
PKK DARBA PLĀNS 2021./2022.

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Rīgas Baltmuižas pamatskola
PKK vārds, uzvārds Zeltīte Liepiņa
PKK slodze projektā 0.22

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 
izveide sadarbībā ar 
priekšmetu 
skolotājiem, atbalsta 
personālu un skolas 
administrāciju.

7.-9.klase spēlē interaktīvo 
spēli “Beelievers Cilpo” 

Sakārtot 
dokumentāciju - 
individuālo 
konsultāciju 
sniegšanai iesnieguma
veidlapa vecākiem, 
konsultāciju karte 
skolēniem.

Veicu aptauju 7.-9.klašu skolēniem, 
lai noskaidrotu viņiem aktuālās 
karjeras jomas.

Informēju 
vecākus par 
iespēju 
skolēniem 
apmeklēt 
individuālās 
karjeras 
konsultācijas.

OKTOBRIS Karjeras nedēļas 
plāna izveide un 
pasākumu 
organizēšana.
Darbs ar jauno 
mācību saturu 
meklējot 
integrējamas tēmas 
karjeras izglītībā.

Iedvesmas stāsti “Kā es 
nonācu IKT jomā” 
9.klasēm.
“Praktiska, atraktīva un 
interesanta IKT prasmju 
izmēģināšana” datorikas 
stunda 7.-9.klasei

Nodrošināt 
individuālās un grupas
karjeras konsultācijas 
7.-9.klašu skolēniem.

Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.

“Tehnoloģijas 
ģimenei – 
draugs vai 
ienaidnieks” 
tiešsaistes 
diskusija 
vecākiem
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NOVEMBRIS Metodiskais darbs 
plānojot integrēto 
mācību stundu 
latviešu valodā.

8. - 9.klases “Profesionālās 
izglītības iespēja karjeras 
ceļā 1”
Nodarbība 9.klasei “Četras 
veiksmes atslēgas”

Nodrošināt 
individuālās un grupu 
karjeras konsultācijas 
7.-9.klašu skolēniem 
īpaši aktualizējot tās 
9.klašu skolēniem.

Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.

DECEMBRIS Integrētās mācību 
stundas vadīšana 
latviešu valodā.

8. - 9.klases “Profesionālās 
izglītības iespēja karjeras 
ceļā 2”
7. – 9.klasei “Karjeras 
mugursoma. Valsts 
ieņēmumu dienesta nodaļas 
vadītāja”

Nodrošināt 
individuālās un grupu 
karjeras konsultācijas 
7.-9.klašu skolēniem 
īpaši aktualizējot tās 
9.klašu skolēniem.

Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.

JANVĀRIS Apkopojums par 
integrēto mācību 
stundu.

8. - 9.klases “Profesionālās 
izglītības iespēja karjeras 
ceļā 3”
9. klases “Notāra profesija 
un nozīme”.

Nodrošināt 
individuālās un grupu 
karjeras konsultācijas 
7.-9.klašu skolēniem 
īpaši aktualizējot tās 
9.klašu skolēniem.

Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.

FEBRUĀRIS Metodisko materiālu 
“Četras veiksmes 
atslēgas” pārveidošana 
nodarbībai 9.klasēm.

Ekskursijas uzņēmumos 
portālā “Ēnu diena.lv”
Nodarbība 9.klasei “Četras 
veiksmes atslēgas”

Nodrošināt 
individuālās un grupas
karjeras konsultācijas 
7.-9.klašu skolēniem.

Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.

Tikšanās ar 
skolēnu 
vecākiem klašu
sapulcēs.

MARTS Virtuālā ekskursija “Getliņi 
EKO” 7. -  8.klasēm.
9. klases “Augstākā izglītība

Nodrošināt 
individuālās un grupas
karjeras konsultācijas 

Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
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iespējas un izaicinājumi” 7.-9.klašu skolēniem. Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.

APRĪLIS Virtuālā ekskursija “Getliņi 
EKO” 9.klasēm.
Tiešsaistes nodarbība 
“Valsts ieņēmumu 
dienestā.” Sadarbībā ar 
sociālajām zinībām. 8.-
9.klasei.

Nodrošināt
individuālās un grupas
karjeras konsultācijas
7.-9.klašu skolēniem.

Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.
Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
Informācijas nodošana skolēniem 
skolas FB un e-klasē par dažādām 
karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.

MAIJS Apkopot informāciju 
par tēmām un mācību 
priekšmetiem, kur 
integrē karjeras 
izglītību.

Nodrošināt 
individuālās un grupas
karjeras konsultācijas 
7.-9.klašu skolēniem.

Veicu aptauju 7.-9.klašu skolēniem, 
lai noskaidrotu, kuras karjeras 
izglītības aktivitātēm 2021./2022.m.g. 
jauniešus uzrunāja, kādas tēmas 
viņiem pietrūka.
Informāciju par karjeras izglītības 
aktivitātēm publicēju skolas Facebook 
kontā un skolas mājas lapā.
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1. Sadarbības  veicināšana  ar  profesionālās  un  augstākās  izglītības  iestādēm,  darba  devējiem,  to  profesionālajām  organizācijām  un
sociālajiem partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem 

Sadarbības partneri
Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā atbilstoši 2021./ 2022. m. g.

prioritārajiem virzieniem

3.1. Profesionālās izglītības iestādes Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikums
Rīgas stila un modes tehnikums
Rīgas Valsts tehnikums
Rīgas Tehniskā koledža
Rīgas 3.arodskola

3.2. Augstākās izglītības iestādes Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas Swedbank Latvija
Getliņi EKO
Valsts ieņēmumu dienests

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 
u.c.)

Latvijas zvērinātu notāru padome

APLIECINU, ka KAA pasākumi plānoti saskaņā ar izglītības iestāžu KI programmām un iekļaujas mācību un audzināšanas darbā.

   ____________________________________________________________________________   
                                                                                                    (Pedagoga karjeras konsultanta vārds, uzvārds)

Datums: __________ 
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