
APSTIPRINĀTS 
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas 

2022.gada 19.septembra rīkojumu Nr.383-r 
 

Daugavpils pilsētas pedagogu – karjeras konsultantu metodiskās apvienības darba plāns 
(Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns) 

2022./2023. m. g. 
 

Metodiskā darba prioritātes: 
 

1. Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana ( individuālā karjeras atbalsta pieeja) 

2. Karjeras vadības prasmju aktualizēšana mācību procesā 

3. Pedagogu savstarpējās sadarbības veicināšana mācību satura plānošanā un īstenošanā (karjeras jautājumu integrēšana) 

Nr. Aktivitāte, pasākums Mērķauditorija  Laiks Atbildīgais Mērķis 

1.  Pedagogu – karjeras konsultantu 

MA darba plāna apstiprināšana  

Skolu pedagogi – 

karjeras konsultanti 

Septembris  S.Čeirāne 

Skolu pedagogi – karjeras 

konsultanti 

Sistemātiska un plānveidīga darba, 

kā arī atbalsta sistēmas pilnveide 

KI jomā pašvaldībā 

2.  Vispārizglītojošo izglītības  iestāžu  
pedagogu - karjeras konsultantu 

MA informatīvās sanāksmes 

Skolu pedagogi – 

karjeras konsultanti, 

sadarbības partneri 

06.09.2022. 

(gada laikā pēc 

nepieciešamības) 

S.Čeirāne Sistemātiska un plānveidīga darba 

un atbalsta sistēmas pilnveide KI 

jomā pašvaldībā 

3.  9., 12. klašu absolventu tālāko gaitu 

apkopojums 
Klašu audzinātāji Septembris - 

oktobris 

Izglītības iestāžu pedagogi – 

karjeras konsultanti 

Statistikas datu uzkrāšana un 

informācijas par absolventu gaitām 

apkopošana 

4.  JAL Reģionālais seminārs   

“Jauno uzņēmēju skola 2022”  
JAL programmas 

dalībskolu  SMU 

dalībnieki  

30.09.2022. 

  

S. Čeirāne 

SMU konsultanti, PKK 

JAL piedāvāto biznesa izglītības 

programmu integrēšana 

pilnveidotajā mācību saturā, PKK 

un priekšmetu skolotāju sadarbības 

veicināšana, skolēnu uzņēmējspēju 

un līderības attīstībai.  

 



5.  Semināru cikls “ Stunda nozarē” 
(Sadarbībā ar VIAA) 

Skolu pedagogi karjeras 

konsultanti, izglītības 

pedagogi 

2022./2023.m.g. 

septembris- maijs 

S. Čeirāne 

Izglītības iestāžu pedagogi – 

karjeras konsultanti 

Gūt informāciju par aktuālākajām  

tautsaimniecības nozaru attīstības 

tendencēm, sadarbības tīkla 

paplašināšana. 

6.  JAL Iedvesmas konference JAL programmas 

dalībskolu, SMU 

dalībnieki 

2022. 16. oktobris S.Čeirāne 

SMU konsultanti 

Motivējošs pasākums skolēnu 

uzņēmējspēju un līderības prasmju 

attīstīšanai. 

7.  Biznesa simulācijas spēle “TITAN” JAL programmas 

dalībskolu  SMU 

dalībnieki 

2022./2023.m.g. 

septembris - 

novembris 

S. Čeirāne 

N. Kupcovs 

JAL piedāvāto biznesa izglītības 

programmu integrēšana 

pilnveidotajā mācību saturā, PKK 

un priekšmetu skolotāju sadarbības 

veicināšana, skolēnu uzņēmējspēju 

un līderības attīstībai.  

 

8.  Pieredzes apmaiņas seminārs 

Daugavpils Valsts ģimnāzijā 

“Pārmaiņu process izglītībā  

“Līderis manī””. 

Skolu pedagogi – 

karjeras konsultanti 

2022./2023.m.g. 

decembris 

D. Ozerska 

S. Čeirāne 

Jaunu metodiku, aktivitāšu 

iepazīšana darbam ar skolēniem 

karjeras izglītības jomā. 

 

9.   Pilsētas un izglītības iestāžu 

  KN 2022 

 “Kā attīstīt uzņēmējspējas?”  

   programmas izstrāde   

Vispārizglītojošo skolu  

1. – 12. klašu skolēni 

Septembris/oktob

ris 

Izglītības iestāžu  PKK, S. Čeirāne  Karjeras izglītības jautājumu 

integrēšana pilnveidotajā mācību 

saturā, sadarbības iespējas ar 

pilsētas uzņēmējiem, mācību 

ekskursiju organizēšanas iespējas.   

10.  Karjeras nedēļas 2022 

“Kā attīstīt uzņēmējspējas?” 

Vispārizglītojošo skolu  

1. – 12. klašu skolēni 

17.10. – 

21.10.2022. 

S. Čeirāne, izglītības iestāžu PKK  Karjeras izglītības jautājumu 

integrēšana pilnveidotajā mācību 

saturā.  

11.  Dalība “ Biznesa mēneša” 

ietvaros organizētajā  pasākumā 

Vispārējās izglītības 

iestāžu 9.- 12. klašu 

skolēni. 

