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Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna 2022./2023. mācību gadam  

Liepājas 8. vidusskola 
(izglītības iestādes nosaukums)  

“123) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību 

izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu;”1 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni Liepājas 8. vidusskolā 2022./2023. mācību gadā:  

1. Karjeras izglītības programmas aktualizēšana un izveide atbilstoši “Liepājas vidusskolas attīstības plāns 2023.-2026. gadam”.  

2. Karjeras izglītības integrēšanas sistēmas izveide klases audzināšanas darbā.  
 

PKK vārds, uzvārds Elīna Tapiņa  

PKK slodze  0,5 

 
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde ) 

 

KAA pasākumi izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Izpētes un informatīvais 

darbs 

Darbs ar 

izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS 

 

 

1. Karjeras attīstības 

atbalsta (turpmāk 

KAA) plāna izveide 

2022./2023. m.g. un 

saskaņošana ar 

Liepājas 8. 

vidusskolas 

administrāciju.  

2. Piedalīšanās 

pasākumos:  

1. KAA pasākumu plānošana 

sadarbībā ar skolas 

administrāciju un pedagogiem.  

2. Karjeras nedēļas plānošana, 

akcentējot uzņēmējspējas.   

1. Informēt Liepājas 8. 

vidusskolas personālu un 

skolēnus par grupu 

nodarbību un 

individuālo karjeras 

konsultāciju pieejamību.  

1. Datu bāzes 

papildināšana par 

absolventu tālāko 

izglītību, profesijas 

virziena izvēli, 

sadarbībā ar klašu 

audzinātājām un 

direktores vietnieci 

audzināšanas jomā.  

2. Informatīva aptauja 

“Karjeras attīstības 

1. Informēt skolēnu 

vecākus par 

karjeras 

konsultanta 

piedāvātajām 

iespējām 

Liepājas 8. 

vidusskolas 

mājas lapā.  

                                                           
1 Izglītības likums, (1998) – pieejams: https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums  

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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● Valsts izglītības 

attīstības 

aģentūras 

(turpmāk VIAA) 

Karjeras nedēļas 

vebinārs.  

● Nākotnes 

konference 

jauniešiem.  

● Vebinārs karjeras 

speciālistiem par 

pašizpētes rīku 9.-

12. klašu 

skolēniem 

“NIID.lv karjeras 

izvēles testi”.  

atbalsta sniegšana 

2022./2023.m.g.”sāku

mskolā un 

vidusskolā, lai 

noskaidrotu skolēnu 

karjeras jautājumu 

intereses.  

3. Skolēnu un pedagogu 

informēšana par 

pašvaldībā 

notiekošiem karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem.  

4. Informēt skolas 

administrāciju par 

karjeras nedēļas tēmu 

– uzņēmējspējas.  

OKTOBRIS 1. Sadarbība ar klases 

audzinātājām, karjeras 

grupu nodarbību 

plānošana.  

2. 4.10. - Dalība 

pedagogu karjeras 

konsultantu (turpmāk 

tekstā PKK) seminārā.  

1. Karjeras nedēļas 

(17.10. – 21.10.) plāna 

izveide un 

saskaņošana ar 

Liepājas 8. 

vidusskolas 

administrāciju.  

Karjeras nedēļa – 

uzņēmējspējas:  

 17.10. 9. kl. - “ieSpēju jūrā” 

– tikšanās ar Jūras spēku štāba 

pārstāvjiem  - virsleitnants 

Kristaps Smiltnieks un kaprālis 

Raivo Roga., kuras laikā viņi 

pastāstīs par savu profesijas 

izvēli un kā uzņēmējspējas ir 

nepieciešamas darbam jūras 

spēkos.  

 18.10. 7. kl. - “Esiet 

sveiks(a)!” – tikšanās ar 

Zemessardzes 44. kājnieku 

bataljona pārstāvi, kuras laikā 

1. Individuālās un grupu 

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu.  

2. Piedāvāt klases 

konsultācijas 1. – 6. kl. 

karjeras nedēļas 

ietvaros, akcentējot 

spēju un rakstura nozīmi 

profesionālajā darbībā.  

1. Informatīva aptauja 

“Karjeras attīstības 

atbalsta sniegšana 

2022./2023.m.g.” 

sākumskolā un 

pamatskolā, lai 

noskaidrotu skolēnu 

karjeras jautājumu 

intereses.  

