
KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS 

2022./2023. māc. g. 

Izglītības iestāde/es un 

mērķauditorija Liepājas 3.pamatskola 4.-9.kl.  

PKK vārds, uzvārds Vineta Muskate 

PKK slodze skolā 0.3 likmes 

  

Plānoto darbību 

realizēšanas laiks 

2022./2023. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde u.tml.) 

 

KAA pasākumi 

izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 

 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību 

nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 

 

Izpētes un 

informatīvais darbs 

Darbs ar 

izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS PKK seminārs.    Datu apkopošana par 

pagājušā mācību gada 

9. klašu absolventu 

tālākizglītību, 

profesijas virziena 

izvēli.  

 

Aptauja izglītojamiem 

interešu, vajadzību 

apzināšanai. 

 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

mutiski, e-klasē, 

 



facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

OKTOBRIS 

 

PKK seminārs JM. 

 

PKK darba telpas 

iekārtošana un 

aprīkošana. 

 

KI programmas izstrāde. 

 

Dalība PKK seminārā. 

 

Darba plānošana un 

pārrunas ar skolas 

administrāciju, mācību 

jomu vadītājiem un 

citiem KAA 

iesaistītajiem 

speciālistiem 

par KI integrēšanu 

pilnveidotajā mācību 

saturā skolā 

(individuālas tikšanās un 

pedagoģiskā sēde).  

 

Darbs pie Karjeras 

sadaļas aktualizēšanas 

skolas mājas lapā. 

Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” (sadarbībā ar 

SEZ). 

“Karjeras nedēļas 2022” 

(uzņēmējspējas) pasākumu 

koordinēšana, organizēšana un 

līdzdalība: 

2. klases skolēnu uzņēmuma 

“Liepājas Ziemeļu 

kuģubūvētava” Tosmarē 

apmeklējums (sk. 

T.Dudarjonoka). 

 

Nodarbība 3. klašu skolēniem 

"Profesiju nosaukumi un 

nepieciešamās superspējas 

angļu valodā" 

(sk.T.Poļiščuka).  

 

Pasākums - konkurss 4. klašu 

skolēniem "Par un ap 

profesijām" (sk. I.Rudzīte). 

 

5. klašu nodarbība “Man ir 

ideja, un es varu to realizēt” 

Grupu nodarbības 9. 

klašu skolēniem 

“Manas superspējas – 

ne tikai uzņēmējspējas” 

(PKK V.Muskate un kl. 

audz. J.Kovzeļeva un 

T.Avercenko). 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 9.klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

 

 

“Karjeras nedēļas 

2022” informatīvais 

darbs. 

 

Skolēnu informēšana 

par citiem KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

9. klašu skolēnu 

vecāku 

informēšana par 

iespējām kopā ar 

skolēnu apmeklēt 

IKK. 

 

Par Karjeras 

nedēļas norisēm 

skolā un pilsētā. 

 

VIAA rīkotā 

diskusija vecākiem 

“Kā palīdzēt 

bērnam atklāt savas 

superspējas?” 

 

 



 

Anketas “Projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” rezultātu 

ilgtspējas izvērtējums” 

aizpildīšana un 

iesniegšana. 

 

Karjeras nedēļa 2022” 

pasākumu plāna izveide, 

informēšana, motivēšana 

dalībai un metodiskā 

atbalsta nodrošināšana 

pedagogiem. 

Pedagogu informēšana 

(aktualizēšana) par  

metodiskā materiāla  

“100 KAA metodikas” 

izmantošanas iespējam, 

un tā sasaisti ar KI 

programmu. 

(sk. M.Silujanova). 

 

7. klašu skolēnu dalība “IT 

dienas Liepājā 2022” vizuālās 

mākslas konkursā “Game 

Challenge” (sk. T.Perčatkina). 

 

7.klases audzināšanas stunda 

"Manu vecāku superspējas 

viņu profesijā" (sk. 

T.Poļisčuka). 

  

7. klases skolēnu tikšanās ar 

absolventēm, tagad PIKC LVT 

audzēknēm (kl. audz. 

T.Solovjova). 

 

9. klašu skolēnu dalība “IT 

dienas Liepājā 2022” 

atklāšanas konferencē LOC 

(PKK V.Muskate). 

 

9. klases skolēnu nodarbība 

“Būšu uzņēmējs”(SMU 

koordinatore M.Silujanova un 

kl. audz. J.Kovzeļeva). 

NOVEMBRIS 

 

PKK seminārs LSEZ. 

KN prezentācijas 

Tikšanās ar zemessargu vai 

aktīvā dienesta karavīru 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 4.-9.klašu 

skolēniem pēc 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

4.-8. klašu skolēnu 

vecāku 

informēšana par 



izveidošana iesniegšanai 

LPIP un demonstrēšanai 

skolā.  

KN aktīvāko skolotāju 

apbalvošana skolas 

Svinīgā pasākuma laikā 

17.11. 

PKK darba plāna 

veidošana un 

saskaņošana ar skolas 

administrāciju. 

