
Rīgas 88.vidusskolas KAA pasākumu plānošanā izmantotie reglamentējošie dokumenti un izglītojamo interešu un vajadzību 

izpētes rezultātu apkopojums: 

Rīgas 88.vidusskolas attīstības plāns 2019./2020.-2021./2022.m.g. ,  

Karjeras izglītības programma 2020./2021.,   

Aptaujas rezultātu analīze 9.klasēm ( plānotās tālākizglītības iestādes, aktuālie izglītības virzieni, informētība un gatavība pieņemt 

karjeras lēmumus). 

Aptaujas rezultātu analīze 12.klasēm ( plānotās tālākizglītības iestādes, izglītības virzienu izvēle un gatavība pieņemt lēmumus, 

zināšanas par ārzemēs pieejamo izglītību).  

Rīgas 88.vidusskolas  absolventu statistika 9. un 12. klasēm.  
 

 

  

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 Sadarbība ar valodu 

jomu skolotājiem  

mācību stundu izstrādē 

 “Izglītības iespējas ārzemēs”- 

kalba.lv 

7.-12. klašu audzēkņiem 

iepazīšanās nodarbības. 

Klašu stundas ‘’Gribu,varu, 

vajag’’, ‘’Mans karjeras 

portfolio’’ 7.klašu grupā 

Pētnieciskā daba ‘’Mans 

karjeras portfolio’’ 

izstrāde 9.,12.klasēm 

Klašu sapulču 

apmeklēšana , 

informēšana par PKK 

darbu. 

OKTOBRIS Sadarbība ar 

dabaszinātņu  

skolotājiem mācību 

stundu izstrādē. 

Supervīzija 27.10.  – 

vada A.Kampe. 

“IKT tavai karjerai”  VIAA 7.-12.kl. 

“Starptautiskās izglītības dienas”  

Baltic council. 

Atvērto durvju dienas uzņēmumos 

Prakse.lv 

Individuālās konsultācijas 

7.klašu skolēniem 

Grupu nodarbības 

‘’Iedvesmas stāsti – kā es 

nokļuvu IKT nozarē’’ (Vada 

skolas absolventi) 

Pētnieciskā darba ‘’Mans 

karjeras portfolio ‘’ 

izstrāde 9.-12.klasēm 

Individuālas tikšanās 

MS Teams 

‘’Informācija par 

tālākizglītības 

iespējām 9.-12.klašu 

vecākiem’’ 



‘’Profesiju muzejs” – 8.kl. 

 

“Tehnoloģijas 

ģimenē-draugs vai 

ienaidnieks’’ VIAA 

NOVEMBRIS Sadarbība ar veselības 

un fiziskās aktivitātes 

mācību jomu 

skolotājiem  mācību 

stundu izstrādē.  

Jaunatnes forums “Zinātne mums 

apkārt” VIAA 

BVK Atvērto durvju diena 4.11 

RSU Karjeras diena 

Atvērto durvju dienas uzņēmumos 

Prakse.lv 

Individuālās konsultācijas - 

8.klases 

Grupu nodarbības “Profesiju 

muzejs” 7.klasēm. 

Darba devēja intervija 10.-

11.klasēm 

Pētnieciskā darba ‘’Mans 

karjeras portfolio 

‘’izstrāde 9.-12.klasēm 

Tikšanās vecākiem ar 

Kalba.lv pārstāvjiem 

MS Teams 

DECEMBRIS Sadarbība ar 

matemātikas mācību 

jomas skolotājiem 

mācību stundu izstrādē 

“SEB” vēstnešu skolu programma 

Mācībstundas “Dzīvei gatavs” 

SWEDBANK 

RSU Karjeras diena 

 Individuālās konsultācijas - 

9.klases 

Grupu nodarbības  “CV, 

motivācijas vēstules 

rakstīšanas treniņš 9.-

12.klasēm” 

Pētnieciskā darba 

prezentēšana komisijas 

klātbūtnē 9.-12.klasēs  

Lekcija vecākiem 

‘’zinātnes un 

tehnoloģiju attīstības 

ietekme uz profesijas 

mainību’’ 

JANVĀRIS Sadarbība ar 

tehnoloģiju mācību 

jomas skolotājiem 

mācību stundu izstrādē  

“SEB” vēstnešu skolu programma 

Mācībstundas “Dzīvei gatavs” 

RSU Karjeras diena 

Individuālās konsultācijas 

11.klases. 

Grupu nodarbības “Izglītības 

vērtība” 

10.klašu anketēšana 

‘’Mani interesējošie 

tālākizglītības virzieni’’ 

Individuālas tikšanās 

ar vecākiem MS 

Teams ‘’Karjeras 

izvēles plānošana’’ 

FEBRUĀRIS Sadarbība ar sociālās  

un pilsoniskās mācību 

jomas skolotājiem 

mācību jomas izstrādē 

Izglītības izstāde “Skola -2022’’ 

25.-27.februāris. 

Atvērto durvju dienas uzņēmumos. 

Ēnu diena 2022 

Individuālās konsultācijas 

12.klases 

Grupu nodarbības 9.-

12.kl.‘’Informācija par darba 

tirgu un tā attīstības 

tendencēm .Vietējo 

ekonomiku ietekmējošās 

tendences’’ 

10.klašu anketēšana 

‘’Mani interesējošie 

tālākizglītības virzieni’’  

Vecāku organizētās 

nodarbības ‘’Ēnu 

dienas -2022’’ 

ietvaros. Pasākums 

‘’Darba 

intervija’’12.klasēm. 

MARTS Sadarbība ar kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes mākslas 

mācību jomas 

Atvērto durvju dienas PIKC, 

augstskolās. 

Sadarbība ar augstskolām , PIKC , 

lekcijas ‘’Brīvprātīgais darbs’’ 

Individuālās konsultācijas  

9.-10.klases 

7.-8.klašu skolēnu 

anketēšana par 

tālākizglītības izvēli 

Kopīgs dažādu 

nozaru iestāžu 

uzņēmumu 

apmeklējums (arī 

virtuāls) 



skolotājiem mācību 

stundu izstrādē 

APRĪLIS Izstrādāto materiālu 

prezentācija, atklātās 

stundas 

Atvērto durvju dienas PIKC, 

augstskolās. 

Atvērto durvju dienas uzņēmumos 

prakse.lv 

 

Individuālās konsultācijas 

12.klases 

Grupu nodarbības 

Nodarbības ‘’Kā panākt 

savus mērķus?’’, 

‘’Mūžizglītība’’ 9., 12.kl. 

Rezultātu apkopošana un 

publicēšana 

Lekcijas vecākiem 

‘’Formālās un 

neformālās izglītības 

iespējas ‘’ 

MAIJS Darbs ar nākamā gada 

mācību plāniem, skolas 

attīstības plānu, 

iekļaujot KI tēmas 

Atvērto durvju dienas prakse.lv 

Atvērto durvju dienas PIKC, 

augstskolas. 

Individuālās konsultācijas – 

9.,12.klases.klases 

Grupu nodarbības ‘’Zinātnes 

un tehnoloģiju attīstība 

.Profesiju mainība un 

dažādība , pienākumi, darba 

devēju prasības’’ 

9.,12.klašu skolēnu 

individuāla aptauja par KI 

Lekcija  11.klašu 

vecākiem ‘’Izglītības 

iespējas Latvijā un 

ārzemēs’’ 

 

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 
RVT, RTK, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, RTRIT 

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

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācija 



 

Sagatavoja PKK Leila Lederere 

 
 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

LAMSA 


