
 
 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

PKK DARBA PLĀNS 2021./2022. 

 

Plāns atspoguļo katra PKK darbu mācību gada ietvaros KAA īstenošanai sadarbības partnera izglītības iestādēs atbilstoši amata aprakstā minētajiem PKK pienākumiem 

un šajā dokumentā definētajiem PKK darbības pamatprincipiem.  

PKK darba plānu veido sadarbībā ar izglītības iestādes administrāciju, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, pamatojoties uz izglītības iestādes 

plānošanas dokumentiem un skolēnu/audzēkņu interešu un vajadzību izpēti.  

PKK darba plānu iesniedz projekta koordinatoram. Projekta koordinators apliecina, ka izglītības iestāžu vadītāji ir informēti par KAA pasākumiem, ka  plāns veidots 

saskaņā ar izglītības iestādes KI programmu un iekļaujas mācību un audzināšanas darbā.  

Projekta koordinators plānu iesūta VIAA apstiprināšanai. 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija 
Auces vidusskola 7.- 12. kl., Bēnes pamatskola 7.- 9.kl., Bikstu pamatskola 7.- 9. kl., Gardenes pamatskola 7.- 9. 

kl., Mežinieku pamatskola 7.- 9. kl. un Penkules pamatskola 7.- 9. kl.,  

PKK vārds, uzvārds Laine Sproģe 

PKK slodze projektā 0,68 

  

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 PKK darba plāna 

2021./2022.m.g. izstrāde. 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

septembri sagatavošana. 

KAA pasākuma “Virtuālā ekskursija 

Valsts probācijas dienestā” Bikstu 

pamatskolas un Gardenes pamatskolas 

9. klašu izglītojamajiem koordinēšana. 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 

Grupu nodarbību izglītības 

iespēju izpētei “Izglītības 

iespējas pēc 9. klases” Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 
pamatskolas 9. klašu 

izglītojamajiem sagatavošanas 

Bikstu pamatskolas, 

Gardenes pamatskolas, 

Mežinieku pamatskolas un 

Penkules pamatskolas 8.-9. 

klašu izglītojamo 

informēšana (nodarbību 

laikā un e-klases pastā) par 

iespējām saņemt 

individuālās karjeras 

konsultācijas. 

 

Auces vidusskolas 7.-12. 

klašu izglītojamo 

vecāku, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas 7.-9. klašu 

izglītojamo vecāku 

informēšana e-klases 

pastā par iespējām viņu 

bērniem saņemt 

individuālās karjeras 
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un vadīšana.  

 

Grupu nodarbību 

pašnovērtējuma veikšanai: 

“Mana interešu jomu izziņa” 

Bikstu pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 
pamatskolas 8. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

Bikstu pamatskolas, 

Gardenes pamatskolas, 

Mežinieku pamatskolas un 

Penkules pamatskolas 9. 

klašu izglītojamo anketēšana 

par tālākās izglītības 

nodomiem, iegūtās 

informācijas apkopošana. 

 

konsultācijas. 

 

OKTOBRIS PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

oktobri sagatavošana. 

 Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 
Grupu nodarbību izglītības 

iespēju izpētei “Izglītības 

iespējas pēc 9. klases” Auces 

vidusskolas un Bēnes 

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamajiem sagatavošanas 

un vadīšana. 

 

Grupas nodarbības izglītības 

iespēju izpētei “Karjeras 

attīstības iespējas pēc 12. 

klases” Auces vidusskolas 12. 

klašu izglītojamajiem 

sagatavošanas un vadīšana.  

 

 

 

Auces vidusskolas 9. un 12. 

klašu izglītojamo un Bēnes 

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamo informēšana 

(nodarbību laikā un e-klases 

pastā) par iespējām saņemt 

individuālās karjeras 

konsultācijas. 

 
Auces vidusskolas 9. un 12. 

klašu izglītojamo un Bēnes 

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamo anketēšana par 

tālākās izglītības nodomiem, 

iegūtās informācijas 

apkopošana. 

 

NOVEMBRIS Tiešsaistes tikšanās “Par 

karjeras izglītības 

integrēšanu valodu 

KAA pasākuma “Kļūsti karavīrs” 

Mežinieku pamatskolas 7.-9. klašu 

izglītojamajiem organizēšana un 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

Auces vidusskolas 8., 10. un 

11. klašu izglītojamo, Bēnes 

pamatskolas 8. klašu 

Karjeras informācijas 

nodarbību Penkules 

pamatskolas un Bikstu 
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priekšmetos pilnveidotajā 

mācību saturā” 

Auces vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas valodu 

priekšmetu skolotājiem 

organizēšana un vadīšana. 

