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PKK DARBA PLĀNS 2021./2022. 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija 

Vaiņodes vidusskolas 7. – 12. klase (109 skolēni),   
Priekules vidusskolas 7. – 12. klase (102 skolēni),  
Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas 7. – 9 klase (31 skolēns),  
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7. – 9. klase (27 skolēni). 

PKK vārds, uzvārds MĀRA TAMUŽA 

PKK slodze projektā 0,45 

  

Plānoto darbību 
realizēšanas 

laiks 
2021./2022. 

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 

Karjeras izglītības plāna 
1. semestrim veidošana 
(skolotāju ierosinājumi)  

Klašu ekskursijas, t.sk. uz ražotnēm un 
uzņēmumiem.  
RSU Liepājas filiāles lekciju cikls “Mana 
izvēle – medicīna”. 
(Lekciju cikla piedāvājums 1x mēnesī 
visam 2021./2022. m. g.) 
LUMA mācību centra interešu izglītības 
programmas “Starts” nodarbības  1x 
mēnesī  2021./2022. m. g. 

Grupu nodarbības 7. , 8.,  9. 
klases skolēniem. (Spēle 
“Bites un sisenis”  - “ledus 
laušana”, komandas darbs) 
Individuālās konsultācijas* 

Skolēnu aptauja, lai 
noskaidrotu intereses un 
vajadzības mērķtiecīgai 
tālākizglītības izvēlei. 

Informācija vecākiem par 
KAA pasākumu plānojumu 
2021./2021.m.g. 
Tiešsaistes bezmaksas 
vebināri “Jautājumi, kas ved 
uz mērķi”,  “Bērna 
pašmotivācija ceļā uz viņa 
mērķi”,  

OKTOBRIS 

Informatīva nodarbība 
skolotājiem - metodiskais 
materiāls “Karjeras 
vadības prasmes mācību 
priekšmetu standartu 
saturā”  

Ikgadējais #YouthEmpowered seminārs  
“Panākumu skola” (8.10.) 
Karjeras nedēļas pasākumi (11.10. -15.10.) 
7. 10. Krotes pamatskolas 7. – 9. klašu 
skolēnu mācību ekskursija SIA “Daiļrade” 
Vaiņodes ražotnē – IKT  izmantošana 
mēbeļu ražošanā.  

Individuālās konsultācijas* 
Grupu nodarbības (IKT 
prasmju integrācija 
“neparastās” profesijās) 10., 
11., 12. klases skolēniem 

Informācija par Karjeras 
nedēļas aktualitātēm 
izmēģinājumskolu 
mājaslapās. 
(Preses relīze 
Dienvidkurzemes avīzē 
“Dienvidkurzeme”) 

Tiešsaistes diskusija 
vecākiem “Tehnoloģijas 
ģimenē – draugs vai 
svešinieks?” 
(Karjeras nedēļa) 
Tiešsaistes bezmaksas 
vebināri “Pašvadītas 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem
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8. 10. Polārpētnieka Jāņa Karuša 
stāstījums  Vaiņodes vidusskolas 7.,8, 9ab 
10. – 12. klases skolēnu un Priekules 
vidusskolas 7., 9.a un 10.-12.klašu 
skolēniem par IT tehnoloģiju pielietojumu 
zinātniskajā darbībā, veicot pētījumus 
Arktikā un Antarktīdā.   
11. 10. Kalētu pamatskolas 7. – 9. klašu 
skolēnu mācību ekskursija SIA “Daiļrade” 
Vaiņodes ražotnē – IKT  izmantošana 
mēbeļu ražošanā. 
Videomācībstunda 7.-9. klašu skolēniem  
(11.10. – 15.10.)  
11. 10. Tiešsaistes diskusija vecākiem  
“Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai 
svešinieks?”   
12. 10. Tiešsaistes diskusija jauniešiem. 
Iedvesmas stāsti – “Kā es nokļuvu IKT 
nozarē?” 
12. 10.  IKT  zināšanas un prasmes, 
strādājot ar meža mašīnu “Harvester” (Z/s 
“Saldenieki” meža mašīnu operators Modris 
Krūza) – Vaiņodes vidusskolas 8. klase, 
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 
12.10. Inženierzinības stunda. IKT 
lietošana publisko un dzīvojamo ēku metāla 
konstrukciju projektēšanā. (SIA SBC 
inženieris konstruktors Mārtiņš Zitmanis) 
Vaiņodes vidusskolas 7. ab  klase 
13.10. Dronu pilotāža  un Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju risinājumi 7., 8. 
klašu skolēni (Dronu pilots Mārtiņš Zālītis)  

mācīšanās veicināšana”, 
“Kā pamanīt šķēršļus un tos 
apiet” 
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14. 10. Karjeras stunda IKT prasmes TV 
programmu veidošanā. (Tet+ satura 
loģistikas vadītāja Liene Mickus)  9.ab 
klase   
Klases stundā/ sociālo zinību stundā  video 
materiāls par karjeras veidošanu “Zaļais 
Pipars” (klases stundā/ sociālo zinību 
stundā)   
Profesiju pasaules dažādība  1.- 6. klašu 
skolēniem spēle “Kļūšu par profesionāli”  

NOVEMBRIS 

Mācību nodarbība 
skolotājiem, kā strādāt, 
izmantojot  vietnes 
profolio.lv metodiku. 
 
