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KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PLĀNS 2022./2023.MĀCĪBU GADAM 

 

 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2022./2023.m.g.: veicināt skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību, sniegt informāciju 

par profesiju pasauli un karjeras iespējām, veicināt sniegto iespēju un resursu izmantošanas un karjeras informācijas meklēšanas prasmes, nodrošināt 

skolēnu zināšanas par profesijas izpēti, organizēt un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus. 

 

 

 

Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 
2022./2023. 

Dokumentācijas 

veidošana 
KAA pasākumu 

koordinēšana, organizēšana 

un vadīšana dažādām 

mērķa grupām (pedagogi, 

izglītojamie, vecāki)- gan 

maksas pasākumi ar 

dažādu finansējuma avotu, 

gan bezmaksas pasākumi 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un 

grupu nodarbību 

nodrošināšana 

izglītojamajiem 

Izpētes, metodiskais un informatīvais darbs 

SEPTEMBRIS KAA pasākumu 

plāna izveide 

2022./2023.m.g. 

 

Individuālo konsultāciju 

grafikaizstrāde.  

  

Informatīvie semināri 8.-

12.klašu skolēniem ar 

mērķisniegt skolēniem 

padomus kā iepazīt 

profesijas,sniegt 

informāciju parplānotiem 

KAA 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

 

 

Informācijas sniegšana skolēniem par KAA pasākumiem un 

individuālajām karjeras konsultācijām 1. semestrī. 

  

Informācija skolēniem un klašu audzinātājiem par 

metodiskajiem materiāliem  VIAA mājas lapā 

https://www.viaa.gov.lv/lv/darbibas-virzieni-karjeras-atbalsts.  

  

https://www.viaa.gov.lv/lv/darbibas-virzieni-karjeras-atbalsts
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pasākumiem2022./2023.m.

g., prezentēt ilustratīvus 

materiālus un derīgus 

resursus. 

 

Kalba.lv ārzemju izglītības 

konsultanta prezentācija 

par studiju iespējām 

ārzemēs (10.-12. klases). 

  

Aptauja par turpmāko izglītībasvai darba ceļu, par interesēm un 

vēlmēm(8.- 12.klašu skolēniem). 

OKTOBRIS Karjeras nedēļas plāna 

izveide unKAA 

pasākumuorganizēšana. 

  

  

“Karjeras nedēļas 2022” 

organizēšana skolā. 

  

“Iepazīsti profesijas IT 

nozarē”  / #RigaTechGirls 

organizācijas prezentācija 

par karjeru IT jomā(10.-12. 

klases) 

 

Ekskursija uz SSE biznesa 

augstskolu (10.-12. klases) 

 

Ekskursija uz TSI 

augstskolu (8.-9. klases) 

 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

  

“Pielaiko profesiju!” 

grupas nodarbība 8.-

9.klašu skolēniem 

 

Informācijas sniegšana skolēniem par profesijām dažādās 

nozarēs. 

  

Informācijas sniegšana skolēniem par iespējām skolas laikā 

https://www.viaa.gov.lv/lv/ilustrativie-materiali 

 

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par KAA 

pasākumiem. 

NOVEMBRIS KAA pasākumu 

organizēšana. 

Mācību stunda “Līderība” 

(TSI augstskolas pārstāvēja 

vieslekcija) – 8.-9. klases, 

10.-12. klases. 

 

“Studijas ASV” 

#EducationUSA ārzemju 

izglītības konsultanta 

prezentācija 10.-12.klašu 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

 

  

Informācijas sniegšana skolēniem par aktuālām prasmēm 

nākamajai karjerai. 

  

Informācijas sniegšana skolēniem par studiju iespējām Latvijā 

un ārzemēs. 

 

 

 

https://www.viaa.gov.lv/lv/ilustrativie-materiali
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skolēniem  

  

Ekskursija uz RISEBA 

augstskolu (10.-12. klases) 

 

Ekskursija uz Novikontas 

Jūras koledžu (8.-9. klases) 

 

 

DECEMBRIS KAA pasākumu 

organizēšana. 

Ekskursija uz RTU / 

Arhitektūras fakultāte (10.-

12. klases) 
 

Ekskursija uz AS 

“Swedbank” / programma 

Dzīvei gatavs (10.-12. 

klases) 

 
Vieslekcija 

“Elektrodrošība”,AS 

"Sadales tīkls" / 

programma Dzīvei gatavs 

(8.-9. klases) 

 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

  

Grupas konsultācijas  

“Augstākās izglītības 

iestādes un studiju 

programmasizvēle” s

niegšana 12.klases 

skolēniem 

Aptauja parKAA pasākumuorganizēšanu 1.semestrī, 

atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana (8.- 12.klašu 

skolēniem un klašu audzinātājiem). 

