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

Rīgas 88.vidusskola 
(sadarbības partnera nosaukums) 

 

 

2.Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 

2.1 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2022./2023.m.g.: 

• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana 

• darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana 

• radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

1. Rīgas 88.vidusskolas Karjeras attīstības atbalsta plāns 2022./23.m.g 

2.Rīgas 88.vidusskolas mācību un audzināšanas darba plāna projekts 2022./23.m.g. 

3. Rīgas 88.vidusskolas karjeras izglītības programma. 

4. Klases stundu programmas paraugs. VISC 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

N.p.k. 
Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. 
Karjeras nedēļa 

 

Manas uzņēmējspējas 

Profesiju iepazīšana 

 

Noskaidro vecāku profesijas, 

pastāsta vai noprezentē 

Testu veikšana, prezentācijas 

demonstrēšana, mācību iestāžu 

digitālā ekskursija, profesiju 

pārstāvju prezentēšana, 

semināra apmeklēšana 

1.6.klašu skolēni 

 

2022.gada oktobris 

 
Seminārs jauniešiem 

 

Start Strong seminārs Atklāj un nosaki savas 

uzņēmējspējas 

9.,12.klašu 

skolēni 
 

 
Darbs klasēs (grupu 

kosultācijas) 

 

Individuālās spējas, prasmes, 

nākotnes profesijas izvēlē  

Pārrunas un prezentācija -

profesionālo virzienu 

noteikšana 

 

Uzzin un noskaidro, kas ir 

jāņem vērā, izvēloties karjeru 

9.,10.klāsu grupas 

 

 

 
Seminārs vecākiem 

 

Tavai karjerai (zoom 

platformā) 

Semināra norise attālināti 

 

8.,12.klašu 

vecākiem 
 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas 

Nosaki sev piemērotāko 

karjeru 

Individuāls darbs ar testiem 

un metodēm, nosakot spējas 

un intereses 

9.,12.klašu 

skolēni 
 

2. 
Karjeras lēmumu 

pieņemšana, 

pašnovērtējuma veikšana 

 

 

Mana karjera 

uzņēmējdarbībā 

 

 

Diskusija par topošajiem 

uzņēmējiem nepieciešamajām 

prasmēm un sava biznesa 

radīšanu, par uzņēmēja ikdienu 

un izaicinājumiem. Skolēniem 

ar dažādu metožu palīdzību 

būs iespēja izvērtēt savu 

piemērotību uzņēmējdarbībai 

9.,10.,11.,12.klašu 

skolēni 

 

2022.gada novembris 

 
Iepazīstini ar savu hobiju, 

aizraušanos dzīvē 

 

Nosaki sev piemērotāko 

nodarbošanos 

 

Izstāsti par savu hobiju un 

aizraušanos 

Prezentē savu hobiju un 

aizraušanos 

1.,6.klašu skolēni 

 

7.,9. klašu skolēni 

 



  

N.p.k. 
Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

 
Iepazīstini ar savu hobiju, 

aizraušanos dzīvē 

 

 Junior achievement  
Uzsāk sadarbību ar skolēnu 

mācību uzņēmumu, apmeklē 

pasākumu ,,Uzdrīksties 

uzvarēt jau tagad 

10.,12. klašu 

skolēni 

 

 

 
Motivācijas programma 

mūsdienīgiem jauniešiem 

Darbs klasēs (grupu 

konsultācijas) 

 

MOT programma (motivācija 

kā dzinulis tavai realizēšanās 

iespējai) 

 

Nosaki sev piemērotāko 

karjeru 

 

Sadarbība notiek audzināšanas 

stundās par programmu atbild 

direktores vietniece 

E.Bogdanovu 

 

Prezentācijas laikā noskaidro 

pēc Dž.Holanda sev atbolstošu 

tipu 

7.,klašu skolēni 

 

 

9.,12.klašu 

skolēni 

 

 

 
Individuālās karjeras 

konsultācijas 

ar vecākiem un bērniem 

Atbalsti un palīdzi 

izvēlēties 

Individuāls darbs ar testiem 

un metodēm, nosakot spējas 

un intereses. Informatīvs 

darbs ar vecākiem 

9.,11.klašu vecāki 

 

 

3. 
Naudas pasaule- konkurss 

 

Tava Jubilejas monēta. 
(profesija- naudas dizaineris) 

 

 

Noskaidro, kas ir naudas 

dizainera profesija, zīmē, 

veido savu Jubilejas monētu 

(galvenā balva -ekskursija uz 

,,Naudas pasauli”) 

1.,7.klašu skolēni 

8.,9.,10.,11.klašu 

skolēni 

 

2022.gada decembris 

 
Savas nākotnes karjeras 

apzināšanās 

 

,,Mana aizraušanās un 

nākotnes profesija” (kolāža) 

 

Nosaka skolēna vadības 

prasmes. Kolāžai centrā 

skolēna fotogrāfija apkārt, 

intereses, norises, kas 

iepriecina. 

