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

Liepājas 7.vidusskola 
(izglītības iestādes nosaukums) 

 

PKK vārds, uzvārds Inga Naumčika 

PKK slodze  0.7 

 
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde ) 

 

KAA pasākumi 

izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un 

grupu nodarbību 

nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Izpētes un 

informatīvais 

darbs 

Darbs ar izglītojamo vecākiem 

SEPTEMBRIS 

 

 

2022. gada 22. septembrī 

plkst. 15.00 dalība  Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūras vebinārā par 

gadskārtējo  

Karjeras nedēļu  

Vebinārā: 

1. Karjeras nedēļas 

2022 tēma, 

komunikācijas 

mērķi un 

aktivitātes; 

2. Kampaņas 

plānotie 

pasākumi, 

informatīvie un 

komunikācijas 

materiāli. 

29. septembrī dalība 

Pedagoģijas jomas mēnesis- 

skolēni izzina  skolas 

pedagogu amatus- ķīmijas 

skolotājs, latviešu valodas 

skolotājs, fizikas skolotājs, 

angļu valodas skolotājs, sporta 

skolotājs, u.c. 

7.-8.klašu skolēni  veido video 

interviju  ar izvēlēto 

Liepājas 7. vidusskolas  

priekšmeta skolotāju- 

interviju iesniedz PKK līdz 

14.okt. 

 

27.09. Liepājas 7. vidusskolas 

dalība karjeras izglītības 

veicināšanas projekta 

“Kods:L.A.U.K.I.”- atklāšanas 

pasākumā Jelgavā 

Grupu nodarbības  

7.-12.klašu skolēniem 

 

Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana pēc 

vajadzības 9., 10. un 

12.klašu skolēniem 

 

Jauniešu interešu 

izpēte, vajadzību 

apzināšana 7.-12.klašu 

skolēnu interešu 

izpēte (aptauja) 

Liepājas 7. 

vidusskolas 

2021./2022.m.g. 9.un 

12.klašu absolventu  

tālākizglītība, ziņu 

apkopošana un 

iesniegšana LIP 

Savas profesionālās 

pilnveides iespēju 

izzināšana 

 

 

Vecāku informēšana par ārpusstundu 

aktivitātēm skolā  

 

  

 

1.-2.klašu skolēnu vecāku informēšana par 

interešu un ārpusskolas aktivitātēm Liepājā 

 



cikla "Stunda nozarē" 

neklātienes seminārs, 

uzņēmējdarbības un 

administrēšanas 

(vairumtirdzniecības, 

mazumtirdzniecības, 

komerczinību) 

nozare un digitālais 

mārketings. 

Nozares struktūra, 

attīstība, aktuālākās 

profesijas, darbaspēka 

pieprasījumu nākotnē, kā 

arī, kas nepieciešams, lai 

darbotos digitālā 

mārketinga jomā, praktiski 

piemēri. 

 Informācijas par KAA 

izglītības iestādē un 

pilsētā aktualizēšana 

 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

OKTOBRIS 2022. gada 26. oktobrī 

dalība Valsts izglītības 

attīstības aģentūras 

sadarbībā ar Latvijas 

Darba devēju 

konfederāciju (LDDK) un 

Nozaru ekspertu padomēm 

(NEP) organizētajā 

astotajā semināru cikla 

"Stunda nozarē" 

neklātienes seminārā, kurā 

karjeras konsultanti un citi 

karjeras attīstības atbalsta 

speciālisti varēs uzzināt 

par karjeras iespējām 

mašīnbūves un 

metālapstrādes nozarē. 

Karjeras nedēļa 

(uzņēmējspējas)- skolas 

karjeras nedēļas pasākumu 

plāns līdz 12.10.2022 

18.10. plkst.13:00- 15:00 

vidusskolēni- interesenti dodas 

uz Valts robežsardzes 

Liepājas nodaļu. 

