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PKK DARBA PLĀNS 2022./2023. 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Ulbrokas vidusskola 9. un 12.klases 

PKK vārds, uzvārds Irina Kalniņa 

Papildpienākums pamatdarbam Līdz 3 stundām nedēļā 

  

  

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 PKK darba plāna 

izveide.  

Ulbrokas vidusskolas 

karjeras atbalsta 

programmas 

aktualizēšana 

  Informācijas ievietošana 

skolas karjeras 

informatīvā stendā par 

Individuālo karjeras 

konsultāciju pieejamību 

Uzstāšanas skolas 

vecāku sapulcē  

OKTOBRIS Uzstāšanās metodiskās 

padomes sēdē un 

metodisko komisiju 

vadītāju informēšana 

par PKK darbu pēc 

projekta beigām, ka arī 

informēšana par 

karjeras nedēļas norisi 

un tematikas iesaisti 

mācību stundās 

Karjeras nedēļas pasākumu 

aktualizēšana, koordinēšana. 

 

20. oktobrī plkst. 13.00 notiks 
diskusija jauniešiem “Kādas 
superspējas veidos manu 
nākotni?” – audzināšanas 
stundās. 
Pašizpētes karjeras testu piedāvājums  

 Interešu laboratorija - sniedz 

iespēju novērtēt savu ieinteresētības 

Individuālās KK -tēma 

“Savu interešu, spēju un 

vēlmju apzināšanās” , SR: Ir 

objektīvi izvērtējis, pārzina 

savus dotumus, spējas un 

intereses, samēro savas 

intereses un spējas, 

personīgās īpašības un 

vērtības,  konsultācijas 9.un 

12. klašu izglītojamiem. – pēc 

pieprasījuma  

Karjera nedēļas 

informatīvās kampaņas 

organizēšana 

 

Uzstāšanās skolas 

padomē 
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līmeni dažādās profesionālajās jomās. 
Šāda analīze ir īpaši vērtīga 
gadījumos, kad ir pārdomas par 
mācību, studiju virziena izvēli. 
Intereses šajā laboratorijā raksturo jau 
apjausto un vēl iespējamo 
aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, 
patiku pret specifiskām tēmām, 
mācību un darba jomām. Testa 
rezultātos iekļauti arī interesēm 
atbilstoši izglītības programmu 
saraksti. 

 Vērtību svērtuve - sniedz iespēju 

noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē 
ir vissvarīgākās un kāda varētu būt 
piemērotākā darba vide. 

 Spēju detektors - sniedz kopskatu 

par to, kuras spējas ir vairāk izteiktas - 
lingvistiskās, loģiski matemātiskās, 
telpiskās, muzikālās, fiziski 
kinestētiskās, interpersonālās, 
intrapersonālās vai naturālistiskās. 
Iestrādātais Jaudas mērījumu 
detektors būs īpaši vērtīgs, lai 
noskaidrotu, kuras spējas ir 
uzskatāmas par lielāko resursu, jo 
detektora primārais mērķis ir palīdzēt 
apzināties savas stiprās un vājās 
puses vairākās sfērās. 

 Karjeras iespēju diagnostika - 

piedāvā jauniešiem salīdzināt 
dažādas profesijas, apdomāt un 
novērtēt, cik lielā mērā katra no tām 
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patīk. Testa rezultātā tiek iegūts 
personības raksturojums - noteikti 
vadošie personības tipi un tiem 
atbilstošas karjeras iespējas. 

Rīks ar izstrādātajiem testiem ir 
pieejams NIID.LV tīmekļa 

vietnē testi.niid.lv. 

 

NOVEMBRIS Datu apkopojums par 

2021.gada absolventu 

izvēlētām augstskolām 

un profesijām. 

 Individuālās KK-tēma 

“Manas uzņēmējspējas” , 

SR: Ir objektīvi izvērtējis, 

pārzina savus dotumus, 

spējas un intereses, samēro 

savas intereses un spējas, 

personīgās īpašības un 

vērtības, konsultācijas 9.un 12. 

klašu izglītojamiem 
 

  

DECEMBRIS   Individuālās KK - tēma 

“Profesiju daudzveidīgā 

pasaule”, SR:  Prot savākt, 

apkopot un analizēt 

atbilstošu informāciju par 

profesijām, ir apzinājis sev 

saistošās profesijas. Ir 

iegūtas zināšanas par vietējo 

darba tirgu. Individuālās 

konsultācijas 9.un 12. klašu 

izglītojamiem 

 

  

https://testi.niid.lv/
https://testi.niid.lv/
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JANVĀRIS    Individuālās konsultācijas 

9.un 12. klašu izglītojamiem  

 

 

Karjeras informācijas 

stenda papildināšana ar 

augstskolu 

piedāvājumiem  

 

FEBRUĀRIS   Uztveres tipa noteikšana ( 

darba lapa un rezultātu 

analīze). Individuālās 

konsultācijas 9.un 12. klašu 

izglītojamiem.  

 

  

MARTS    “Profesionālās darbības 

jomas” – tiek iepazīstināti ar 

24 Latvijas profesijām, 

saruna par profesiju 

popularitāti. Individuālās 

konsultācijas 9.un 12. klašu 

izglītojamiem  

 

Potenciālo izglītojamo 

informēšana par Ulbrokas 

vidusskolas mācību grozu 

izvēlēm 

 

APRĪLIS  Aptauja MS Teams Forms ( nav 

anonīma)7.-9. un 10.-12.klašu 

skolēniem par KAA aktualitātēm 

Ulbrokas vidusskolā – “Karjeras 

barometrs”. 

 “Manas darba vērtības” -

saruna/diskusija par 

mūsdienīgām darba 

vērtībām. Individuālās 

konsultācijas 9.un 12. klašu 

izglītojamiem  

 

  

MAIJS   Individuālās /grupu 

konsultācijas 9.un 12. klašu 

izglītojamiem 

Brīvprātīgais darbs- 

informatīvā kampaņa 
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