
 

 

 

JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS PKK DARBA PLĀNS 2022./2023. 

 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Jelgavas Valsts ģimnāzija, 7. - 12. klases 

PKK vārds, uzvārds Inita Jankeviča 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

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 • Izglītības iestādes 

karjeras izglītības 

programmas 

aktualizācija un 

saskaņošana ar 

iestādes vadītāju. 

• PKK darba plāna 

izstrāde. 

• Dalība Jomu 

sanāksmēs - 

informācijas 

sniegšana 

pedagogiem par 

plānotajiem karjeras 

atbalsta pasākumiem, 

karjeras izglītības 

mērķiem,  

uzdevumiem un 

sasniedzamajiem 

rezultātiem 

2022./2023. mācību 

gadā. 

• Sadarbība ar mācību 

priekšmetu jomu 

vadītājiem, karjeras 

• Potenciālo sadarbības partneru izpēte 

un savstarpēja saziņa karjeras 

attīstības atbalsta pasākumu 

nodrošināšanai Karjeras nedēļā/ 

Karjeras mēnesī. 

 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

• 7.-12.klašu skolēnu 

interešu un vajadzību 

apzināšana karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumu pilnvērtīgai 

nodrošināšanai izglītības 

iestādē. 

• 7. klašu skolēnu digitālā 

portfolio izveide, ar 

mērķi sistematizēt 

skolēna karjeras 

izaugsmi. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e- 

klases pastā. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju pieejamības 

aktualizācija skolas 

mājaslapā un sociālā 

tīkla Facebook lapā. 

• 7. klašu vecāku 

informēšana par 

skolēnu pašizpēti, 

izmantojot H. 

Gārdnera 

daudzveidīgo spēju 

testu, ar mērķi 

rosināt vecākus 

sarunāties ar savu 

bērnu par viņa 

spējām un to nozīmi 

karjerā. 

• 7. klašu vecāku 

informēšana par 

skolēnu digitālā 

portfolio izveidi. 

• 7. - 12.klašu vecāku 

informēšana par 

individuālo karjeras 

konsultāciju 

pieejamību skolā. 



 

 

 

vadības prasmju 

identificēšanai 

9.klases mācību 

priekšmetu 

standartos. 

• Sadarbībā ar 9.klašu 

latviešu valodas 

skolotājiem - CV 

izveide elektroniskā 

formātā ar mērķi 

papildināt skolēna 

digitālo portfolio. 

 

• 7. klašu skolēnu izpēte, 

izmantojot amerikāņu 

pedagoga un psihologa 

Hovarda Gārdnera 

(Howard Gardner) 

daudzveidīgo spēju testu 

ar mērķi noskaidrot 

skolēna dominējošās 

spējas. 

• 7. klašu skolēnu 

individuāla informēšana 

par testa rezultātiem, 

ievietojot testa rezultātu 

izvērtējumu skolēna 

digitālajā portfolio.  

• Informācijas, par 

izglītojamo interesēm un 

vajadzībām karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumu pilnvērtīgai 

nodrošināšanai izglītības 

iestādē, apkopošana un 

7.-12. klašu audzinātāju 

informēšana par 

aptaujas rezultātiem. 

• Datu bāzes 

papildināšana par 

2021./2022. mācību 

gada absolventu tālāko 

izglītību, sadarbojoties 

ar skolas administrāciju 

un klašu audzinātājiem.  

OKTOBRIS • Metodisko materiālu 

izstrāde klases 

stundām karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākuma “Karjeras 

• Potenciālo sadarbības partneru izpēte 

un savstarpēja saziņa karjeras 

attīstības atbalsta nodrošināšanai 

Karjeras nedēļas/ Karjeras mēneša 

ietvaros. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma).  

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājas lapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

• Vecāku informēšana 

par iespēju 

piedalīties Karjeras 

nedēļas tiešsaistes 

diskusijā “Kā 



 

 

 

nedēļa” un Karjeras 

mēneša ietvaros. 

 

• Karjeras nedēļas programmas 

izstrāde. 

• Karjeras mēneša attīstības atbalsta 

pasākumu rīkošana, tikšanās ar 

skolas absolventiem, dažādu nozaru 

pārstāvjiem ar mērķi iepazīstināt un 

ieinteresēt skolēnus profesijā, 

akcentējot uzņēmējspējas nozīmi 

ikdienā un karjerā. 