 
 

“Es esmu Latvija”. (Valsts svētku nedēļā  
tikšanās ar valsts Iekšlietu ministrijas 
dažādu nozaru darbiniekiem. Pa klašu 
grupām). 
 
 

Individuālās konsultācijas* 
 
 
 
 
 

Informatīvas publikācijas 
izmēģinājumskolu 
mājaslapās 
 
 
 

Vecāki – Iekšlietu 
ministrijas darbinieki. 
Tiešsaistes bezmaksas 
vebināri “Kā palīdzēt 
bērnam uzņemties 
atbildību?”, “Kā motivēt 
bērnu sasniegt vairāk?” 

DECEMBRIS 

Interaktīva lekcija   “Kā 
sevi motivēt mācībām?” – 
kā panākt lielāku 
motivāciju un stiprāku 
gribasspēku.(ja tiks 
atrasts finansējums) 

 “Absolventu karjeras  “Veiksmes stāsti” 
(izvēle - skolēnu aptaujas rezultāts) 
 
 
 

Individuālās konsultācijas* 
 
 
 
 

Informatīvas publikācijas 
izmēģinājumskolu 
mājaslapās 
 
 

 

JANVĀRIS 

Skolotāju sanāksme par 
1. semestra KAA 
pasākumiem. (+ un -) 
 
Integrēto stundu analīze. 
 
 
 

  “Absolventu karjeras  “Veiksmes stāsti” 
(izvēle - skolēnu aptaujas rezultāts) 
 
 
 
 

Individuālās konsultācijas* 
(pēc testu rezultātu 
apkopojuma) 
 
 
 
 

Karjeras testi (intereses, 
prasmes, piemērotas 
profesijas) 
Absolventu (skola izvēlas 
profesiju) “karjeras ceļš”.` 
(Intervijas, to pieraksti, foto 
materiāli,  publikācija 
“burtnīcās”) 

  

FEBRUĀRIS Stundu vērošana un “Ēnu diena  2022” Vītolu fonda dokumentu “Atvērto durvju” dienas Karjeras izvēles 
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metodiskais materiāls -  
Stundas plāns. 
“Karjeras vadības 
prasmes ... stundā”.   

 
 
 

sagatavošana (12. klase) 
Individuālās konsultācijas* 
 

augstskolās, tehnikumos 
un arodskolās 
“Izvēles grozi”, mācoties 
vidusskolā. 

priekšnosacījumi. 
Lēmumu pieņemšana. 

MARTS 

Stundu vērošana un 
metodiskais materiāls -  
integrētās stundas plāns. 
“Karjeras vadības 
prasmes ... stundā”.   

Izglītības iespējas.  Izstāde “Skola 2022”. 
Skolu, augstskolu prezentācijas,  
studentu un pasniedzēju viesošanās skolā 
 
 
 

Grupu nodarbības “Karjeras 
mērķi, nākotnes plāni” 
(9. klase)  
Individuālās konsultācijas* 
 
 
 

 “Atvērto durvju” dienas 
augstskolās, tehnikumos 
un arodskolās 
 
 

Izglītības iespējas. 
“Mans bērns izvēlas kļūt 
par..”. 
 
 

APRĪLIS 

Stundu vērošana un 
metodiskais materiāls -  
Stundas plāns. 
“Karjeras vadības 
prasmes ... stundā”.   

Skolu, augstskolu prezentācijas,  
studentu un pasniedzēju viesošanās skolā 
 
 

Individuālās konsultācijas*  
(pēc testa rezultātu 
apkopojuma) 
 

Tests “Kā izvēlēties 
piemērotāko studiju 
virzienu?”  (12. klase) 
 

Izglītības iespējas Latvijā 
 
 
 

MAIJS 

Mācību gada un projekta 
izvērtējums 
 
 

EK un kluba “Māja” - akcija “Atpakaļ uz 
skolu!” – absolventu stunda par karjeras 
iespējām ES.  
Klašu ekskursijas, t.sk. uz ražotnēm un 
uzņēmumiem.(SIA “Daiļrade koks” 
Vaiņodes ražotne, SIA “Lielbātas ūdens”, 
SIA “Kurzemes šindelis", SIA “Ābolīt’s”,  Z/s 
“Saldenieki”, Liepājas RAS Atkritumu 
poligons “Ķīvītes”  

Individuālās konsultācijas* 
 
 
 

  

 
PKK darba plānā  regulāri tiks precizēts laiks un vieta (skola, klase) katrai KAA aktivitātei, par izpildi – atskaite Mēneša darba atskaitē. 

  