 

Prezentāciju “Izglītības 

iespējas pēc 9. klases” un 

“Darba tirgus tendences un 

prognozes Latvijā” vecāku 

nodarbībām sagatavošana. 

 

KAA pasākuma “Biznesa 

ideju ģenerēšanas 

darbnīcas” nepieciešamās 

dokumentācijas 

sagatavošana un 

saskaņošana ar skolas 

vadību. 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

novembri sagatavošana. 

koordinēšana. 

 

KAA pasākuma “Biznesa ideju 

ģenerēšanas darbnīcas” interesentiem no 

Auces vidusskolas 10.-12. klasēm 

organizēšana un koordinēšana 

(sadarbībā ar PKK Dobeles Valsts 

ģimnāzijā un PKK Dobeles 1. 

vidusskolā) 

 
Grupu nodarbību 

pašnovērtējuma veikšanai: 

“Mana interešu jomu izziņa” 

Auces vidusskolas un Bēnes 

pamatskolas 8. klašu 

izglītojamajiem un Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas 7. klašu 

izglītojamajiem sagatavošanas 

un vadīšana. 

 
Grupu nodarbību karjeras 

lēmuma pieņemšanai: 

“Veiksmīgas karjeras formulas 

pamatelementi” Auces 

vidusskolas 10.-11. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

izglītojamo, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas 7. klašu 

izglītojamo informēšana 

(nodarbību laikā un e-klases 

pastā) par iespējām saņemt 

individuālās karjeras 

konsultācijas. 

 

Auces vidusskolas 10.-12. 

klašu izglītojamo 

informēšana par iespēju 

piedalīties KAA pasākumā 

“Biznesa ideju ģenerēšanas 

darbnīcas” un interesentu 

motivēšana tajā piedalīties. 

 

Apraksta par notikušo KAA 

pasākumu “Biznesa ideju 

ģenerēšanas darbnīcas” 

sagatavošana ievietošanai 

Auces vidusskolas un 

Izglītības pārvaldes mājas 

lapās.  

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamo vecākiem 

par karjeras atbalsta 

aktualitātēm un bērnu 

izglītības iespējām 

Latvijā beidzot 9. klasi 

sagatavošana un 

vadīšana. 

DECEMBRIS Tiešsaistes tikšanās “Par 

karjeras izglītības 

integrēšanu sociālo zinību 

un vēstures priekšmetos 

pilnveidotajā mācību 

saturā” 

Auces vidusskolas, Bēnes 

KAA pasākuma “Saruna ar absolventu” 

Auces vidusskolas 9.-12. klašu 

izglītojamajiem organizēšana un 

koordinēšana (sadarbībā ar 11. klases 

audzinātāju). 

 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 

Grupu nodarbību karjeras 

lēmuma pieņemšanai: 

“Veiksmīgas karjeras formulas 

Aprakstu par notikušo KAA 

pasākumu “Saruna ar 

absolventu” sagatavošana 

ievietošanai Auces 

vidusskolas mājas lapā. 

Karjeras informācijas 

nodarbības Auces 12. 

klašu izglītojamo 

vecākiem par karjeras 

atbalsta aktualitātēm, 

bērna izglītības iespējām 

beidzot 12. klasi un 
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pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas sociālo zinību 

un vēstures priekšmetu 

skolotājiem organizēšana 

un vadīšana. 

 

Prezentācijas “Izglītības un 

karjeras iespējas pēc 12. 

klases” sagatavošana. 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

decembri sagatavošana. 

 

 

pamatelementi” Auces 

vidusskolas, Bēnes pamatskolas 

Bikstu pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules 

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamajiem un Auces 

vidusskolas 12. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

 

 

 

darba tirgus tendencēm 

sagatavošana un 

vadīšana. 

JANVĀRIS Tiešsaistes tikšanās “Par 

karjeras izglītības 

integrēšanu dabas zinību 

priekšmetos pilnveidotajā 

mācību saturā” 

Auces vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas dabas zinību 

priekšmetu skolotājiem 

organizēšana un vadīšana. 

 

KAA pasākuma 

“Uzņēmīguma 

kompetence” 

KAA pasākuma “Saruna ar absolventu” 

Bēnes pamatskolas 8.-9. klašu 

izglītojamajiem organizēšana un 

koordinēšana (sadarbībā ar 9. klases 

audzinātāju). 