JANVĀRIS KAA pasākumu 

organizēšana. 

 

Atskaites par 

2022./2023.m.g. 

1.semestrī 

organizētajiem un 

realizētajiem KAA 

pasākumiem 

sagatavošana un 

Vieslekcija “Ekonomika”, 

AS "Luminor banka" / 

programma Dzīvei gatavs 

(10.-12. klases) 

 

 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

  

“Kādas noderīgas 

prasmes var attīstīt 

jau skolas laikā?” 

grupas nodarbība 8.-

9.klašu skolēniem. 

Informācijas sniegšana skolēniem par KAA pasākumiem un 

individuālajām karjeras konsultācijām 2. semestrī. 

  

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par KAA 

pasākumiem. 

 

Aptauja parprasmēm, kādas prasmes var attīstīt kamēr mācos 

skolā(8.- 9.klašu skolēniem). 
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iesniegšana skolas 

administrācijai. 

 

 

FEBRUĀRIS KAA pasākumu 

organizēšana. 

Ekskursija uz M.Čehova 

Rīgas Krievu teātri (8.-9. 

klases) 

 

Tikšanās ar skolas 

absolventiem “Mans 

pieredzes stāsts”(sadarbībā 

ar klašu audzinātājiem) / 

10.-12. klašu skolēniem 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

  

Grupas konsultācijas 

“Kur mācīties 

tālāk?” sniegšana 

10.-11.klašu 

skolēniem 

 

Informācijas sniegšana 10.-12.klašu skolēniempar izglītības 

izstādēm "Starptautiskās Izglītības Dienas” 25. februārī un 

“Skola-2023” 3.-5.martā. 

 

Aptauja par 9. un 12.klašu skolēnu tālākizglītības nodomiem. 

 

 

MARTS KAA pasākumu 

organizēšana. 

Izglītības izstādes “Skola – 

2023” 3. martā - grupas 

apmeklējums (10.-12. 

klases) 

 

“Accenture Latvia” 

uzņēmuma vieslekcija 

(10.-12. klases)  

  

Ekskursija uz Bankas 

augstskolu (10.-12. klases)  

 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

  

“Izvēlos profesionālo 

izglītības iestādi” 

grupas nodarbība 8. - 

9.klašu skolēniem  

Informācijas sniegšana 9.-12.klašu skolēniem par Atvērto durvju 

dienām izglītības iestādēs. 

 

Informācijas sniegšana 10.-12.klašu skolēniem par KAA 

pasākumu “Ēnu diena 2023” (reģistrācija skolēniem sākot ar 

07.03.2023.) 

 

Aptauja par skolēnu ārpusskolas nodarbībām un dalību interešu 

pulciņos, to ietekmi uz karjeras izvēli,  attīstību (8.-9. klašu 

skolēniem). 

 

APRĪLIS KAA pasākumu 

organizēšana. 

KAA pasākums “Ēnu 

diena 2023” 5. aprīlī 

(informācijas sniegšana 

10.-12. klašu skolēniem) 

 

Uzņēmuma/iestādes 

apmeklējumsvai 

vieslekcija sadarbībā ar 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

  

Grupas konsultācijas 

“Es un mana 

nākotne” sniegšana 

Informācijas sniegšana 9. un 11.-12.klašu skolēniem par Atvērto 

durvju dienām izglītības iestādēs. 

  

Informācijas sniegšana skolas mājas lapai par realizētajiem un 

apmeklētajiem KAA pasākumiem 
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klašu audzinātājiem. 

 

 

10.-12.  skolēniem 

 

MAIJS KAA pasākumu 

organizēšana. 

 

Atskaites par 

2022./2023.m.g.2.semes

trī organizētajiem un 

realizētajiem KAA 

pasākumiem 

sagatavošana un 

iesniegšana skolas 

administrācijai. 

 

 

Ekskursija uz AS 

“Swedbank” / programma 

Dzīvei gatavs (8.-9. klases) 

 

Uzņēmuma/iestādes 

apmeklējumsvai 

vieslekcija sadarbībā ar 

klašu audzinātājiem. 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 8. - 

12.klašu skolēniem – 

pēc pieprasījuma. 

 

Aptauja 8.-12.klašu skolēniemun klašu audzinātājiem 

parorganizētajiemun apmeklējamiem KAA pasākumiem 

2022./2023.mācību gadā.  

 

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana (8.- 12.klašu 

skolēniem un klašu audzinātājiem). 

 

Informācijas sniegšana 9.-12.klašu skolēniem par iespēju strādāt 

vasaras brīvlaikā. 

 

  

 

 

 

 

SAGATAVOJA:  Jekaterina Dobrova _____________________________________ 
                                                                          (PKK vārds, uzvārds, paraksts) 

datums:01.09.2022. 

   

 


