
                                        Rīgas 84. vidusskolas 

darba plāns karjeras izglītībā   2022./2023. m. g. 

                               

Skolā 2022./2023. m. g. strādā trīs pedagogi karjeras konsultanti - Ligita Timmermane (1.-4. kl. grupā), Dace Vilerte 

(5.-8.kl. grupā); Inga Dunke (9.-12. kl. grupā) 

Prioritātes karjeras izglītībā 2022./2023.m.g.   

Prioritāte  Sasniedzamais rezultāts  Kvalitatīvais rādītājs  Kvantitatīvais rādītājs 
Izglītojamo informētība par 

Latvijas tautsaimniecībā 

nepieciešamajām profesijām 

*Izglītojami zina, kādas būs 

tautsaimniecībā nepieciešamās profesijas 

2020.-2030. gadā. 

*Izglītojamie izprot šo profesiju 

nepieciešamību Latvijas tautsaimniecības 

attīstībā un valsts labklājības celšanā. 

* Izglītojamie zina, kādas prasmes un kāda 

izglītība nepieciešama, lai iegūtu šādas 

profesijas.  

  

*katrā 7.-12. klasē izglītojamie veikuši 

pētījumu par  Latvijā nepieciešamajām 
profesijām  līdz 2030. gadam.  

*izglītojamie izveidojuši infografiku par 

to, kādas prasmes un kāda izglītība 

nepieciešama vienā no šīm profesijām. 

*izglītojamie infografikā atspoguļojuši    

izvēlētās profesijas darbinieka darba 

pienākumus, atbildības jomas un 

noskaidrojuši, kādu devumu konkrētās 

profesijas pārstāvji  sniedz Latvijas 

ekonomikai. 

 

*5% izglītojamo izrāda interesi 

par šo profesiju padziļinātu 

izpēti,  piedaloties  Ēnu dienā. 

*2 % izglītojamo izmanto  

portāla www.prakse.lv un citu 

darba devēju piedāvāto prakšu 

iespēju izzinātajās profesijās. 
*2% izglītojamo turpina 

tālākizglītību Latvijai 

nepieciešamo profesiju ieguvē. 

Vecāku  iesaiste izglītojamo 

karjeras atbalstam  

*Vecāki ir informēti, kas ir Karjeras  

attīstības atbalsts. 

 

*Novadīti četri tiešsaistes semināri 

vecākiem par atbalstu savu bērnu karjeras 

attīstībā. 

*Vismaz 2-3 katras klases 

izglītojamo vecāku 

piedalījušies skolas 

http://www.prakse.lv/


 

*Vecāki zina, kur meklēt informāciju par 

pašizpētes testiem, tālākizglītības iestādēm 

un var palīdzēt izglītojamajiem viņu 

karjeras veidošanā. 

*Vecāki zina, kā sazināties ar pedagogu 

karjeras konsultantu un izmanto iespēju  

izglītojamā, vecāka un PKK individuālajai   

sarunai vai konsultācijai.  

 

*Katrā klasē vecāku sapulcē ir sniegta 

informācija par karjeras atbalstu 

izglītojamajiem un vecākiem skolā un 

Rīgā. 

*Skolas mājas lapā ievietota informācija 

vecākiem gan par KAA, gan 

individuālajām konsultācijām. 

 

informatīvajos tiešsaistes 

semināros par KAA sniegšanu 

izglītojamajiem.  

 

*Vismaz divi katras klases 

izglītojamo vecāki 8.-12. klašu 

izglītojamo grupā ir bijuši uz 

individuālo sarunu vai 

konsultāciju ar skolas 

pedagogu karjeras konsultantu.  

 

Darba plānā paredzētie pasākumi notiek atbilstoši izglītojamo vecumposmam.  

Pasākumu datumi tiek saskaņoti ar skolas vadību līdz nākamā mēneša sākumam.  

Mēnesis  Darbība Sasniedzamais rezultāts  Atbildīgais  
Visu 

mācību 

gadu 

*Klašu stundas KI atbilstoši audz. plānam 

*Individuālās karjeras konsultācijas (atbilstoši 

pieprasījumam) 

* KI jautājumu iekļaušana mācību priekšmetu stundās  

 

 

 

 

* Izglītojamo un pedagogu informēšana par 

aktualitātēm KAA jautājumos 

* Grupu nodarbības, atbilstoši KI programmmai  

* Tikšanās ar skolas absolventiem un vecākiem  

 

* Izglītojamo darbība pasākumos kā brīvprātīgajiem  

sk. audz. plānā 

*veikta izglītojamo izpēte un dotas rekomendācijas 

izglītojamo karjeras attīstībā  

*pilnveidotas izglītojamo zināšanas par dažādām 

profesijām un mācību priekšmetos apgūto zināšanu 

nepieciešamību darba vidē; attīstītas nepieciešamās KI 

prasmes  

 

*e-klases e-pastā nosūtīta jauna informācija; 

informācija ievietota sociālajos mēdijos 

* sk. KI programmā 

*izglītojamie iepazīstas ar absolventu un vecāku 

karjeras ceļiem 

* pilnveidotas KAA prasmes 

klašu audzinātāji, PKK 

 

