
PKK Lolita Maderniece, PKK Ināra Kostina 

Darba plāns: 

Darba virzieni Saturs Izpildes 

laiks 

Atbildīgais/ie 

Sanāksmes 1. Karjeras izglītības jautājumu iekļaušana 

mācību procesā. Skolas bibliotēkā un pie 

PKK esošo pieejamo resursu apskats. 

2. Pasākumi karjeras izglītības integrēšanai 

pilnveidotā mācību satura un pieejas 

īstenošanā skolā. Karjeras nedēļas 

plānošana. 

3. Pirmā semestra darba izvērtējums, otrā 

semestra pasākumu plānošana. 

4. Pārskats par karjeras izglītības jautājumu 

iekļaušanu mācību procesā. 

24.08. 
 

 

 

5.10. 

 

 

 

Janvāris 

 

 

Jūnijs 

Lolita 

Maderniece, 

skolas 

bibliotekārs 
 

Lolita 

Maderniece, 

Ināra Kostina 

 

 

 

1. Mācību saturs 

 

1.Jaunā satura kompetencēs balstītās 

programmas ieviešana mācību saturā. 

2.Swedbank programmas “Dzīvei gatavs” 

iekļaušana mācību procesā. 

Septembris 

- maijs 

Priekšmetu 

skolotāji 

2. Mācīšana un 

mācīšanās /mācību 

stundas kvalitāte, IT 

izmantošana mācību 

procesā, mācību 

kabineta materiālās 

bāzes pilnveidošana, 

sistematizēšana/ 

1. Mācību stundu veidošana sadarbībā ar 

dažādiem mācību priekšmetu skolotājiem. 

2. Dalīšanās ar metodiskajiem materiāliem. 

3. Digitālo rīku izmantošana mācību 

procesā. 

4. Sadarbība ar skolas psihologu, soc. 

pedagogu un bibliotekāri. 

5. Ārējo sadarbības partneru piesaiste- 

uzņēmēju, tehnikumu, mūzikas un mākslas 

skolu, citas mācību iestādes - dažādu mācību 

aktivitāšu īstenošanai un satura padziļinātai 

apguvei.  

Septembris 

- maijs 

Lolita 

Maderniece, 

Ināra Kostina, 

priekšmetu 

skolotāji, 

atbalsta 

personāls, 

bibliotekārs 

3. Atbalsts skolēniem 

/konsultācijas, 

individuālais darbs/ 

1.Individuālās konsultācijas pēc 

pieprasījuma (pieteikšanās e-klasē) 

2. 9. klašu aptauja par tālāko izglītības 

posmu pēc 9. un 12 klases beigšanas. 

Rezultātu analizēšana. 

Septembris 

- maijs 

Lolita 

Maderniece, 

Ināra Kostina, 

Eva Tannas, 

klašu audzinātāji 

4. Skolas vide 

/izstādes, pasākumi/ 

1.Karjeras stenda informācijas aktualizēšana, 

metodiskā kabineta labiekārtošana. 

 

2.Karjeras nedēļa 

 

 

 

 

 

3. Atvērto durvju dienas dažādās Latvijas 

mācību iestādēs. 

Augusts, 

janvāris 

Oktobris 

 

 

 

 

 

Septembris 

– maijs 

 

Lolita 

Maderniece, 

Ināra Kostina, 

Eva Tannas, 

klašu 

audzinātāji, 

priekšmetu 

skolotāji 

 



 

4. Nodarbības izglītojamiem sadarbībā ar 

profesionālās izglītības iestādēm. 

5. Grupu nodarbības karjeras izglītībā. 

 

6. “Ēnu dienas” pasākumi. 

 

7. Starptautiskās izglītības izstādes “Skola 

2023.” apmeklēšana. 

8. Tikšanās ar skolas absolventiem, skolēnu 

vecākiem mācību procesa pilnveidošanai. 

Septembris 

– maijs 

Septembris 

– maijs 

Februāris 

 

 

Septembris 

– maijs 

 

5. Resursi /pedagogu 

kvalifikācija, 

pieredze/ 

1.Pieredzes apmaiņas nodarbība priekšmetu 

skolotājiem par karjeras jautājumu 

integrēšanu mācību priekšmetos. 

2. Pedagoga karjeras konsultanta 

profesionālās kvalifikācijas pilnveide. 

3.. Profesionālās kvalifikācijas celšana, 

semināri, kursi, projekti. 

3. Pieredzes apmaiņa, stundu vērošana, 

hospitācija. 

4. Dalīšanās pieredzē e-vidē, skolas mājas 

lapā. 

Decembris 

Maijs  

Lolita 

Maderniece, 

Ināra Kostina, 

klašu 

audzinātāji, 

priekšmetu 

skolotāji 

6. Skolas darba 

organizācija, vadība 

/līdzdalība 

pedagoģiskās 

padomes sēžu 

sagatavošanā, 

lēmumu projekta 

izstrādāšanā, 

līdzdalība iekšējā 

kontrolē/ 

1. Iesaistīšanās dažādu skolas jautājumu 

risināšanā. 

2. Atbalsts dažādu pasākumu organizēšanā 

un norisē. 

3. Piedalīšanās pedagoģiskajās sēdēs, 

atbalsta personāla sanāksmēs. 

4. Dalība projektā “ Iecietības kultūras 

stiprināšana skolu vidē” 

 

Septembris 

– maijs 

 

Lolita 

Maderniece, 

Ināra Kostina, 

klašu 

audzinātāji, 

priekšmetu 

skolotāji 

7.Informatīvais darbs, 

sadarbība ar 

vecākiem 

1. Ziņu par 9. un 12.klašu absolventu 

tālākajām gaitām apkopojums. 

2.Skolēnu un viņu vecāku informēšana par 

aktualitātēm karjeras izvēles jautājumos (e-

klases vēstuļu sadaļā) 

3. Informācijas sniegšana par Atvērto durvju 

dienām dažādās Latvijas mācību iestādēs. 

4. Informācijas sniegšana  9. un 12. klašu 

vecāku sapulcēs. 

5. Sadarbība ar vecāku komiteju. 

Augusts 

 

Septembris 

– maijs 

 

Marts - 

jūnijs 

Lolita 

Maderniece, 

Ināra Kostina, 

V. Zubika, klašu 

audzinātāji 

 

 

Datums: 30.09.2022. 

  

 

PKK: Lolita Maderniece, Ināra Kostina 

 

 

 


