
RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLAS 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS 2022./2023. 

 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

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 Karjeras programmas 

pārveidošana atbilstoši 

pamatskolai. 

Darbs ar Rīgas Iļģuciema 

pamatskolas absolventu 

datubāzi. 

Aspazijas muzeja un mākslas 

telpas “Dubulti” apmeklējums 

ar 6.b klasi. 

Aktīva skolēnu domes darbības 

koordinēšana organizējot 

skolotāju dienā. 

Sakārtot dokumentāciju - 

individuālo konsultāciju 

sniegšanai iesnieguma 

veidlapa vecākiem, 

konsultāciju karte 

skolēniem. 

 

Informatīvo stendu 

atjaunošana skolā.  

Informēju vecākus 

par iespēju 

skolēniem apmeklēt 

individuālās 

karjeras 

konsultācijas. 

OKTOBRIS Karjeras nedēļas plāna 

izveide un pasākumu 

organizēšana. 

9.klases projekta “Mans 

karjeras plāns” metodiskā 

materiāla uzlabošana 

sadarbībā ar latviešu 

valodas skolotāju un 

klašu audzinātājiem. 

1.-3.klases skolotāju 

konsultēšana karjeras 

atbalsta sniegšanā 

audzināmajās klasēs. 

 

Nodarbība skolēnu domei 

“Komanda”. 

“Rāmkalnu” sukāžu ražotnes 

un picu ceptuves apmeklējums 

ar 6.a klasi. 

Karjeras nedēļas aktivitātes 

pilsētas un skolas mērogā. 

Nodrošināt individuālās un 

grupas karjeras 

konsultācijas 7.-9.klašu 

skolēniem. 

Informāciju par 

karjeras izglītības 

aktivitātēm publicēju 

skolas Facebook 

kontā un skolas 

mājas lapā 

www.ricps.lv 

Informācijas 

nodošana skolēniem 

skolas FB un e-klasē 

par dažādām karjeras 

attīstības 

aktualitātēm Rīgā. 

9.klašu skolēnu 

anketēšana, lai 

noskaidrotu viņu 

intereses karjeras 

izvēlē. 

Informēju vecākus 

par iespēju 

skolēniem apmeklēt 

individuālās 

karjeras 

konsultācijas. 

Tiešsaistes 

diskusija “Kā 

palīdzēt bērnam 

atklāt savas 

superspējas.” 

http://www.ricps.lv/


NOVEMBRIS Klases stundas 9.klasēm 

ievirzot projekta “Mans 

karjeras plāns” izveidē. 

Materiāla “4 veiksmes 

atslēgas” pārveide 

9.klasei. 

6. klases skolēniem ekskursija 

ar izlaušanās istabas 

elementiem Swedbank 

“Finanšu laboratorija”. 

Rīgas Iļģuciema pamatskolas 

skolēnu dome “Brīvprātīgos 

darbs karjeras izaugsmē un 

sabiedriskajā līdzdalībā”. 

Sadarbībā ar Rīgas Iļģuciema 

pamatskolas skolēnu domi 

diskusija ar dažādu 

nacionalitāšu studentiem 

“Kultūru tilti”. 

7.klasei tikšanās ar Lauru 

Erdlāni – studējošo “OratoriO” 

aktris. 

Nodrošināt individuālās un 

grupas karjeras 

konsultācijas 7.-9.klašu 

skolēniem. 

Informāciju par 

karjeras izglītības 

aktivitātēm publicēju 

skolas Facebook 

kontā un skolas 

mājas lapā 

www.ricps.lv 

Informācijas 

nodošana skolēniem 

skolas FB un e-klasē 

par dažādām karjeras 

attīstības 

aktualitātēm Rīgā. 
 

Tikšanās ar skolēnu 

vecākiem klašu 

sapulcēs. 

DECEMBRIS Darbs pie projekta “Mans 

karjeras plāns” 

realizēšanas. 

1.-3.klases skolotāju 

konsultēšana karjeras 

atbalsta sniegšanā 

audzināmajās klasēs. 

  

9.klases “Profesionālās 

izglītības iespēja karjeras ceļā”. 

Nodarbība 9.klasei “4 

veiksmes atslēgas”  

Nodrošināt individuālās un 

grupu karjeras konsultācijas 

7.-9.klašu skolēniem.  

