
 

 

TĒMA – KARJERAS VADĪBAS PRASMES 

MOTO – “TAVS KARJERAS SKREJCEĻŠ” 

Liepājas 7.vidusskola 

 plāns 

8.oktobris- 12.oktobris 

 

 

 

 

 

 
 Pasākuma norises datums un laiks Pasākuma nosaukums Pasākuma norises vieta Mērķauditorija Atbildīgie 

1. 8.10. -12.10 
(visu nedēļu) 

“Karjeras vadības prasmes.” 
 

Katrai klasei karjeras nedēļas 
ietvaros viena mācību stunda notiek 

akcentējot dažādas karjeras  vadības 
prasmes. 

Skolotāji par novadīto stundu 
sagatavo īsu plānu un iesniedz 

pedagogam karjeras konsultantam 
 

Liepājas 7.vidusskolas  
 

1.-12. klasēm Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klašu audzinātāji 
Priekšmetu skolotāji 

 8.10. 
plkst.12:00 

DALĪBA Liepājas izglītības pārvaldes 
organizētajā karjeras nedēļas 

atklāšanas pasākumā 
“Būvē savu karjeru pats” 

 (ar projekta SAM 8.3.5. atbalstu) 

 BLUE SHOCK RACE hallē 
(Vecā ostmala 22, Liepāja) 

divi 4.b klases skolēni Pedagogs karjeras 
konsultants  

Klases audzinātāja 



 

2. 8.10. 
no plkst.12:00 līdz 13:30 

DALĪBA  pasākumā Iepazīsti 
pieprasītāko un visstraujāk augošo 

profesiju- 
PROGRAMMETĀJS 

LBJC struktūrvienība 
“Laumiņa” 

Krūmu ielā 29 

8.a klases 5 skolēni Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klases audzinātāja 

 

 

 

 

 

 
3. 9.10.2018 

un 
12.10.2018. 

 
plkst.11:30 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu 
“iCotton” 

Liepāja, Krūmu iela 84 6.c klase 
4.a un 4.d klase 

 

Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klašu audzinātāji 

4. 9.10.2018. 
 

plkst.10:00 
 

Mācību ekskursija uz Valsts 
ieņēmumu dienestu 

Liepāja, Jūras iela 25/29 12.a klase Pedagogs karjeras 
konsultants 

 

5. 09.10.  
plkst.13:00 

DALĪBA konkursā “Es būšu savas 
topošas profesijas meistars” 

(ar projekta SAM 8.3.5. atbalstu) 

PIKC “Liepājas Valsts 
tehnikums” 

5.a klases 2 skolēni Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klases audzinātāja 
 

 

 

 

 

 

 11.10.2018. 
 

plkst. 9:40- 10:20 

Veiksmīgas karjeras stāsts!” 
Tikšanās ar skolas absolventu, 

tagadējo politiķi, bijušo uzņēmuma 
AS “Liepājas papīrs” direktoru 

Jāni Vilnīti 

Liepājas 7.vidusskolas 
aktu zāle 

10.-12. klašu skolēni Direktores vietniece 
mācību darbā 

Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klašu audzinātāji 
Priekšmetu skolotāji 

8. 11.10. 
plkst.12:00 

DALĪBA  pasākumā 
Paneļdiskusija “Vadi savu karjeru 

pats” 

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 
zāle 

11.a klases 7 skolēni Pedagogs karjeras 
konsultants 

 



9. 11.10. 
 

plkst.12:00 

“Kas strādā Liepājas Dzintarā” 
 

Pasākums plānots projekta 
Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts 

izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 

ietvaros 

Radio iela 8,Liepāja 6.c klases skolēni Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klases audzinātāja 

10. 11.10. 
 

plkst.13:00 

“Teātra pasaule” 
 

Pasākums plānots projekta 
Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts 

izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 

ietvaros 

Teātra  iela 4 10.a klases skolēni Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klases audzinātāji 

 

 

 

 

 

 

11. 12.10. DALĪBA konferencē 
 “Mērķtiecīga karjeras attīstības 

atbalsta pilnveide izglītības iestādēs” 

RISEBA Arhitektūras un 
mediju centrā H2O 6, Durbes 

ielā 4, Rīgā. 

Pedagogs karjeras 
konsultants 

Pedagogs karjeras 
konsultants 

 

 31.10. 
plkst.10:30 

DALĪBA ekskursijā 
 “Būvē savu karjeru pats!” uz 

  SIA “Expedit Baltic”- metālapstrādes 
uzņēmumu 

Kapsēdes iela 2, Liepāja 9.b klase Pedagogs karjeras 
konsultants 

Klases audzinātāja  

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants 1.-12.klasēm  

Inga Naumčika 