7.,8. klašu skolēni 

 

 

 
Skolēnu uzņēmums. Kā 

realizēt savu hobiju, 

aizraušanos 

Junior Achievement  

 

Sava hobija demonstrēšana un 

apmācības klašu jaunākās 

grupās un t.t. 

10.,12 klašu 

skolēni 
 



  

N.p.k. 
Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

 
Individuālās konsultācijas 

ar skolēniem  

 

Individuālās konsultācijas, 

interešu un prioritāšu 

noskaidrošana, sadarbības 

veicināšana 

Individuālais darbs ar 

skolēniem 

 

9.,12.klašu 

skolēni 
 

 
Seminārs vecākiem Vecāku ietekme bērna 

karjeras izvēlē 

Seminārs zoom platformā 9.,12.klašu vecāki 
 

4. 
Nosaki savas intereses 

 

Profesiju paklājs 

 

Darbs klasēs pa grupām 

 

10.,11.,12.klašu 

skolēni 

2023.gada janvāris 

 
Karjeras centri PIKTS Iestāžu, karjeras centru 

apmeklējums 

9.,10.,11.kl.skolēn

i 

 

 
Studiju iespējas 

 

Izzini studiju iespējas 

 

Tiek uzaicināti interesējošo 

augstskolu pārstāvji, 

prezentēta mācību iestāde 

10.,11.,12.kl.sk

olēni 

 

 
Karjeras lēmumu 

pieņemšana/pašnovērtējum

a veikšana 

Vecāks kā palīgs karjeras 

izvēlē 

Sarunas zoom platformā 

 

7.,8.klašu skolēnu 

vecākiem 
 

 
Karjeras kompass 

 

Palīgs tavā karjeras izvēlē 

 

Palīdz apzināt savas stiprās 

puses un tās jomas, kur 

vajadzētu sevi pilnveidot 

7.,8.klašu skolēni 

 

 

 
Individuālās karjeras 

konsultācijas 

 

Nosaki sev piemērotāko 

karjeru 

 

Palīdz apzināt savas stiprās 

puses un tās jomas, kur 

vajadzētu sevi pilnveidot 

9.,12.klašu 

skolēni 

 

 Vecāku izpratnes 

veicināšana jaunieša 

karjerā 

Izproti jaunieša intereses un 

vēlmes 

 

Prezentācija vecākiem par 

atbalstu jauniešu 

pilnveidošanās procesā 

9.,10.,11.,12.kl.

skolēnu vecāki 

 



  

N.p.k. 
Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

5. 
Izglītības iespēju izpēte 

 

Izglītības izstāde ‘’Skola 

2023’’ 

Skolēni dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs 

9.,12.klašu 

skolēni  

 

2023.gada februāris-

marts 

 
Darba pasaules iepazīšana 

(Transports un sakari) 

ekskursija 

Aiz transporta un sakaru 

institūta telpām 

Iepazīst dizainera darba 

specifiku, iepazīst profesionālo 

daudzveidību nozarē  

7-8.klašu skolēni  

 

 

 
Tikšanās ar LU vēstnešiem Ko tu iegūsti studējot LU 

 

Iepazīstina ar plašo studiju 

programmu piedāvājumiem 13 

fakultātēs 

12.klašu skolēni  

 
Individuālās karjeras 

konsultācijas 

Individuālās konsultācijas, 

interešu un prioritāšu 

noskaidrošana, sadarbības 

veicināšana 

Individuālais darbs ar 

skolēniem 

 

9.,12.klašu 

skolēni 

 

 Darbs ar klasi 

(grupu konsultācijas) 

Mans darbības virziens Ar testu palīdzību nosaka, 

kurā profesijā var realizēties 

7.,8.klašu 

skolēni 

 

6. 
Darba pasaules iepazīšana  

Pieprasītās profesijas 

 