2. Informatīvās aptaujas 

“Karjeras attīstības 

atbalsta sniegšana 

2022./2023.m.g.”sāku

mskolā un vidusskolā 

apkopošana. 

1. Informēt skolēnu 

vecākus par 

tiešsaistes 

diskusiju “Kā 

palīdzēt atklāt 

bērnu 

superspējas”. 

Moderators 

Ansis Bogustovs.  

2.  Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma.  
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2. Informatīva materiāla 

izveide par karjeras 

nedēļas pasākumiem 

skolēniem.  

3. 11.10. - Dalība Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūras organizētajā 

informatīvajā 

seminārā par projekta 

"Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs" 

sadarbības partneru un 

izglītības iestāžu 

pārstāvju dalība 

projekta rezultātu 

ilgtspējas detalizētu 

izvērtējumā. 

 

pārstāvis pastāstīs par savu 

profesijas izvēli un kā 

uzņēmējspējas ir 

nepieciešamas darbam 

Nacionālajos bruņotajos 

spēkos (turpmāk NBS). 

 19.10.– 8.c - Tikšanās ar SIA 

“Twinkle” radītāju Zane 

Sitenkovu, kuras gaitā 

uzņēmēja pastāstīs par to, kā 

viņa nonāca līdz 

uzņēmējdarbības uzsākšanai.  

 9. – 12. kl. - “Uzņēmība - 

risks, kas atmaksājas” - 

dialogs ar Dienvidkurzemes 

novada domes priekšsēdētāja 

vietnieku Raivi Kalēju par 

mācīšanos un darbu ārzemēs.  

 19.10. – “IT diena Liepājā 

2022”.  

 20.10.  10. – 12. kl. Tiešsaistes 

vebinārs "Kādas superspējas 

veidos manu nākotni". 

Moderators Dāvis Plostnieks.  

 21.10. - Latvijas Universitātes 

seminārs "Karjeras izvēle", 

kuras laikā tiks diskutēts par: 

 karjeras jēdzienu; 

 karjeras izvēles 

stratēģijām; 

Balstoties uz 

iegūtajiem datiem, 

izstrādāt 

rekomendējošus 

ieteikumus 

nepieciešamā atbalsta 

sniegšanai klašu 

audzinātājiem.  

3. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

4. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

8. vidusskolas mājas 

lapā.  
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 mītiem par karjeras, 

studiju virzienu un 

profesiju izvēli; 

 pašizziņas procesa, 

informācijas un 

pieredzes lomu karjeras 

un studiju programmas 

izvēlē. 

Sadarbībā ar ImpactHub Liepāja 

jaunieši no 9. – 12. kl. dodas uz 

nodarbību par pārneses prasmju 

nepieciešamību darba tirgū un kā 

veidot uzņēmējdarbību.  

Jauniešu forums “Mana nākotnes 

pilsēta” (sadarbībā ar SEZ). 1. 

posms (norises laiks 

2022. gada 5. – 28. oktobris. 

Pasākuma dalībnieki: 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu 6-13 gadus veci 

izglītojamie. Skolu pārstāv – 1a., 

4a. un 5b. skolēnu grupas).  

NOVEMBRIS 1. KAA Liepājas 8. 

vidusskolas 

programmas 

pilnveide.  

2. Sadarbība ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem nodarbību 

plānošana.  

3. Dalība PKK seminārā.  

 

1. Izstāde “Jūras spēkiem 30”, 

kuras ietvaros Jūras spēku 

pārstāvis interesentiem 

pastāsta par karjeras iespējām 

Jūras spēkos.  

2. 7.11. - NBS lekcija  “Kā mēs 

sargājam Latviju?”, par valsts 

aizsardzība un valsts 

aizsardzības dienestu, kuru 

plānots ieviest no 2023. gada 

1. Individuālās un grupu 

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu. 

1. Informatīvās aptaujas 

“Karjeras attīstības 

atbalsta sniegšana 

2022./2023.m.g.”sāku

mskolā un 

pamatskolā 

apkopošana. 

Balstoties uz 

iegūtajiem datiem, 

izstrādāt 

1. Piedalīties skolas 

organizētajā 

“Vecāku dienā”.  

2. Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma.  
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janvāra un kā arī jauniešu 

karjeras iespējas iesaistoties 

valsts aizsardzībā, tostarp 

Jaunsardzē, Zemessardzē un 

NBS profesionālajā dienestā.  