PKK 

 

mācību priekšmetu 

pedagogi, PKK 

 

 

 

 PKK, direktora vietnieks 

audzināšanas darbā 

PKK 

 

klašu audzinātāji, PKK 



*Izglītojamo virzīšana uz Latvijas tautsaimniecībā 

nepieciešamo profesiju un to iegūšanas izglītības ceļa 

izzināšanu 

 

*Dalība dažādu izglītības iestāžu Atvērto durvju 

dienās 

* Tikšanās ar NVO pārstāvjiem  

*KI materiālu sadaļas veidošana skolas tālmācības 

vidē Moodle  

 

*izglītojamie zina, kādas būs tautsaimniecībā 

nepieciešamās profesijas 2020.-2030. gadā; 

izglītojamie zina, kādas prasmes un kāda izglītība 

nepieciešama, lai iegūtu šādas profesijas 

 

 

* iegūtas zināšanas par konkrēto izglītības iestādi un 

tajā apgūstamajām  izglītības programmām 

*izglītojamie zina, kā iesaistīties NVO darbā 

* no decembra izveidota jauna sadaļa  skolas Moodle 

vidē, kurā pakāpeniski tiks ievietoti KI metodiskie 

materiāli 

klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi, PKK 

 

 

 

 

 

 

 

PKK 

PKK, direktora vietnieks 

IT jautājumos  

Septembris *Rudens ekskursijas, iekļaujot KI jautājumus 

 

 

*Grupu nodarbības 9. abcd klasēs un 11.ab klasēs par 

projektu “Mans Karjeras stāsts” 

 

* Uzsākts darbs pie absolventu monitoringa  

*iepazīti jauni uzņēmumi un uzzināts, kā norit darbs 

tajos, uzzināts, kādas prasmes nepieciešamas konkrētās 

profesijas pārstāvjiem.  

*izglītojamie zina, kas ir projekts “Mans Karjeras 

stāsts”, tā veidošanas un vērtēšanas pamatprincipus 

 

*apzināta lielākā daļa pēdējo 6 gadu absolventu un 

noskaidrotas viņu turpmākās gaitas  

klašu audzinātāji, PKK 

 

 

 

PKK Inga Dunke 

 

klašu audzinātāji, PKK 

  

Oktobris *Karjeras nedēļa (17.10.-21.10.22.) 

 

 

 

* Grupu nodarbības 11., 12. kl. par darba tirgus 

prognozēm līdz 2030. gadam (2040. gadam) 

 

 

* Tiešsaistes ekskursijas sadarbībā ar portālu “Prakse” 

 

 

 

*izglītojamie izpētījuši savas uzņēmējspējas un 

iepazinušies ar profesionāļiem, kuri izstāstījuši par 

savām uzņēmējspējām un uzņēmējdarbību 

 

* Izglītojamie zina, kādas būs tautsaimniecībā 

nepieciešamās profesijas 2020.-2030. gadā. 

*izglītojamie izprot šo profesiju nepieciešamību 

Latvijas tautsaimniecības attīstībā un valsts labklājības 

celšanā 

*izglītojamie iepazīst dažādas profesionālās darbības 

jomas 

Direktora vietnieks 

audzināšanas darbā, PKK, 

klašu audzinātāji 

 

 

PKK, soc. zin. pedagogi  

 

 

 

klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi, 

PKK 



* Izstādes “Izglītība ārzemēs “apmeklējums 

 

* Turpinās darbs pie absolventu monitoringa  

*izglītojamie izzina izglītības iespējas ārzemēs un 

noteikumus, lai iestātos viņus interesējošās augstskolās 

*apzināta lielākā daļa pēdējo 6 gadu absolventu un 

noskaidrotas viņu turpmākās gaitas 

PKK 

 

PKK 

 

 

novembris *Pasākumi augstskolās “Studenta kurpēs” 

 

*Projekta “Mans karjeras stāsts” prezentēšana 11. ab 

kl.  

 

*Tikšanās ar absolventiem, kuri mācās Banku 

augstskolā un RSU 

 

*Tikšanās ar LDDK izglītības daļas vadītājiem  

 

*Tiešsaistes nodarbība vecākiem “Kā palīdzēt bērnam 

saprast, ko viņš grib dzīvē darīt?” 