Izzin populārās profesijas 

Latvijā, noskaidro savas 

prasmes un iemaņas 

1.,6.klašu 

skolēni 

2023.gada marts-aprīlis 

 
Ēnu dienas 

 

Vai varu jūs ēnot? 
Pieteikties uz ēnu devēju 

piedāvātajām vakancēm 
6.,7.,8.klašu 

skolēni 

 

 
Augstskolu atvērtās durvju 

dienas 
Izvēlies savu mācību 

iestādi 

Iespēja attālināti un klātienē 

apmeklēt augstskolu atvērto 

durvju dienu 

12.klašu skolēni  

 
Absolventu pieredzes 

iedvesmas stāsti 

 

Kā vislabāk virzīties uz 

savu mērķi 

 

Uzaicinātie absolventi prezentē 

savu mācību iestādi un stāsta 

savu pieredzi 

Prezentācija un pārrunas zoom 

platformā 

9.,10.,11.klašu 

skolēni 

 

 
Darbs ar vecākiem un 

bērniem 
Uzzini bērna stiprās puses 

Individuālās konsultācijas 

 

7.,8.klašu 

skolēni un 

vecāki 

 



  

N.p.k. 
Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

 
Individuālās konsultācijas 

Kam jāpievērš uzmanība, 

izvēloties nākotnes 

profesiju.  

 

Nosaki savu piemērotību 

izvēlētai profesijai 

9.,12.klašu 

skolēni 

 

 

 

  



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 2022./ 2023. m. g. prioritārajiem 

virzieniem 

 Profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana un 

prasmju izcilības iepazīšana 

Darba tirgū pieprasītāko 

tautsaimniecības nozaru 

iepazīšana 

____________________________ 

(atbilstoši skolas (pilsētas, novada, 

reģiona) karjeras attīstības atbalsta 

prioritātēm) 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Ogres Tehnikums Mežsaimniecība, 

kokizstrādājumu 

izgatavošan, būvdarbi, 

datorzinātnes un 

elektronika, viesnīcu un 

restorānu pakalpojumi, 

administratīvais darbs, 

Dizains un māksla 

Izglītojamie apmeklēs ēnu dienas, 

skolēni viesosies klašu stundās, stāstīs 

par profesionālo iestādi, studiju 

pieredzi. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
LU, TSI, LJA, TU,  

Rīgas Stradiņa universitāte, 

SSE Riga , Aizsardzības 

akadēmija.  

transports un loģistika; 

elektronisko un 

optisko iekārtu ražošana, 

informācijas 

un komunikācijas 

tehnoloģijas; 

medicīna un veselības 

aprūpe; 

drukas un mediju 

tehnoloģijas, ekonomika, 

valsts pārvalde un 

aizsardzība 

Augstākās izglītības iestādes veidos 

interesi par karjeru, iepazīstinot ar 

izglītības daudzveidību, studiju 

iespējām 

Izglītojamie apmeklēs Ēnu dienas; 

Karjeras dienas; Studenti viesosies 

klašu stundās, stāstīs par augstskolām, 

studiju pieredzi. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Procter&Gamble Vide un ekoloģija, higiēna, 

kosmētika 

 Darba devējs nodrošinās iespēju 

izglītojamajiem iepazīt profesijas 

vides un ekoloģijas, higiēnas 

,kosmētikas nozarēs. 

 

Getliņi Eko Vide un ekoloģija, Izglītojamie apmeklēs specifiskās 

izglītojošās ekskursijas, iepazīstot 

inženiera, fiziķa, agronoma un 

ornitologa profesijas u.c. 

VAS Latvijas Valsts ceļi Vide un ekoloģija, higiēna, 

kosmētika 

Izglītojamie dosies ekskursijās uz 

Ceļu laboratoriju. Laboratorijā skolēni 



 

 

Sagatavoja:  Rīgas 88.vidusskolas karjeras konsultante: Karīna 

Saveļjeva  
 

varēs vērot kā ar dažādām iekārtām 

tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: 

smilts, šķembas, grants, bitumens. 

Iepazīs kvalitātes vērtētāja profesiju 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

LAMSA 

 

Kalba.lv 

Medicīna un veselības 

aprūpe 

Studijas ārzemēs. 

Medicīnas studenti izglītojamajos 

veicinās interesi par karjeru medicīnas 

nozarē, iepazīstinot ar izglītības 

daudzveidību, būs kopīgi pasākumi, 

tikšanās . 

Bez maksas konsultēs, informēs par 

studijām ārzemēs un finansējuma 

pieejamību 


