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Izglītības iestāde Tārgales pamatskola 

Vārds, uzvārds Darja Mellere 

Darba  slodze  8 stundas nedēļā 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Metodiskais darbs  

 

KAA pasākumi izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Informatīvais darbs Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 



 
 

 

SEPTEMBRIS KAA pasākumu plāna 

izveide Tārgales 

pamatskolai. 

 

  Informēt Tārgales 

pamatskolas pedagogus 

par PKK sadarbību. 

 

OKTOBRIS PKK darba plāna 

apspriešana un 

koriģēšana ar Tārgales 

pamatskolas 

administrāciju. 

 

Karjeras nedēļa “Uzņēmējspējas 

un līderība” 17.10. – 21.10. 

izglītības iestādēs. 

Skolēnu mācību ekskursijas uz 

uzņēmumiem:  

z/s "Bebri", SIA "EMES 17", 

konditores D.Āboliņas, robežsardzi, 

VUGD, "Hansamatrix", "Sapņu 

dārzs", Popes kokaudzētavu 

Individuālās karjeras 

konsultācijas skolēnu 

brīvlaikā. 

Informācijas nosūtīšana 

Tārgales pamatskolas 

klašu audzinātājiem un 

pedagogiem par karjeras 

nedēļas norisi, stundu 

iespējām. 

Informācijas nodošana 

vecākiem par Karjeras 

 nedēļas norisi 

 

 

 

NOVEMBRIS PKK darba plāna 

apspriešana un 

koriģēšana ar Tārgales 

pamatskolas 

administrāciju. 

 

KAA pasākums “Izstāsti un 

iedvesmo!”  

Ventspils Tehnikuma un Ventspils 

Mūzikas vidusskolas uzaicināties 

audzēkņi 

(atb. D. Mellere) 

Grupu nodarbība ”Interešu, 

dotumu, stipro pušu, 

mērķu izzināšana” 8., 9.  

klašu skolēniem 

  

DECEMBRIS PKK darba plāna 

apspriešana un 

koriģēšana ar Tārgales 

pamatskolas 

administrāciju. 

 

 

Profesijas izpēte jomās, kas 

saistītas ar svētku gatavošanu 

darbinieku pienākumiem, strādājot 

svētku laikā 

Individuālās konsultācijas 

Tārgales pamatskolā 

9.klases skolēniem 

 (pēc pieprasījuma) 

 Individuālās un ģimeņu 

karjeras konsultācijas 

skolēnu brīvlaikā 

JANVĀRIS Lektoru – speciālistu 

piesaiste karjeras 

vadības jautājumos 

Seminārs vecākiem 

 “Karjeras informācijas resursu 

atrašana un izmantošana karjeras 

izvēles situācijā” 

Individuālās konsultācijas 

Tārgales pamatskolas 7.-9. 

klases skolēniem 

 Vecāku informēšana par 

semināru 



 
 

 

FEBRUĀRIS Gatavošanās, 

pasākuma 

organizēšana 8.,9. 

klašu skolēniem 

KAA pasākums “Darba pasaules 

iepazīšana” 8., 9.klašu skolēniem 

(atb. D.Mellere) 

Grupas nodarbība Tārgales 

pamatskolas 7.-9. klases 

skolēniem, interneta 

resursu izpēte 

www.profesijupasaule.lv 

Informācijas par  

izglītības izstādi “Skola 

2023” nodošana Tārgales 

pamatskolas 9.klases 

skolēniem un klašu 

audzinātājai. 

 

MARTS E-vides izmantošana 

skolēnu pašizziņā un 

pašvērtēšanā, 

strādājot datora un 

interneta vidē 

Darbs e-vidē sevis izzināšanā, 

Izglītības izstādes apmeklējums  

“Skola 2023”  

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma 8., 9. 

klašu skolēniem 

 

Informācijas par “Ēnu 

dienām” nodošana 

Tārgales pamatskolas 

9.klases skolēniem un 

klašu audzinātājai. 

 

APRĪLIS Aptauja 9.klašu 

skolēniem par 

tālākizglītību 

Skolēnu rīcības plāna izstrāde, 

nodarbība “Kāds es būšu 

nākamajā mācību gadā” 

Individuālās konsultācija 

Tārgales pamatskolas 8., 9. 

klasei. 

 Pārrunas ar 9. klašu 

skolēnu vecākiem par 

karjeras izvēli pēc 

pieprasījuma 

MAIJS Dokumentu 

sistematizēšana, 

apkopošana.  

Mācību gada laikā skolēnu 

izstrādāto izpētes, informatīvo 

materiālu, sasniegumu apliecināju, 

plāna “karjeras portfolio” 

ievietošana (9. klases skolēniem) 

Izglītības iespēju izpēte 9. 

klases skolēniem 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

 Pārrunas ar 9. klašu 

skolēnu vecākiem par 

izvēlētām izglītības 

iestādēm 

 


