta 

pasākumu “Kā runāt 

ar jaunieti par 

karjeru” un iespēju 

pieteikties uz 

individuālajām 

konsultācijām kopā 

ar bērnu vai 



 
 

6 
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” 

organizēšana 12.klašu skolēniem un 

viņu vecākiem.  

atsevišķi bērna 

karjeras atbalstam. 

APRĪLIS • PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

 

 • Grupu karjeras 

konsultācijas  9. klašu 

skolēniem -  tēma “Manas 

karjeras portfolio“. 

• Grupu karjeras konsultācija  

12. klašu skolēniem – tēma 

“Karjeras sarunas”. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

• Semināra 

organizēšana  9., 12. 

klašu skolēnu 

vecākiem “Izglītība 

un darba iespējas 

Latvijā”. 

• Individuālas 

konsultācijas un 

atbalsts. 

MAIJS • PKK ikmēneša 

dokumentācijas 

sagatavošana un gada 

atskaites 

sagatavošana. 

 •  Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7. - 12.klašu skolēniem.  

 

 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, MS Teams 

platformā  “Karjeras 

informatīvais atbalsts” 

un saziņa E-klases pastā 

ar skolēniem 

pedagogiem un 

vecākiem. 

• Individuālas 

konsultācijas un 

atbalsts. 

APLIECINU, ka KAA pasākumi plānoti saskaņā ar izglītības iestāžu KI programmām un iekļaujas mācību un audzināšanas darbā. 
  
 

 
 


