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Projekta nosaukums: Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

Projekta numurs: Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Sadarbības partneris Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 

Izglītības iestāde/es, mērķauditorija 

un darba slodze Liepājas 7.vidusskola  7.-12. klases,  0.58 slodze 

Vārds, uzvārds: Inga Naumčika 

 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2021./2022. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde u.tml.) 

 

KAA pasākumi izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Izpētes un informatīvais 

darbs 

Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS PKK darba plāna 

veidošana 

 

 

 

Dalība PKK seminārā. 

 
 

Dalība "Bona fide 

Latvia" tiešsaistes 

diskusijā “SODS: 

zīmogs uz visu dzīvi” 

(veltīta sarunām par 

noziegumu, augsni, kurā 

tas veidojies un 

kriminālsoda lomu 

cilvēka dzīvesstāstos) 23. 

septembrī, plkst.13:00-

15:00 

 Grupu nodarbības 

Liepājas 7. vidusskolas 8.-

9.kl. skolēniem 

Tēmas: “Es izzinu sevi”- 

karjeras testi. 

“Mana nākotnes izvēle” 

“Mācīšanās ar prieku” 

“Manas prasmes” 

“Mācību priekšmeti un 

profesijas” 

 

 

 Aptauja izglītojamiem 

interešu apzināšanai. 
 

Datu apkopošana par 

Liepājas 7.vidusskolas  

9.a, 9.b, 9.c kl. un 12.a 

un 12.b kl. absolventu 

tālākizglītību, 

nodarbinātību, 

profesijas virziena 

izvēli. 

 

Datu apkopošana par 

Liepājas 7. vidusskolas 

2019./2020. m.g. 

absolventu 

tālākizglītību, 

 



 

Dalība neklātienes 

semināru cikla "Stunda 

nozarē" pirmajā 

seminārā karjeras 

konsultantiem un citiem 

karjeras attīstības  

atbalstā iesaistītajiem 

speciālistiem 

Pirmā semināra norises 

datums un laiks: 29. 

septembrī no plkst. 

14.00 līdz 15.00  
 

Dalība seminārā par 

karjeras konsultēšanā 

izmantojamo metožu 

veidiem. 

Semināra norises 

datums, laiks: 2021. 

gada 30. septembris, no 

plkst.13.45 – 16.30. 

nodarbinātību, 

profesijas virziena 

izvēli. 
 

Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu- 

Liepājas 7. vidusskolas 

vidusskolēnu informēšana 

par 

 RSU piedāvājums 

vidusskolēniem  

pieteikties un sākt 

apmeklēt oktobrī 

ikgadējos 

sagatavošanās kursi 

centralizētajiem 

eksāmeniem un 

citiem RSU 

piedāvājumiem.  

 Liepājas 7. 

vidusskolas 11.-

12.kl. skolēnu  

informēšana par 

iespēju piedālīties 

lielākā specializētā 

ārzemju izglītības 

izstādē Rīgā 

„Starptautiskās 

izglītības dienas”, 

kuru organizē 

„Baltic Council for 

International 

Education” 

sadarbībā ar 

izglītības aģentūru 

„Meridian Group”. 



OKTOBRIS Karjeras nedēļas 

pasākumu plāna 

veidošana  

Liepājas 7.vidusskolā 

 

Dalība Starptautiskās 

Karjeras atbalsta 

asociācijas (IAEVG) 

44. starptautiskajā 

konferencē 
 

“Karjeras nedēļa 2021” skolas 

pasākumu organizēšana Liepājas 

7. vidusskolā  

 

 

Mācību ekskursija uz Liepājas 

uzņēmumiem. Darba un profesiju 

pasaules iepazīšana  

(LSEZ ekskursija) 

Individuālās karjeras 

konsultācijas Liepājas 7. 

vidusskolas 9.-12. klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 
 

Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

Pedagogu, skolēnu 

un vecāku 

informēšana par 

Karjeras nedēļas 

norisēm skolā un 

pilsētā. 

 

 

 

NOVEMBRIS Sadarbība ar Liepājas 

7. vidusskolas 7.-9. 

klašu audzinātājiem 

metodiskā materiāla 

“100 metodikas” 

pielietošana 

“Profesijas un mācību 

priekšmeti” 

“Uzmini profesiju” 

Krustvārdu mīkla 

“Profesijas un to darba 

saturs” 

 

 

Izglītības iespēju izpēte RSU 

Liepājas filiālē - Liepājas 

7.vidusskolas 9. kl. un 12. kl. 

skolēni  

Individuālās karjeras 

konsultācijas Liepājas 7. 

vidusskolas 9.-12. klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

 

Grupu nodarbības 

Liepājas 7. vidusskolas 7.-

9. klašu skolēniem 

Tēma: “Mans dzīves 

navigators”. 

 

Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

Atbalsta lekcija 

vecākiem. 

(Valda Meldera 

piedāvājums) 

 

Tikšanās ar 9. un 

12.klašu vecākiem 

Vecāku dienas 

ietvaros. 

DECEMBRIS Sadarbība ar 10.-12. 

klašu audzinātājiem  

metodiskā materiāla 

“100 metodikas” 

pielietošana 

“Pašportrets” 

Vieslekcijas organizēšana 

Liepājas 7.visusskolas 10.-12. 

klašu skolēniem sociālo zinātņu 

jomā. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas Liepājas 7. 

vidusskolas 9.-12. klašu 

skolēniem pēc 

pieprasījuma. 