• Karjeras nedēļas 2022 karjeras 

attīstības atbalsta pasākumu 

organizēšana Jelgavas Valsts 

ģimnāzijā ar mērķi sniegt praktisku 

informāciju par uzņēmējspējas 

nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes 

un nākotnes profesijās; veicināt 

izpratni par uzņēmējspēju nozīmi 

profesijas izvēlē. 

• 7.-12.klašu grupā  nodrošināt VIAA 

izveidotās praktiskās mācībstundas 

īstenošanu ar mērķi dot iespēju 

skolēniem izzināt un attīstīt savas 

uzņēmējspējas.  

• Grupu nodarbības klases 

stundās 7.klašu skolēniem 

par tēmu “Adaptācija 

jaunos apstākļos” ar mērķi 

veicināt adaptāciju skolas, 

klases vidē.  

• Grupu nodarbības klases 

stundās 10.klašu skolēniem 

par tēmu “Adaptācija 

jaunos apstākļos” ar mērķi 

veicināt adaptāciju skolas, 

klases vidē.  

 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

• 7. klašu skolēnu izpēte, 

izmantojot amerikāņu 

pedagoga un psihologa 

Hovarda Gārdnera 

(Howard Gardner) 

daudzveidīgo spēju testu 

ar mērķi noskaidrot 

skolēna dominējošās 

spējas. 

• 7.klašu skolēnu 

individuāla informēšana 

par testa rezultātiem, 

ievietojot testa rezultātu 

izvērtējumu skolēna 

digitālajā portfolio. 

• 7.klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar savas 

klases skolēnu Hovarda 

Gārdnera (Howard 

Gardner) daudzveidīgo 

spēju testa rezultātiem. 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību. 

 

palīdzēt bērnam 

atklāt savas 

superspējas?” 

• Dalība 7. klašu 

vecāku sapulcē ar 

mērķi informēt 

skolēnu vecākus par 

karjeras atbalsta 

iespējām skolā. 

NOVEMBRIS  • Potenciālo sadarbības partneru izpēte 

un savstarpēja saziņa karjeras 

attīstības atbalsta nodrošināšanai. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

• 10.klašu skolēnu izpēte, 

izmantojot amerikāņu 

pedagoga un psihologa 

• 10.klašu vecāku 

informēšana par 

skolēnu pašizpēti, 



 

 

 

 

 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

• Grupu nodarbības klases 

stundās 8.klašu skolēniem 

par tēmu “Profesiju 

daudzveidība” ar mērķi 

veikt karjeras iespēju 

izpēti. 

 

Hovarda Gārdnera 

(Howard Gardner) 

daudzveidīgo spēju testu 

ar mērķi noskaidrot 

skolēna dominējošās 

spējas.  

• 10.klašu skolēnu 

individuāla informēšana 

par testa rezultātiem, 

ievietojot testa rezultātu 

izvērtējumu skolēna 

digitālajā portfolio. 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību.  

• Individuālo karjeras 

konsultāciju pieejamības 

aktualizācija skolas 

mājas lapā un e-klases 

pastā. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājas lapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

• 10.klašu skolēnu digitālā 

portfolio izveide ar 

mērķi sistematizēt 

izmantojot H. 

Gārdnera 

daudzveidīgo spēju 

testu, ar mērķi 

rosināt vecākus 

sarunāties ar savu 

bērnu par viņa 

spējām un to nozīmi 

karjerā. 

• 10.klašu vecāku 

informēšana par 

skolēnu digitālā 

portfolio izveidi. 

• Dalība 10. klašu 

vecāku sapulcē ar 

mērķi informēt 

skolēnu vecākus par 

karjeras atbalsta 

iespējām skolā. 



 

 

 

skolēna karjeras 

izaugsmi.  

DECEMBRIS  • Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanai, potenciālo 

sadarbības partneru izpēte un 

savstarpēja saziņa. 

 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

• Grupu nodarbības 9.klašu 

skolēniem ar mērķi 

informēt par tālākizglītības 

iespējām un vidējās 

izglītības programmām. 

• 10.klašu skolēnu izpēte, 

izmantojot amerikāņu 

pedagoga un psihologa 

Hovarda Gārdnera 

(Howard Gardner) 

daudzveidīgo spēju testu 

ar mērķi noskaidrot 

skolēna dominējošās 

spējas.  

• 10.klašu skolēnu 

individuāla informēšana 

par testa rezultātiem, 

ievietojot testa rezultātu 

izvērtējumu skolēna 

digitālajā portfolio. 