 

KAA pasākuma “Uzņēmīguma 

kompetence” Auces vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu pamatskolas, 

Gardenes pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules pamatskolas 

9. klašu interesentiem organizēšana un 

koordinēšana (sadarbībā ar PKK 

Dobeles Valsts ģimnāzijā un PKK 

Dobeles 1. vidusskolā) 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 
Grupu nodarbību 

pašnovērtējuma veikšanai: 

“Mana interešu jomu izziņa” 

Auces vidusskolas un Bēnes 

pamatskolas 7. klašu 

izglītojamajiem sagatavošanas 

un vadīšana. 

 

Auces vidusskolas un Bēnes 

pamatskolas 7. klašu 

izglītojamo informēšana 

(nodarbību laikā un e-klases 

pastā) par iespējām saņemt 

individuālās karjeras 

konsultācijas. 

Auces vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules 

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamo informēšana par 

iespēju piedalīties KAA 

pasākumā “Uzņēmīguma 

kompetence” un interesentu 

Karjeras informācijas 

nodarbību Auces 

vidusskolas 9. klašu 

izglītojamo vecākiem 

par karjeras atbalsta 

aktualitātēm un bērnu 

izglītības iespējām 

Latvijā beidzot 9. klasi 

sagatavošana un 

vadīšana. 
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nepieciešamās 

dokumentācijas 

sagatavošana un 

saskaņošana ar skolas 

vadību. 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

janvāri sagatavošana. 

motivēšana tajā piedalīties. 

 

Apraksta par notikušo KAA 

pasākumu “Uzņēmīguma 

kompetence” sagatavošana 

ievietošanai Auces 

vidusskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas, Penkules 

pamatskolas un Izglītības 

pārvaldes mājas lapās. 

FEBRUĀRIS Tiešsaistes tikšanās “Par 

karjeras izglītības 

integrēšanu kultūras un 

mākslas priekšmetos 

pilnveidotajā mācību 

saturā” 

Auces vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas kultūras un 

mākslas priekšmetu 

skolotājiem organizēšana 

un vadīšana. 

 

Auces vidusskolas 7.-12. 

klašu audzinātāju, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules 

pamatskolas 7.-9. klašu 

audzinātāju informēšana 

KAA pasākumu “Tiešsaistes mācību 

ekskursijas dažādos Latvijas 

uzņēmumos” Ēnu dienas ietvaros Auces 

vidusskolas 7.-12. klašu, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu pamatskolas, 

Gardenes pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules pamatskolas 

7.-9. klašu izglītojamajiem 

koordinēšana. 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 
Grupu nodarbību 

pašnovērtējuma veikšanai: 

“Mana interešu jomu izziņa” 

Auces vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules 

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamajiem un Auces 

vidusskolas 12. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

Auces vidusskolas 7.-12. 

klašu izglītojamo, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules 

pamatskolas 7.-9. klašu 

izglītojamo informēšana par 

Latvijas uzņēmumu 

tiešsaistes mācību ekskursiju 

piedāvājumu. 

 

Karjeras informācijas 

nodarbību Bēnes 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas un 

Mežinieku pamatskolas 

9. klašu izglītojamo 

vecākiem par karjeras 

atbalsta aktualitātēm un 

bērnu izglītības iespējām 

Latvijā beidzot 9. klasi 

sagatavošana un 

vadīšana. 
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par Latvijas uzņēmumu 

tiešsaistes mācību 

ekskursiju piedāvājumu. 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

februāri sagatavošana. 

MARTS KAA pasākuma tiešsaistes 

semināra vecākiem “Kā 

runāt ar jaunieti par 

karjeru?” nepieciešamās 

dokumentācijas 

sagatavošana un 

saskaņošana ar skolas 

vadību. 

 

KAA pasākuma “Dobeles 

novada Karjeras nedēļa 

2022” nepieciešamās 

dokumentācijas 

sagatavošana un 

saskaņošana ar skolas 

vadību. 

 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

martu sagatavošana. 

KAA pasākuma “Dobeles novada 

Karjeras nedēļa 2022” Auces 

vidusskolas 9., 11. un 12. klašu, Bēnes 

pamatskolas Bikstu pamatskolas, 

Gardenes pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules pamatskolas 

9. klašu izglītojamajiem organizēšana 

un koordinēšana. 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 
Grupu nodarbību 

pašnovērtējuma veikšanai: 

“Holanda personību tipu tests” 

Auces vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules 

pamatskolas 9. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

 

Grupas nodarbības karjeras 

lēmumu pieņemšanai: Mani 

mērķi un soļi to sasniegšanai 

Auces vidusskolas 12. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

Informācijas par KAA 

pasākumu “Dobeles novada 

Karjeras nedēļa 2022” 

sagatavošana ievietošanai 

Auces vidusskolas, 

Gardenes pamatskolas, 

Mežinieku pamatskolas, 

Penkules pamatskolas un 

Izglītības pārvaldes mājas 

lapās un nosūtīšana Auces 

vidusskolas 9., 11. un 12. 

klašu, Bēnes pamatskolas 

Bikstu pamatskolas, 

Gardenes pamatskolas, 

Mežinieku pamatskolas un  

Penkules pamatskolas 9. 

klašu izglītojamajiem e-

klases pastā. 