 

Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

 



„Tautsaimniecības 

nozares un tām 

atbilstošās profesijas” 

Karjeras izvēļu siets: 

man atbilstošākā 

nodarbinātības joma. 

Dalība supervīzijā 

pedagogiem karjeras 

konsultantiem. 

Grupu nodarbības 

Liepājas 7. vidusskolas 7.-

9. klašu skolēniem 

Tēma: “Karjeras 

orientēšanās karte”. 

 

JANVĀRIS Stundu plānu 

veidošana: 

1. Matemātikas 

stundai 

“Matemātikas 

lietojums dabas 

un sabiedrības 

procesu 

analīzē” 

Liepājas 

7.vidusskolas 

11. klasei 

2. Fizikas stundai 

“Fizika un 

karjera” 

Liepājas 7. vidusskolas 

8. klasei 

 

Vieslekcijas organizēšana 

Liepājas 7.visusskolas 10.-12. 

klašu skolēniem inženierzinātņu 

jomā. 

Integrēto mācību stundu 

matemātikā un fizikā vadīšana 

Liepājas 7. vidusskolas 11. un 

8.kl. 

Grupu nodarbības 

Liepājas 7.vidusskolas 

10.klašu skolēniem 

Tēma:“ Tautsaimniecības 

attīstības tendences”. 

 

 

Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

 

FEBRUĀRIS Stundas plāna 

Veidošana Angļu 

valodas stundai 

“Valoda kā 

Integrētās mācību stundas angļu 

valodā vadīšana Liepājas 7. 

vidusskolas 11.kl. 

Grupu nodarbības 

Liepājas 7.vidusskolas 

11.klašu un 12.klašu 

skolēniem 

Skolēnu informēšana 

un koordinēšana dalībai 

Ēnu dienā. 

Vecāku 

informēšana par 

atvērtajām durvju 

dienām 

profesionālajās un 



instruments” Liepājas 

7. vidusskolas 

11.klasei 

“Ēnu diena” 

 

Tēmas: “Mans karjeras ceļš 

pēc vidusskolas 

absolvēšanas” 

“Es -darba tirgū” 

 

Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

augstākās izglītības 

iestādēs. 
 

MARTS  

 

 

Izglītības iespēju izstāde-SEVIS 

IZPĒTE 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas Liepājas 7. 

vidusskolas  12. a klases 

skolēniem 

Vidusskolēnu 

informēšana par 

atvērtajām durvju 

dienām augstākās 

izglītības iestādēs. 

 
Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

Vecāku 

informēšana par 

Liepājas 

7.vidusskolas 

mācību grozu 

komplektiem skolas 

mājaslapā. 

Vecāku 

informēšana par 

izglītības iespēju 

izstādes norisi. 

Vecāku 

informēšana par 

atvērtajām durvju 

dienām 

profesionālajās un 

augstākās izglītības 

iestādēs. 
 

APRĪLIS Stundas plāna 

veidošana 

Ķīmijas stundai 

“Ķīmija un karjera” 

Liepājas 7.vidusskolas 

8.klasei 

Atvērto durvju dienas LVT  

Liepājas 7.vidusskolas un 

Liepājas 3. pamatskolas 9.klašu 

skolēniem (interesenti) 

Individuālās karjeras 

konsultācijas Liepājas 

7.vidusskolas 12.b  klases 

skolēniem. 

Vidusskolēnu 

informēšana par 

atvērtajām durvju 

dienām augstākās 

izglītības iestādēs. 

 
Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

Vecāku 

informēšana par 

atvērtajām durvju 

dienām augstākās 

izglītības iestādēs. 
 



Integrētās mācību stundas ķīmijā 

vadīšana Liepājas 7.vidusskolas 

8.kl. 

Mācību ekskursiju organizēšana 

uz Liepājas uzņēmumiem,  

Liepājas 7. vidusskolas 10.-

11.klašu skolēniem  

Uzņēmējdarbības joma. 

 

(Darba un profesiju pasaules 

iepazīšana ) 

 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

MAIJS  Mācību ekskursiju organizēšana uz 

Liepājas uzņēmumiem Liepājas 7. 

vidusskolas 7.- 8. klašu skolēniem  

Radošās profesijas 

(Darba un profesiju pasaules 

iepazīšana) 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas Liepājas 7. 

vidusskolas 9. un 12. klašu 

skolēniem pēc pieprasījuma. 

Datu apkopošana par 

Liepājas 7.vidusskolas  

9.a, 9.b, 9.c klases un 12.a 

un 12. b klases topošo 

absolventu tālākizglītības, 

nodarbinātības, profesijas 

virziena izvēles 

nodomiem. 

 

Vidusskolēnu 

informēšana par 

atvērtajām durvju dienām 

augstākās izglītības 

iestādēs. 

 

Skolēnu informēšana par 

karjeras vadības prasmju 

ietverošiem un attīstošiem  

pasākumiem un to norises 

laiku un vietu. 

 

 

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Inga Naumčika 

SASKAŅOTS ar direktora vietnieci audzināšanas darbā Ivetu Kalniņu 