• 10.klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar savas 

klases skolēnu Hovarda 

Gārdnera (Howard 

Gardner) daudzveidīgo 

spēju testa rezultātiem. 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību.  

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

• Vecāku informēšana 

e-klases pastā par 

aktuālo karjeras 

izglītībā skolā. 



 

 

 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

 

JANVĀRIS • Mācību stundu satura 

plānošana, integrējot 

tajās karjeras vadības 

prasmes, sadarbībā ar 

mācību jomu 

vadītājiem. 

• Potenciālo sadarbības partneru izpēte 

un savstarpēja saziņa karjeras 

attīstības atbalsta nodrošināšanai. 

 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

• Grupu nodarbības klases 

stundās 12.klašu skolēniem 

par tēmu “Mācību 

priekšmetu saistība ar 

profesijām” ar mērķi 

veicināt karjeras lēmumu 

pieņemšanu un karjeras 

plānošanu. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju pieejamības 

aktualizācija skolas 

mājaslapā un e-klases 

pastā. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību. 

 

FEBRUĀRIS • Stundas plānu 

izstrāde, sadarbībā ar 

mācību priekšmeta 

skolotājiem,  

integrējot karjeras 

vadības prasmes 

mācību priekšmetu 

stundās, pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanai. 

 

• Starptautiskās izglītības izstādes 

“Skola 2023” apmeklējuma 

plānošana un koordinēšana 

(skolēniem interesentiem). 

• Profesionālās izglītības diena 9.klašu 

skolēniem ar mērķi veicināt 

profesionālās izglītības pievilcību. 

• Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanai, potenciālo 

sadarbības partneru izpēte un 

savstarpēja saziņa. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

• Grupu nodarbības klases 

stundās 11.klašu skolēniem 

par tēmu “Darba stili”, ar 

mērķi iegūt daudzveidīgu 

informāciju par profesijām, 

to nozīmi savā un ģimenes 

dzīvē. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

 



 

 

 

 • Ēnu dienu koordinēšana ar mērķi 

iesaistīs visas skolas skolēnus 

mērķtiecīgai uzņēmumu/organizāciju 

apmeklēšanai. 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību. 

MARTS • Stundas plānu 

izstrāde, sadarbībā ar 

mācību priekšmeta 

skolotājiem,  

integrējot karjeras 

vadības prasmes 

mācību priekšmetu 

stundās, pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanai. 

 

• Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanai, potenciālo 

sadarbības partneru izpēte un 

savstarpēja saziņa. 

 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

• Grupu nodarbības klases 

stundās 7.klašu skolēniem 

par tēmu “Pašvērtējums” ar 

mērķi izzināt savu esošo 

karjeras situāciju. 

• Grupu nodarbības klases 

stundās 9.klašu skolēniem 

ar mērķi informēt par 

tālākizglītības iespējām un 

izglītības programmām. 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību. 

• Dalība 9. klašu 

vecāku sapulcē ar 

mērķi sniegt 

karjeras atbalstu. 

APRĪLIS • Stundas plānu 

izstrāde, sadarbībā ar 

mācību priekšmeta 

skolotājiem,  

integrējot karjeras 

vadības prasmes 

mācību priekšmetu 

stundās, pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanai. 

 

• Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanai, potenciālo 

sadarbības partneru izpēte un 

savstarpēja saziņa. 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

• Grupu nodarbības klases 

stundās 10.klašu skolēniem 

par tēmu “Mans 

pašportrets” ar mērķi 

palīdzēt skolēniem 

apzināties savas īpašības, 

vērtības, raksturu un izprast 

personības tipa nozīmi 

karjeras veidošanā.  

 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju pieejamības 

aktualizācija skolas 

mājaslapā un sociālā 

tīkla Facebook lapā.  

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

 



 

 

 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību. 

MAIJS • Karjeras attīstības 

atbalsta izvērtēšana. 

• Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanai, potenciālo 

sadarbības partneru izpēte un 

savstarpēja saziņa. 

 

• Individuālo karjeras 

konsultāciju nodrošināšana 

7.-12.klašu skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

 

• Aktuālās karjeras 

informācijas 

publiskošana skolas 

mājaslapā, sociālā tīkla 

Facebook lapā un 

informācijas nodošana, 

izmantojot saziņu e-

klases pastā. 

• Skolēnu aptauja par 

notikušajiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem mācību 

priekšmetu stundās, vai 

klases stundās ar mērķi 

iegūt atgriezenisko saiti 

par pasākuma kvalitāti 

un lietderību.  

 

 