3. 9. kl. skolēni ar sociālo zinību 

skolotāju dodas uz “Jauniešu 

māju”, lai gūtu zināšanas par 

politiku, pilsētpārvaldi, 

demokrātijas procesiem un 

argumentāciju ar grīdas spēles 

"Vēlēšanu pilsēta" palīdzību. 

(Nav notikusi aktivitāte, bet to 

var pārcelt uz II sem) 

4. Nacionālo bruņoto spēku 

pārstāvju vizīte dalībai stundās 

ar skolēniem (1. – 4. kl. 

skolēni).  

5. 16.11 - Junior Achievement 

Latvia konference “Uzdrīksties 

uzvarēt!” (Rīga) 

 

rekomendējošus 

ieteikumus 

nepieciešamā atbalsta 

sniegšanai klašu 

audzinātājiem.  

5. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

2. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

8. vidusskolas mājas 

lapā.  

DECEMBRIS 1. Sadarbība ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem nodarbību 

plānošana.  

2. Dalība PKK seminārā. 

3. 1.12. - Eiropas 

Savienības fondu 

darbības programmas 

“Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.5. 

1. 5.12 – tiešsaistes tikšanās ar 

sociālo tīklu satura radītāju 

Egitu Bairamovu, Instagram 

konta @mansremonts autori.  

2. 6.12. - Latvijas Republikas 

Tiesībsarga biroja pārstāvju 

lekcija “Vārda brīvība un naida 

runa” 11.kl. skolu programmas 

“Dzīvei gatavs” jomas 

“Politika un tiesības” ietvaros.  

1. Individuālās un grupu 

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu. 

1. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

1. Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma.  
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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” 

VIAA organizētā 

noslēguma 

konference.  

3. Lekcija “Nodokļi” 8. kl. skolu 

programmas “Dzīvei gatavs” 

jomas “Sociālās zinības” 

ietvaros. (Nav notikusi 

aktivitāte, jo nav atsaucies 

lekcijas vadītājs) 

 

 

2. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

8. vidusskolas mājas 

lapā. 

JANVĀRIS 1. Sadarbība ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem nodarbību 

plānošana.  

2. Dalība PKK seminārā.  

3. 23.01. – pārraudzības 

tikšanās ar Aelitu 

Jankovsku par Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) 

atbalstīto projektu Nr. 

8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

1.  “Dzīvei gatavs” tiešsaistes 

vieslekcija 12. kl. skolu 

programmas “Dzīvei gatavs” 

“Nākotnē nepieciešamās 

prasmes: kā kļūt par 

super(wo)man?” ietvaros. (Nav 

notikusi aktivitāte, jo nav 

atsaucies lekcijas vadītājs) 

2. Skolas absolventu vizīte – 

sarunas ar jauniešiem par darba 

dzīvi pēc vidusskolas 

beigšanas. (Nav notikusi 

aktivitāte, jo nav atsaucies 

absolvents. Iespējams to 

paveikt februārī.). 

1. Individuālās un grupu 

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu. 

1. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

2. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

1. Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma. 
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ilgtspējas 

nodrošināšanu 

 

3. 17.01. - Liepājas pašvaldības 

policijas pārstāvju stunda 4.a, 

5.a un 5.b klasēs, par policista 

profesiju.  

4. 19.01. - 10.a klases sporta 

stunda ar Robertu Klēpis 

“Izaicinājums – karjera un 

veselība”.  

 

8. vidusskolas mājas 

lapā.  

FEBRUĀRIS 1. Sadarbība ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem nodarbību 

plānošana.  

2. Dalība PKK seminārā.  

3. 17.02. izglītības 

iespēju izstāde “Kur 

mācīties tālāk?” 

 

1. 2.02. - Latvijas Republikas 

Tiesībsarga biroja pārstāvju  

(Simona Krastiņa) lekcija 

skolu programmas "Dzīvei 

gatavs" jomas “Psiholoģija” 

ietvaros – “Datu aizsardzība”.  

2. 6.02. – absolventes Ances 

Āboliņas tikšanās ar 12.a klasi.  

3. 6.02. – 3. kl. skolēni sociālo 

zinību mācību satura tēmas 

"Kā pētīt, ko dara uzņēmēji?" 

ietvaros dosies mācību 

ekskursijā uz uzņēmumu “AE 

Partner”.  

