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Karjeras attīstības atbalsta pasākumi 
 Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 

(PKK darba plāns 2022./2023.m.g.) 
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 sniedz metodisku un konsultatīvu atbalstu jauniešu pašpārvaldei 

pilnveidojot VTDT mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz jauniešu, pedagogu 
un administrācijas vajadzībām.  

4. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu 
izglītojamajiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; pamatojoties uz 
izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un 
priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu karjeras atbalsta plānu. 

5. PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus - uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un 
mākslas skolas - dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei. 

1.  Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2022./2023.m.g.: 

• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; 

• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; 
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• darbs ar izglītojamo pašpārvaldi jauniešu atbalstam mācību procesa un sabiedriskās 
dzīves organizēšanā.  

DARBA PLĀNS 

Plānoto 
darbību 
realizēšanas 
laiks 

KAA pasākumi 
izglītojamiem un 
potenciālajiem 
izglītojamiem 

Individuālo karjeras 
konsultāciju un grupu 
nodarbību 
nodrošināšana 
izglītojamiem 

 Darbs ar jauniešu 
pašpārvaldi 

Septembris Sadarbība ar grupu 
audzinātajiem par 
izlīdzinošā kursa stundu 
norises metodēm un 
metodiskajiem materiāliem 

Sniegt individuālas 
konsultācijas 1. un 3. 
kursu jauniešiem. 1. 
kursam – uzsākot mācības 
tehnikumā, 3. kursam – 
uzsākot kvalifikācijas 
praksi.  

Izveidot jauniešu 
pašpārvaldi. Mērķu 
izvirzīšana, darba 
plāna veidošana. 
Pašpārvaldes 
nolikuma izstrāde. 

Oktobris Karjeras nedēļa. Tiešsaistes 
diskusija jauniešiem un 
vecākiem. Tikšanās ar I. 
Rūķi IP19 un IP20 kursam. 
Tikšanās ar G. Ozoliņu 
Mab22 kursam. 
Prasmju konkurss Darba 
aizsardzībā.   
Mācību ekskursijas Moller 
Auto Latvija, Autobrava 
Motors, Rallija klubs – 4. 
kursu izglītojamie 

Individuālas konsultācijas 
jauniešiem pēc 
audzinātāju vai 
individuāla pieprasījuma.  

Pašpārvalžu forums 
Ventspilī. Halovīnu 
ballīte – pasākuma 
rīkošana, vadīšana, 
analīze. Aptauja 
jauniešiem par 
mācību procesa 
norisēm skolā. 
Aptaujas rezultātu 
prezentēšana 
pedagogu kolektīvam.  

Novembris Pasākumu plānošana 
Atvērto durvju dienām, 
individuālām ekskursijām, 
nodarbībām un skolu 
vizītēm potenciālo 
izglītojamo piesaistei.  
Mācību ekskursija – 
Inchape Latvija – 4. kursu 
izglītojamie.  

Individuālas konsultācijas 
jauniešiem pēc 
audzinātāju vai 
individuāla pieprasījuma. 
Klases stundas saskaņā ar 
audzināšanas programmu:  
“Darba loma un izglītība 
kā vērtība manā dzīvē.” 
“Formālās un neformālās 
izglītības iespējas”.  

Valsts svētku 
pasākumu 
organizēšana, dalība 
tajos. Pašpārvaldes 
nolikuma 
apstiprināšana. 
Adventes kalendāra 
veidošana.  

Decembris Absolventu iedvesmas 
stāsti sadarbībā ar kursu 
audzinātājiem.   

Individuālās konsultācijas 
4. kursu audzēkņiem 
pirms došanās praksē.  

Adventes pasākumu 
jauniešiem norises 
pārvaldība. 
Ziemassvētku balles 
organizēšana. Pirmā 
pusgada darba 
rezultātu analīze. 

Janvāris  Akcija “Atpakaļ uz skolu”. 
Jauniešu došanās uz savām 

Individuālas konsultācijas 
2. kursa audzēkņiem.  

Barikāžu laiks. 
“Gaismas ceļš”- 



bijušajām skolām, lai 
informētu par mācībām 
VTDT. “Pielaiko profesiju” 
IT, kokapstrādes un dizaina 
nodaļas.  

gaismas instalāciju 
veidošanas 
organizēšana.  

Februāris Akcija “Atpakaļ uz skolu”. 
Anketas “Mani nākotnes 
nodomi” aktualizēšana 
Google diskā 4. kursam. 
“Pielaiko profesiju” 
ēdināšanas un 
autotransporta un 
mašīnzinību nozarēs.   

Grupu konsultācijas 
karjeras izglītībā 
“Nodarbinātības 
tendences Latvijā un 
pasaulē”, “Darba tirgus 
perspektīvas un lēmumu 
pieņemšana”.  

Valentīndienas 
pasākumu plānošana, 
vadīšana. Skolas 
notikumu 
atspoguļošana mājas 
lapā sadarbībā ar 
sabiedrisko attiecību 
speciālisti.  

Marts  Akcija “Atpakaļ uz skolu”. 
Atvērto durvju dienas 
augstskolās  - LU, 
Vidzemes augstskola, RTU, 
BAT – 3., 4. kursu 
audzēkņiem. “Pielaiko 
profesiju”- būvniecības, 
datorsistēmu un 
telekomunikāciju nozarēs.  

Individuālo konsultāciju 
pieejamība audzēkņieem 
karjeras mērķu 
noteikšanai, plānošanai un 
lēmumu pieņemšanai. 
(Pēc pieprasījuma).  

Tehnikuma Atvērto 
durvju dienas 
pasākumu plānošana 
un rīcības plāna 
izstrāde.  

Aprīlis “Profesiju pielaikošana”- 
lauksaimniecības nozare. 
(6.04.) Atvērto durvju diena 
(20.04.) 
Dalība konkursā “Skills 
Latvija 2023”. 

Individuālās konsultācijas 
4. kursu audzēkņiem par 
tālākizglītības iespējām, 
darba tirgus izzināšanu.  

Dalība Atvērto durvju 
dienā.  
Valentīndienas norišu 
aktivitātes.  

Maijs  Izbraukuma Karjeras dienas 
skolās.  
Potenciālo izglītojamo 
ekskursijas VTDT.  

Individuālās konsultācijas 
4. kursu audzēkņiem par 
tālākizglītības iespējām, 
darba tirgus izzināšanu 

Izbraukuma Karjeras 
dienas skolās.  
Potenciālo 
izglītojamo 
ekskursijas VTDT. 

Jūnijs  Uzņemšanas komisija. 
Individuālas ekskursijas 
tehnikumā potenciālajiem 
izglītojamiem.  

Individuālās konsultācijas 
1. kursu audzēkņiem par 
atbilstību izvēlētajai 
profesijai. Individuālās 
konsultācijas 4. kursu 
audzēkņiem par 
tālākizglītības iespējām.  
Absolventu datu bāzes 
atjaunošana. 

Pašpārvaldes darba 
analīze un pasākumu 
plāna izstrāde 
jaunajam mācību 
gadam,  

 
KAA pasākumu plāns ir saskaņots ar audzināšanas programmu un VTDT pasākumu plānu, un 
iekļaujas mācību un audzināšanas darbā.  
Plānu veidoja: pedagogs karjeras konsultants: Rigonda Prīse 
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