 

Auces vidusskolas 7.-12. 

klašu izglītojamo 

vecāku, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas 7.-9. klašu 

izglītojamo vecāku 

informēšana e-klases 

pastā par iespēju 

piedalīties KAA 

pasākumā seminārā 

vecākiem “Kā runāt ar 

jaunieti par karjeru?” un  

motivēšana tajā 

piedalīties. 

 

KAA pasākuma 

tiešsaistes semināra 

vecākiem “Kā runāt ar 

jaunieti par karjeru?” 

Auces vidusskolas 7.-12. 

klašu izglītojamo 

vecākiem, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas 7.-9. klašu 
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izglītojamo vecākiem 

organizēšana un 

koordinēšana. 

 
Auces vidusskolas 7.-12. 

klašu izglītojamo 

vecāku, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas 7.-9. klašu 

izglītojamo vecāku 

informēšana e-klases 

pastā par iespēju aprīļa 

un maija mēnešos 

viņiem pašiem saņemt 

karjeras konsultanta 

konsultāciju par bērnu. 

 

APRĪLIS KAA pasākuma “Mana 

aizraušanās ir mans 

bizness” nepieciešamās 

dokumentācijas 

sagatavošana un 

saskaņošana ar skolas 

vadību. 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

aprīli sagatavošana. 

KAA pasākuma “Mana aizraušanās ir 

mans bizness” Auces vidusskolas 10.- 

11. klašu interesentiem organizēšana un 

koordinēšana (sadarbībā ar PKK 

Dobeles Valsts ģimnāzijā un PKK 

Dobeles 1. vidusskolā). 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 
Grupu nodarbību 

pašnovērtējuma veikšanai Mana 

sirdslieta un veiksmīga karjera- 

vai tām ir kas kopīgs? Auces 

vidusskolas, Bēnes pamatskolas 

Bikstu pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un  Penkules 

pamatskolas 8. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

 

Auces vidusskolas 10.-11. 

klašu izglītojamo 

informēšana par iespēju 

piedalīties KAA pasākumā 

“Mana aizraušanās ir mans 

bizness” un interesentu 

motivēšana tajā piedalīties. 

 

Apraksta par notikušo KAA 

pasākumu “Mana 

aizraušanās ir mans bizness”  

sagatavošana ievietošanai 

Auces vidusskolas un 

Izglītības pārvaldes mājas 

lapās. 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana 7.-9. klašu un 

10.-12. klašu izglītojamo 

vecākiem par bērnu 

atbilstoši pieprasījumam. 
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Grupu nodarbību izglītības 

iespēju izpētei un karjeras 

lēmumu pieņemšanai “Manas 

karjeras iespējas pēc 

vidusskolas beigšanas” Auces 

vidusskolas 10.-11. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

 

 

MAIJS KAA pasākuma “Es vēlos 

kļūt par PRO” 

nepieciešamās 

dokumentācijas 

sagatavošana un 

saskaņošana ar skolas 

vadību. 

 

PKK mēneša darba 

atskaites par 2021.gada 

maiju sagatavošana. 

KAA pasākuma “Es vēlos kļūt par 

PRO” Bēnes pamatskolas un Gardenes 

pamatskolas 7. klašu izglītojamajiem 

organizēšana un koordinēšana.  

Individuālo konsultāciju 

sniegšana atbilstoši izglītojamo 

pieprasījumam. 

 
Grupu nodarbību 

pašnovērtējuma veikšanai 

“Manu prasmju, spēju un stipro 

pušu pašportrets” Auces 

vidusskolas, Bēnes 

pamatskolas, Bikstu 

pamatskolas, Gardenes 

pamatskolas, Mežinieku 

pamatskolas un Penkules 

pamatskolas 7. klašu 

izglītojamajiem sagatavošana 

un vadīšana. 

Apraksta par notikušo KAA 

pasākumu “Es vēlos kļūt par 

PRO”  sagatavošana 

Gardenes pamatskolas mājas 

lapā. 

Individuālo konsultāciju 

sniegšana 7.-9. klašu un 

10.-12. klašu izglītojamo 

vecākiem par bērnu 

atbilstoši pieprasījumam. 
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