4. 08.02. – Biznesa vadības 

koledžas rīkota nodarbība 

vidusskolēniem “Bizness. 

Veiksme. Karjera”:  

 Kā izvēlēties sev 

piemērotāko profesiju? 

 Kā kļūt veiksmīgam, 

darot to, kas Tev 

patīk?  

1. Individuālās un grupu 

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu. 

1. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

2. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

8. vidusskolas mājas 

lapā.  

1. Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma. 
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 Kā viegli uzsākt savu 

mazo biznesu uzreiz 

pēc 12.klases? 

5. 14.02. – projekta “Inovāciju 

granti Liepājas studentiem jeb 

IGLS” pārstāvji iepazīstina 

vidusskolēnus ar ieguvumiem, 

piedaloties projektā - IGLS 

dalībniekiem (18+ gadi) ir 

iespēja attīstīt savu biznesa 

ideju vai atrisināt kāda 

uzņēmuma uzdevumu 

6. 16.02. – RSU vēstneša 

tikšanās ar interesentu grupu 

par medicīnas studijām RSU.  

7. Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” (sadarbībā ar 

SEZ).  

8. 23.02. – Valsts policijas 

pārstāvju vizīte pie 6. klasēm.  

9. 28.02. – 7.b klases mācību 

stunda Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests, 

Kurzemes reģiona brigāde, 

Liepājas 1.daļā – profesija –  

ugunsdzēsējs - iepazīšana.  

10. Augstāko un profesionālo 

izglītības iespēju izstādes 

apmeklējumi, balstoties uz 

rudenī veiktās aptaujas 

rezultātiem.  
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Precizējoša informācija sekos II 

semestrī 

MARTS 1. Sadarbība ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem nodarbību 

plānošana.  

2. Dalība PKK seminārā.  

 

1. Izstādes “Skola 2023” (3.03. – 

5.03) apmeklēšana.  

2. Radošuma nedēļa. 

3. Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” (sadarbībā ar 

SEZ) 

1. Individuālās un grupu 

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu. 

1. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

2. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

8. vidusskolas mājas 

lapā.  

1. Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma. 

APRĪLIS 1. Sadarbība ar mācību 

priekšmetu 

skolotājiem nodarbību 

plānošana.  

2. Dalība PKK seminārā.  

 

1. Vizīte uzņēmumā “Lesjӧfors”.  

2. ĒNU diena (5.04).  

Precizējoša informācija sekos II 

semestrī 

1. Individuālās un grupu 

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu. 

1. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

2. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

1. Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma.  
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atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

8. vidusskolas mājas 

lapā. 

MAIJS 1. Veikt 2022./2023. 

m.g. KAA 

izvērtējumu sadarbībā 

ar  Liepājas 8. 

vidusskolas 

administrāciju, 

skolotājiem un 

skolēniem (aptauja). 

2. Individuālo karjeras 

konsultāciju uzskaite, 

sagatavošana. 

Uzņēmējdarbība Dienvidkurzemes 

novadā – “Lauki šodien” 

1. Viesmīlības nozare – viesu 

nami. Tikšanās ar viesu nama 

īpašnieci, kuras laikā tiks 

runāts par viesmīlības nozares 

potenciālu pilsētā un 

Dienvidkurzemes novadā.  

Precizējoša informācija sekos II 

semestrī 

1. Individuālās un grupu  

konsultācijas skolēniem, 

klases stundās, iepriekš 

vienojoties ar klašu 

audzinātājiem, balstoties 

uz skolas karjeras 

izglītības programmu. 

1. Izglītojamo, 

pedagogu/klašu 

audzinātāju, 

administrācijas 

informēšana par 

plānotiem karjeras 

nedēļas pasākumiem, 

karjeras grupas 

nodarbībām, laikiem, 

norisi.  

2. KAA aktualitāšu 

ievietošana un 

notikušo pasākumu 

atspoguļošana 

ievietošana Liepājas 

8. vidusskolas mājas 

lapā.  

1. Karjeras atbalsts 

vecākiem pēc 

pieprasījuma. 

 

SAGATAVOJA: Liepājas 8. vidusskolas PKK Elīna Tapiņa ______________  

(PKK vārds, uzvārds, paraksts) Datums: 6.10.2022. 

 

IEPAZINOS: Liepājas 8. vidusskolas direktore Anita Kuncīte __________________  

( Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) Datums: 6.10.2022. 