 

* Tikšanās ar uzņēmējiem, kuri strādā STEM jomās 

*izglītojamajiem ir iespēja iepazīt konkrētās 

augstskolas studenta ikdienu 

*izglītojamais veicis pašizpēti un sevi interesējošas 

profesijas vai nozares izpēti; izglītības iestādes izpēti; 

pilnveido prezentēšanas prasmes  

*izgl. informēti par studijām konkrētajās augstskolās 

 

 

*Izglītojamie zina, kādu nozaru speciālisti būs 

vajadzīgi nākotnes darba tirgū 

* Vecāki zina, kur meklēt informāciju par pašizpētes 

testiem, tālākizglītības iestādēm un var palīdzēt 

izglītojamajiem viņu karjeras veidošanā  

* izglītojamie zina, kāpēc STEM jomas speciālisti ir tik 

svarīgi Latvijas tausaimniecības attīstībā 

 

PKK 

 

 

PKK, soc. zin. pedagogi 

 

PKK, mācību priekšmetu 

pedagogi 

 

 

 

PKK  

 

PKK, direktora vietnieks 

audz. darbā  

 

PKK, māc. pr. pedagogi  

decembris  *Projekta “Mans karjeras stāsts” prezentēšana 9.abcd 

kl. (1. daļa) 

 

*Augstskolu mēnesis (tikšanās ar dažādu augstskolu 

pārstāvjiem) 

 

* Tiešsaistes nodarbība vecākiem “Ko nozīmē IKK un 

kā tā var palīdzēt izglītojamajam, izvēloties 

profesionālās darbības jomu?” 

 

 

*izgl. veicis pašizpēti un sevi interesējošas profesijas 

vai nozares izpēti; izgl. iestādes izpēti; pilnveido 

prezentēšanas prasmes.  

*īpaša uzmanība tiek veltīta jomām, kuras svarīgas 

Latvijas attīstībai un konkurētspējas veicināšanai. 

 

*Vecāki zina, ko nozīmē IKK, kā sazināties ar 

pedagogu karjeras konsultantu un izmanto iespēju 

izglītojamā, vecāka un PKK individuālajai   sarunai vai 

konsultācijai 

PKK, sociālo zinību 

skolotāji  

 

PKK, klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu 

pedagogi 

Direktora vietnieks audz. 

darbā, PKK  

 

 

 



*Turpinās darbs pie absolventu monitoringa  

 

*apzināta lielākā daļa pēdējo 6 gadu absolventu un 

noskaidrotas viņu turpmākās gaitas 

PKK 

janvāris  *Vecāku profesiju mēnesis  

 

 

*Tiešsaistes nodarbība vecākiem “Nākotnes 

profesijas” 

* izglītojamie izzina savu vecāku un dzimtas 

profesijas, īpašu uzmanību vēršot STEM un inovāciju 

jomām; izveidoti plakāti vai infografikas  

* vecāki zina, kādas prasmes un iemaņas būs svarīgas 

nākotnes profesijās 

klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

 

PKK 

februāris  *Absolventu un NVO organizāciju mēnesis 

 

*Skolas absolventi iepazīstina izgl. ar savu karjeras 

ceļu  īpaša uzmanība veltīta STEM jomām ) 

* NVO iepazīstina ar savu darbību un izgl. iesaistās 

NVO darbībā.  

klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

 

marts  *Dažādu izglītības iestāžu iepazīšanas mēnesis  

 

 

* Tiešsaistes nodarbība vecākiem “Tavs jautājums 

PKK” 

* izglītojamie zina atšķirību starp dažāda līmeņa un 

veida izglītības iestādēm 

 

*vecāki ieguvuši atbildes uz sev interesējošiem 

jautājumiem  

klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi, PKK 

 

PKK  

aprīlis *Dalība Ēnu dienā  

 

*Infografiku par nākotnes darba tirgu Latvijā izstāde  

 

 

 

*Projekta “Mans karjeras stāsts” prezentēšana 9.abcd 

kl. (2. daļa) 

 

* Projekta “Nākotnes darba tirgus Latvijā un pasaulē” 

prezentēšana 10., 11. kl  

 

* izglītojamie padziļināti iepazīst interesējošas 

profesijas 

 

*katrā 7.-12. klasē izglītojamie veikuši pētījumu par  

Latvijā nepieciešamajām profesijām  līdz 2030. 

gadam ; izglītojamie izveidojuši infografiku par to, 

kādas prasmes un kāda izglītība nepieciešama vienā 

no šīm profesijām 
*izglītojamais veicis pašizpēti un sevi interesējošas 

profesijas  vai nozares izpēti; izglītības iestādes izpēti; 

pilnveido prezentēšanas prasmes 

*izglītojamie izpētījuši Latvijas darba tirgu un zina, 

kādu profesiju pārstāvji Latvijā nepieciešami  

klašu audzinātāji, PKK 

 

 

klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi; PKK  

 

 

 

PKK, soc. zin. skolotāji  

 

 

PKK, soc. zin. skolotāji 

maijs  *Pašizaugsmes izvērtēšanas mēnesis (anketēšanas; 

testi, kopsavilkumu izveide) 

 

* izglītojamie izvērtē savu pašizaugsmi mācību gada 

laikā  

PKK, klašu audzinātāji  



jūnijs  *Palīdzība 9.kl. izglītojamajiem iestājai vidējās 

izglītības iestādēs 

* Palīdzība 12.kl. izglītojamajiem augstākās izglītības 

iestādes izvēlē 

*Gada darba izvērtējums; saruna ar skolas vadību 

* izglītojamie zina, kā pieteikties izvēlētajā mācību 

iestādē  

 

 

*veikta KAA darba SVID analīze 

PKK, klašu audzinātāji  

 