2022.  

oktobris 

S. Čeirāne 

Izglītības iestāžu PKK,  

ekonomikas skolotāji  sadarbībā ar 

LUC 

Sniegt iespēju skolēniem gūt 

papildus informāciju par karjeras 

iespējām uzņēmējdarbībā, sniegt 



izpratni par iespējām darba tirgū 

dažādās nozarēs. 

12.   

SMU  Ziemassvētku gadatirgus 
Vispārējās izglītības 

iestāžu  SMU dalībnieki 

 

 

17.12.2022. 

S. Čeirāne, TC DITTON  

 

JAL dalībskolu SMU dalībnieku 

praktisko iemaņu pilnveidošana 

uzņēmējdarbībā.  

13.  Seminārs  “Neformālās izglītības 

metodes karjeras atbalstam” 

(Sadarbībā ar DU) 

Vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogi – 

karjeras konsultanti 

2022./2023. m.g.  S. Čeirāne, M.Kravale -Pauliņa 

Izglītības iestāžu PKK  

Pedagogu karjeras konsultantu 

profesionālās kompetences 

pilnveidošana, savstarpējās 

sadarbības veicināšana 

14.    
„ Ēnu dienas” organizēšana  

Vispārējās izglītības 

iestāžu 7. – 12. klašu 

skolēni 

2023. gada  

februāris 

S. Čeirāne 

Izglītības iestāžu pedagogi – 

karjeras konsultanti 

Iepazīt darba pasauli, gūt praktisku 

pieredzi dažādās profesionālajās 

jomās.  

15.  Izglītības izstādes  

„Skola 2023”   
apmeklējums  

Vispārējās izglītības 

iestāžu 9. – 12. klašu 

skolēni 

2023.gada 

februāris/marts  

S. Čeirāne 

Skolu pedagogi – karjeras 

konsultanti 

Izglītības iespēju izzināšana. 

Individuālā karjeras atbalsta 

(izglītības ceļa izvēle) 

nodrošināšana izglītojamiem. 

 

16.  Augstāko un profesionālo izglītības 
iestāžu Atvērto durvju dienu 

apmeklējumi  

Vispārējās izglītības 

iestāžu 9. – 12. klašu 

skolēni 

2023. marts - 

maijs 

Izglītības iestāžu pedagogi – 

karjeras konsultanti 

Izglītības iespēju izzināšana. 

Individuālā karjeras atbalsta 

(izglītības ceļa izvēle) 

nodrošināšana izglītojamiem. 

 

17.  Reģionālais  SMU gadatirgus  Izglītības iestāžu SMU 

dalībnieki  

 2023. gada 

februāris 

  

Sadarbībā ar LPR,  

TC DITTON 

JAL dalībskolu SMU dalībnieku 

praktisko iemaņu pilnveidošana 

uzņēmējdarbībā. 

 

18.  PKK MA  pieredzes apmaiņas 

seminārs 

 PIKC DDMV “Saules skola” 

PKK MA dalībnieki 2023. gada  

Marts/aprīlis 

S.Čeirāne 

 

Pedagogu karjeras konsultantu 

profesionālās kompetences 

pilnveidošana, savstarpējās 

sadarbības veicināšana.  



“Izglītības iespējas un darba tirgus 
tendences dizaina un mākslas 

jomā.” 

19. K
a
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a

s 
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g
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Sadarbība ar mācību priekšmetu 

skolotājiem karjeras izglītības 
integrēšanai pilnveidotajā mācību 

saturā 

Izglītības iestāžu 

pedagogi – karjeras 

konsultanti, mācību 

priekšmetu skolotāji 

2022./2023. 

mācību gada laikā 

S.Čeirāne 

Izglītības iestāžu pedagogi karjeras 

konsultanti sadarbībā ar priekšmetu 

skolotājiem 

Skolotāju sadarbības veicināšana 

pilnveidotā mācību satura 

īstenošanā, atbalsts izglītojamiem 

viņu tālākās izglītības un apzinātas 

karjeras izvēlē. 

Karjeras vadības prasmju 

pilnveidošana un attīstīšana. 

20.  Individuālo konsultāciju 
nodrošināšana izglītības iestāžu 

izglītojamiem ( 9./12.kl.) un 

vecākiem.  

Izglītības iestāžu 

izglītojamie, vecāki 

2022./2023. 

mācību gada laikā 

S.Čeirāne 

Izglītības iestāžu pedagogi karjeras 

konsultanti  

Individuālā atbalsta sniegšana 

skolēniem, vecākiem karjeras 

izglītības jautājumos ( izglītības, 

profesijas izvēle, skolēnu izpēte, 

skolēnu motivācija u.c.) 

 

21.  LPR īstenotā Eiropas Ekonomikas 
zonas grantu projekta 

”Uzņēmējdarbības atbalsta 

pasākumi Latgales plānošanas 
reģionā” aprobácija 

Daugavpils pilsētas 
pirmsskolas un vispārējās 

izglītības iestāžu 

izglītojamie 

 

2022./3023. 

mācību gada laikā 
S. Čeirāne, PII izglītības 
metodiķi, izglītības iestāźu pedagogi, 

karjeras konsultanti sadarbībā ar soc. 

zinību skolotājiem 

 

Jauna metodiskā materiāla aprobācija, 
izglītojamo  praktiskās 

uzņēmējdarbības prasmju un zināšanu 

pilnveide 

 
 
 
PKK MA vadītāja          S.Čeirāne  