19.10.2022 IT diena Liepājā  

(Piedalās 10.-12.kl. skolēni 

interesenti) 

 

19.10.2022. Liepājas 7. 

vidusskolas un Liepājas Raiņa 

6. vidusskola komandas dalība 

karjeras izglītības veicināšanas 

Grupu nodarbības 4.-6. 

klašu skolēniem- “Izzinu 

sevi” 

 

Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana pēc 

vajadzības 9. un 12.klašu 

skolēniem 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

Vecāku informēšana par  karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, norisēm un pasākumiem 

skolā Karjeras nedēļas ietvaros- DISKUSIJA 

VECĀKIEM, 

ĢIMENES LOCEKĻIEM 

Aicinām vērot un iesaistīties! 

20. oktobris plkst. 19.00 tiešsaistē 

@TavaiKarjerai 

“KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS 

SUPERSPĒJAS?” 

 

 

 



projekta “Kods: L.A.U.K.I.”- 

1. vebinārā 

“Video satura izstrādes 

nozīme, scenārijs, režija un 

tehniskā izpildījuma plāns” 

 

Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” sadarbībā 

ar SEZ (Norises laiks tiks 

precizēts) 

NOVEMBRIS Liepājas 7.vidusskolas 

karjeras izglītības 

programmas 

aktualizēšana. 

 

 

Karjera izglītības 

integrēšana mācību 

priekšmetu saturā. Stundu 

plānošana un vadīšana 

kopā ar 8.-9.kl. vēstures 

skolotājiem. 

 

Valsts pārvalde, likumdošana, 

valsts aizsardzība- 

 

Skolēni iepazīst profesijas- 

muitas darbinieks, ūdenslīdējs, 

NBS jūrnieks, policists, u.c. 

Profesijas Valts pārvaldē un 

pašvaldībās. 

 

Studiju iespējas Latvijas valsts 

Aizsardzības akadēmijā 

 

8.11.2022. Liepājas 

7.vidusskolas komandas un 

Liepājas Raiņa 6. vidusskola 

komandas dalība 2. vebinārā 

«Filmēšana ar telefonu, kadra 

veidošanas pamatprincipi un 

montāža»: 

 

23.11.2022. Liepājas 7. 

vidusskolas un Liepājas Raiņa 

6. vidusskolas komandas 

dalība karjeras izglītības 

veicināšanas projekta “Kods: 

Grupu nodarbības 7.-9. 

klašu skolēniem- “Izzinu 

sevi” 

 

Grupu nodarbības 10.-

11.klašu skolēniem 

“Manas intereses un 

prasmes” 

 

Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana pēc 

vajadzības 7.-

12.kl.skolēniem 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

Piedāvāt vecākiem piedalīties  seminārā par 

karjeras tēmām, kuru vadīs vieslektors 

organizēs Liepājas Izglītības pārvaldes eksperte 

karjeras un jaunatnes jautājumos A.Jankovska 

sadarbībā ar skolu PKK 

 



L.A.U.K.I.”-  3. vebinārā 

«Filmēšana ar telefonu, kadra 

veidošanas pamatprincipi un 

montāža»: 

 

DECEMBRIS Karjera izglītības 

integrēšana mācību 

priekšmetu saturā. Stundu 

plānošana un vadīšana 

kopā ar 4.-6.kl. Dizains un 

tehnoloģijas mācību 

priekšmeta skolotāju. 

 

Radošo profesiju mēnesis- 

 

Skolēni izzina  radošās 

profesijas minētajās jomās-  

Teātra profesijas 

Kino profesijas 

 IT profesijas 

 

 

Karjeras izglītības 

veicināšanas projekta “Kods: 

L.A.U.K.I.” uzdevumu izpilde 

 

SKOLU KOMANDAS 

DODAS IEPAZĪT 

UZŅĒMUMUS 

KATRAI KOMANDAI 2 

UZŅĒMUMu 

INTERVĒŠANA, 

FILMĒŠANA 

 

 

 

Grupu nodarbības 10.-

12.klašu skolēniem 

“Plānoju savu laiku” 

 

Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana pēc 

vajadzības7.-

12.kl.skolēniem 

 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

9.kl. skolēnu vecāku informēšana par 

noderīgiem interneta resursiem un palīgiem 

karjeras izvēles ceļā 

https://niid.lv/ 

https://www.profesijupasaule.lv/ 

 

JANVĀRIS Karjera izglītības 

integrēšana mācību 

priekšmetu saturā. Stundu 

plānošana un vadīšana 

kopā ar 8.-9.kl. Fizikas 

skolotāju. 