Informāciju par 

karjeras izglītības 

aktivitātēm publicēju 

skolas Facebook 

kontā un skolas 

mājas lapā 

www.ricps.lv 

Informācijas 

nodošana skolēniem 

skolas FB un e-klasē 

par dažādām karjeras 

attīstības 

aktualitātēm Rīgā. 
 

 

 
  

http://www.ricps.lv/
http://www.ricps.lv/


JANVĀRIS Integrētā latviešu valodas 

stunda 9.klasēm ievirzot 

projekta “Mans karjeras 

plāns” izveidē 

8. – 9.klasei tikšanās ar aktieri, 

uzņēmēju Ukrainas atbalstītāju 

Armandu Ikali. 

9.klases uzņēmuma “Madara 

Cosmetics” apmeklējums. 

Nodrošināt individuālās un 

grupu karjeras konsultācijas 

7.-9.klašu skolēniem.  

9.klases izpēte veicot 

anketēšanu un grupu 

darbus klases stundās. 

Informāciju par karjeras 

izglītības aktivitātēm 

publicēju skolas 

Facebook kontā un 

skolas mājas lapā 

www.ricps.lv 
 

 

FEBRUĀRIS Materiālu sagatavošana 

integrētai mācību stundai 

sadarbībā ar kolēģiem 

kompetenču izglītībā. 

Ekskursijas uzņēmumos 

portālā “Ēnu diena.lv”. 

9.klašu projektu “Mans 

karjeras plāns” aizstāvēšana. 

 

 

Nodrošināt individuālās un 

grupas karjeras 

konsultācijas 7.-9.klašu 

skolēniem. 

Informāciju par karjeras 

izglītības aktivitātēm 

publicēju skolas 

Facebook kontā un 

skolas mājas lapā 

www.ricps.lv 
Informācijas nodošana 

skolēniem skolas FB un 

e-klasē par dažādām 

karjeras attīstības 

aktualitātēm Rīgā. 
 

 

MARTS Sadarbībā ar kolēģiem 

novadīt integrētu mācību 

stundu kompetenču 

izglītībā. 

9.klašu projektu “Mans 

karjeras plāns” aizstāvēšana. 

7. klases skolēniem ekskursija 

ar izlaušanās istabas 

elementiem Swedbank 

“Finanšu laboratorija”.  

Nodrošināt individuālās un 

grupas karjeras 

konsultācijas 7.-9.klašu 

skolēniem. 

Informāciju par karjeras 

izglītības aktivitātēm 

publicēju skolas 

Facebook kontā un 

skolas mājas lapā 

www.ricps.lv 
Informācijas nodošana 

skolēniem skolas FB un 

e-klasē par dažādām 

karjeras attīstības 

aktualitātēm Rīgā. 

 

 

http://www.ricps.lv/
http://www.ricps.lv/
http://www.ricps.lv/


APRĪLIS Informācijas apkopošana 

pēc integrētu mācību 

stundu vadīšanas. 

Tiešsaistes nodarbība “Valsts 

ieņēmumu dienestā.” 

Sadarbībā ar sociālajām 

zinībām. 8.klase. 

 

Nodrošināt individuālās un 

grupas karjeras 

konsultācijas 7.-9.klašu 

skolēniem. 

Informāciju par karjeras 

izglītības aktivitātēm 

publicēju skolas 

Facebook kontā un 

skolas mājas lapā 

www.ricps.lv 

Informācijas nodošana 

skolēniem skolas FB un 

e-klasē par dažādām 

karjeras attīstības 

aktualitātēm Rīgā. 
 

Tikšanās ar 

skolēnu 

vecākiem klašu 

sapulcēs. 

MAIJS Metodisko materiālu 

apkopošana un pilnveide. 

8.klases “Profesionālās 

izglītības iespēja karjeras ceļā”.  

Nodrošināt individuālās un 

grupas karjeras 

konsultācijas 7.-9.klašu 

skolēniem, īpaši strādājot ar 

CV un pieteikumiem 

vasaras darbam. 

Veicu aptauju 7.-9.klašu 

skolēniem, lai 

noskaidrotu, kuras 

karjeras izglītības 

aktivitātēm 

2022./2023..m.g. 

jauniešus uzrunāja, kādas 

tēmas viņiem pietrūka. 

Informāciju par karjeras 

izglītības aktivitātēm 

publicēju skolas 

Facebook kontā un 

skolas mājas lapā 

www.ricps.lv 
 

 

 

Sagatavoja: Zeltīte Liepiņa 

http://www.ricps.lv/
http://www.ricps.lv/