 

Atbalsts klašu 

audzinātajiem, Sociālās 

un pilsoniskās jomas 

skolotājiem par Valsts 

pārvaldē, likumdošanā 

un valsts aizsardzībā 

nepieciešamajām 

profesijām, izglītību un 

prasmēm, un šīs 

informācijas 

integrēšanas iespējam 

stundās. 

Sadarbība ar 

Dabaszinātņu jomas 

skolotājiem par 

(nākošgad:). 

Dalība uzņēmējdarbības 

iedvesmas konferencē 

“Uzdrīksties uzvarēt” Rīga 

kopā ar trim 8. un 9. klases 

skolēniem. (16.11.) 

Reģionālais skolēnu mācību 

uzņēmumu tirgus CITS 

BAZĀRS - LIEPĀJĀ - 

“Svētkus gaidot!” 

pieprasījuma. 

 

 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

iespējam kopā ar 

skolēnu apmeklēt 

IKK. 

 

 



ZINĀTNE.ZOOMED.IN 

tiešsaistes sarunām ar 

zinātniekiem - 

9.kl.skolēniem. 

 

30.11. 

Profesionālās pilnveides 

seminārs PKK, 8.-

9.klašu audzinātājiem, 

sociālo zinību 

skolotājiem “Portfolio 

izveide pamatskolā 

“Mans karjeras stāsts”. 

DECEMBRIS 

 

PKK seminārs. 

Atbalsts Kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

jomas skolotajiem par 

radošo profesiju 

daudzveidību, 

nepieciešamo izglītību 

un prasmēm, un šīs 

informācijas integrēšanu 

stundās. 

Radošo profesiju nedēļa 

sadarbībā ar DV audzināsanas 

darbā dažādas pirmssvētku 

aktivitates skolā - darbnīcas, 

tikšanās ar radošās profesijas 

pārstāvi, tērpu konkurss u.c) 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 4.-9.klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

 

JANVĀRIS 

 

PKK seminārs. 

Sadarbība ar dažādu 

jomu skolotajiem un 

Tikšanās ar skolas 

absolventiem – dažādu nozaru/ 

profesiju pārstāvjiem. 

Grupu nodarbības 8. 

klašu skolēniem 

”Gribu, varu, daru!” 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

 



klašu audzinātājiem KI 

integrēšana mācību 

saturā, īpaši uzsverot 

skolas absolventu 

profesionālos 

panākumus un 

daudzveidību. 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 4.-9.klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

FEBRUĀRIS 

 

PKK seminārs. 

 

Izglītības iestāžu izstādes “Kur 

mācīties tālāk?” apmeklējuma 

koordinēšana.  

Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” (sadarbībā ar 

SEZ). 

Tikšanās ar Komunālās 

pārvaldes pārstāvjiem “Liepāja 

- tīra un sakopta!” 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 4.-9. 

klašu skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

 

MARTS 

 

PKK seminārs. 

Atbalsts 8. un 9.klašu 

audzinātajiem par atvērto 

durvju dienām 

profesionālajās izglītības 

iestādēs un 10. klašu 

“grozu” piedāvājumu 

Liepājas 

Radošuma nedēļa (saturs un 

laiki atkarīgi no pilsētas kopējā 

piedāvājuma). 

Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” (sadarbībā ar 

SEZ) 

 

Grupu nodarbības 9. 

klašu skolēniem ”CV, 

portfolio un knifi” 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 4.-9. 

klašu skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

Vecāku un skolēnu 

informēšana par 

atvērtajām durvju 

dienām 

profesionālajās 

izglītības iestādēs 

un 10. klašu 

“grozu” 

piedāvājumu 



vispārizglītojošajās 

vidējās mācību iestādēs. 

 

Liepājas 

vispārizglītojošajās 

vidējās mācību 

iestādēs. 

APRĪLIS 

 

PKK seminārs.  

Informatīvs un praktisks 

atbalsts klašu 

audzinātājiem “Ēnu 

dienas” organizēšanā, 

atgriezeniskās saites 

veidošanā un 

informācijas 

apkopošanā. 

 

 

“Ēnu dienas” pasākumu 

koordinēšana.  

Mācību ekskursiju 

organizēšana uz Liepājas 

uzņēmumiem,  

Atvērto durvju dienas 

izglītības iestādēs. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 4.-9.klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

 

 

. 

Vecāku un skolēnu 

informēšana par 

atvērtajām durvju 

dienām 

profesionālajās 

izglītības iestādēs 

un 10. klašu 

“grozu” 

piedāvājumu 

Liepājas 

vispārizglītojošajās 

vidējās mācību 

iestādēs. 

MAIJS 

 

PKK seminārs. 

 

Mācību ekskursiju 

koordinēšana pie 

Dienvidkurzemes uzņēmējiem 

“Lauki šodien”. 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 9. klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

Skolēnu informēšana 

par KAAP un to 

norises laiku un vietu – 

mutiski, e-klasē, 

facebook, informācijas 

izvietošana skolas 

gaiteņos un klasēs. 

 

Datu apkopošana par 

9. klašu topošo 

Atkārtota 9. klašu 

skolēnu vecāku 

informēšana par 

iespējam kopā ar 

skolēnu apmeklēt 

IKK. 

 



absolventu 

tālākizglītības, 

nodarbinātības, 

profesijas virziena 

izvēles nodomiem. 

 