 

Skolas absolventi – dažādu 

nozaru/ profesiju pārstāvji- 

Tikšanās ar skolas 

absolventiem 

 (Norises laiks tiks precizēts) 

Grupu nodarbības 9. 

klašu skolēniem  “Man ir 

mērķis” 

 

Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana pēc  

vajadzības 9. klašu 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

 12.kl. skolēnu un vecāku informēšana par 

noderīgiem interneta resursiem un palīgiem 

karjeras izvēles ceļā 

https://niid.lv/ 

https://www.profesijupasaule.lv/ 

 

Studiju ceļvedis Eiropā: 

https://niid.lv/
https://www.profesijupasaule.lv/
https://niid.lv/
https://www.profesijupasaule.lv/


 

Karjeras izglītības 

veicināšanas projekta “Kods: 

L.A.U.K.I.” uzdevumu izpilde 

SKOLU KOMANDAS 

DODAS IEPAZĪT 

UZŅĒMUMUS 

KATRAI KOMANDAI 2 

UZŅĒMUMU 

INTERVĒŠANA, 

FILMĒŠANA 

skolēniem 

 

https://www.viaa.gov.lv/lv/notikums/seminars-

karjeras-atbalsta-specialistiem-cikla-stunda-

nozare?date=0 

 

 

Studijas ārvalstīs Erasmis+ 

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/lv/opportunities/opportunities-

for-individuals/students/studying-abroad 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS Karjera izglītības 

integrēšana mācību 

priekšmetu saturā. Stundu 

plānošana un vadīšana 

kopā ar 7..-12.kl. 

Dabaszinību  skolotāju. 

 

Izglītības iespēju izpētes 

mēnesis- 

Liepājas pilsētas izglītības 

iespēju izstāde “Kur mācīties 

tālāk?”, piedalās 10.-12.klašu 

skolēni. 

 

Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” sadarbībā ar 

SEZ (Norises laiks tiks 

precizēts) 

 

Karjeras izglītības 

veicināšanas projekta “Kods: 

L.A.U.K.I.” uzdevumu izpilde 

SKOLU KOMANDU PĀRIS 

GATAVO VIDEO STĀSTU 

PAR APMEKLĒTAJIEM 

UZŅĒMĒJIEM AR MĒRĶI 

POPULARIZĒT 

Grupu nodarbības 7.-

8.klašu skolēniem 

“Motivācija” 

 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

9. un 12.klašu skolēnu vecāku informēšana par  

Liepājas pilsētas izglītības iespēju izstādi “Kur 

mācīties tālāk?” norisi un iespēju iegūt 

noderīgu informāciju 

https://www.viaa.gov.lv/lv/notikums/seminars-karjeras-atbalsta-specialistiem-cikla-stunda-nozare?date=0
https://www.viaa.gov.lv/lv/notikums/seminars-karjeras-atbalsta-specialistiem-cikla-stunda-nozare?date=0
https://www.viaa.gov.lv/lv/notikums/seminars-karjeras-atbalsta-specialistiem-cikla-stunda-nozare?date=0
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lv/opportunities/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lv/opportunities/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lv/opportunities/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad


UZŅĒMĒJDARBĪBU 

LAUKOS JAUNIEŠU VIDŪ. 

PRAKTISKAIS SEMINĀRS, 

KONSULTĀCIJAS. 

 

MARTS Karjera izglītības 

integrēšana mācību 

priekšmetu saturā. Stundu 

plānošana un vadīšana 

kopā ar 7..-12.kl. Ķīmijas 

skolotāju. 

 

Radošuma nedēļa 

Jauniešu forums “Mana 

nākotnes pilsēta” sadarbībā ar 

SEZ (Norises laiks tiks 

precizēts) 

 

Liepājas 7. vidusskolas 

vidusskolēni izzina un iepazīst 

medicīnas jomas profesijas  
– ķirurgs, ortopēds, bērnu 

ārsts, farmaceits, radiologs u.c.  

  

Izzina Studiju iespējas RSU 

Rīgā un Liepājā 

ZOOM vai klātienes 

ekskursija RSU Liepājas 

filiālē 

 

Karjeras izglītības 

veicināšanas projekta “Kods: 

L.A.U.K.I.” uzdevumu izpilde 

SKOLU KOMANDU PĀRIS 

GATAVO VIDEO STĀSTU 

PAR APMEKLĒTAJIEM 

UZŅĒMĒJIEM AR MĒRĶI 

POPULARIZĒT 

UZŅĒMĒJDARBĪBU 

LAUKOS JAUNIEŠU VIDŪ. 

PRAKTISKAIS SEMINĀRS, 

KONSULTĀCIJAS. 

Grupu nodarbības 9. un 

12.klašu skolēniem  

“Lēmumu pieņemšana”. 

 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

12.klašu skolēnu vecāku informēšana par 

atvērto durvju dienām dažādās Latvijas 

augstskolās un universitātēs 

 



 

APRĪLIS 13-14 gadīgu skolēnu 

reģistrēšana vasaras 

darbam 

4.04.2023. Karjeras izglītības 

veicināšanas projekta “Kods: 

L.A.U.K.I.” 

NOSLĒGUMA PASĀKUMS: 

PROJEKTA REZULTĀTU 

PREZENTĀCIJAS,  

SKOLU KOMANDU 

APBALVOŠANA. 

 

ĒNU dienas mēnesis-  

 “Ēnu diena”  5.aprīlī-  

individuāla 7.-12.kl. skolēnu 

dalība. 

 

“Ciemos pie uzņēmējiem” 

(Norises laiks tiks precizēts) 

Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana pēc  

vajadzības 12. klašu 

skolēniem 

 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

12.klašu skolēnu vecāku informēšana par 

atvērto durvju dienām dažādās Latvijas 

augstskolās un universitātēs 

 

MAIJS 13-14 gadīgu skolēnu 

reģistrēšana vasaras 

darbam. Skolēnu un viņu 

vecāku informēšana par 

darba līgumu slēgšanas 

kārtību, laiku, kā arī darba 

veikšanas periodu, darba 

izpildes vietām. 

 

 

 

Uzņēmējdarbība 

Dienvidkurzemes novadā –  

“Lauki šodien”.  

(Norises laiks tiks precizēts) 

Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana pēc  

vajadzības 9. klašu 

skolēniem 

 

Skolēnu informēšana 

par dažādām ar 

karjeras izglītību 

saistītām aktivitātēm, 

norisēm un 

pasākumiem skolā, 

pilsētā, valstī. 

 

15-18 gadīgu jauniešu 

informēšana par 

iespēju aizpildīt 

pieteikumu darbam 

vasarā caurs NVA 

(Nodarbinātības valsts 

aģentūru) 

 

Liepājas 7. 

vidusskolas  

12.klašu skolēnu  vecāku informēšana par 

atvērto durvju dienām dažādās Latvijas 

augstskolās un universitātēs 

 



topošo 9. un 12.klašu 

absolventu 

tālākizglītības nodomu 

apzināšana un 

apkopošana, 

iesniegšana LIP 

 

 

 

Sagatavoja pedagogs  karjeras konsultants Inga Naumčika 

SASKAŅOTS ar direktora vietnieci audzināšanas darbā Ivetu Kalniņu 


