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Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.m.g. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 

 

Izglītības iestāde: Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 
 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Izglītības iespēju 

izpēte 

 

Atvērto durvju jeb 

informatīvās dienas 

reģionālajās augstskolās  

Ieinteresēto skolēnu  grupa dodas uz augstskolām 

ārpus Rīgas (Jelgava, Ventspils, Valmiera, 

Daugavpils, Rēzekne, Liepāja) ar mērķi iepazīties 

ar piedāvātajām mācību programmām, iestāšanās 

nosacījumiem, mācību un dzīvošanas vidi un 

iespējām. 

10.-12.klašu skolēni – skolēnu grupa 

uz katru augstskolu  

 

Kopā: 62 skolēni 

(tai skaitā pavadošie skolotāji) 

 

2018.gada marts-maijs 

2. Izglītības iespēju 

izpēte 

 

Izglītības izstāde 

 “Skola 2018” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības izstādi ar 

mērķi iegūt visaptverošu informāciju un 

konsultācijas par izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs. 

9.-12.  

klašu skolēni 

Kopā: 100 skolēni 

2018.gada februāris 

3. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Kā neapjukt profesiju 

pasaulē?” 

Personīgās un profesionālās izaugsmes treneru 

vadītas nodarbības par sevis izzināšanu, 

profesionālās piemērotības noteikšanu, savu 

vērtību apzināšanos un ideālās profesijas 

meklējuma iespējām.  

7.-9.klašu skolēni – 

11 nodarbības (1x 40 vai 2x40 min.) 

-  līdz 30 skolēni grupā.  

Kopā: 320 skolēni 

2018.gada maijs 
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Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

4. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

„Piemērotākās 

profesijas izvēles ceļš: 

soli pa solim” 

Personīgās un profesionālās izaugsmes trenera 

vadīta nodarbība/diskusija kā soli pa solim nonākt 

līdz nākotnes profesijas izvēlei, stereotipu 

laušana. Praktiski uzdevumi, kas veicina pašizpēti 

un lēmumu pieņemšanu.  

10. - 12.klašu skolēni                         

3 nodarbības   (1x40 vai 2x40 min), 

30 skolēni grupā.             

Kopā: 90 skolēni. 

2018.gada maijs 

5. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

„Pieprasītākās spējas 

un prasmes šodienas un 

nākotnes darba tirgū” 

Personīgās un profesionālās izaugsmes trenera 

vadīta lekcija/diskusija par 2030. gada Latvijas 

darba tirgus prognozēm, par pieprasījumu un 

piedāvājumu dažādās jomās. Darba samaksa 

Latvijā 2017.gadā dažādās jomās, naudas koks, 

top 10 profesijas, kas neeksistēja pirms 5 gadiem. 

Ārpusstundu aktivitāšu nozīme personības 

veidošanā. Praktiski uzdevumi jauniešu prasmju 

izvērtēšanai un prasmju attīstīšanas plāna 

sastādīšanai.  

 

10. - 12.klašu skolēni                         

3 nodarbības   (1x40 vai 2x40 min), 

30 skolēni grupā. 

 Kopā: 90 skolēni.  

 

2018.gada maijs 

6. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

„Uzņēmējspējas -  

manas nākotnes 

prasmes” 

 

Personīgās un profesionālās izaugsmes trenera 

vadītas meistardarbnīcas noteiktās tēmās, kas 

orientētas uz jauniešu uzņēmējspēju attīstību: 

radošuma attīstīšana, savu  ideju un mērķu 

noteikšana, laika plānošana, komandas veidošana, 

publiskā runa un savu ideju prezentēšana. 

10. - 12.klašu skolēni                         

6 nodarbības (2x40 min.) skolēnu 

grupām 

Kopā: 100 skolēni. 

2018.gada marts, aprīlis 
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Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

7. Darba pasaules 

iepazīšana  

Izglītības iespēju 

izpēte 

 

“Lidot – mana karjeras 

izvēle” 

Mācību ekskursija un pilotu/stjuartu mācību 

centra instruktoru darbnīca, lai iepazītos ar 

transporta nozari – gaisa transportu. Skolēni 

iepazīsies ar profesiju daudzveidību lidostā, 

uzzinās par izglītības un prakses iespējām, darba 

tirgus perspektīvām, iepazīsies ar pilota un 

stjuartu ikdienas pienākumiem, profesijas 

apmācības iespējām. 

9.-12. klašu skolēni – 20 skolēnu 

grupa pēc izvēles (tai skaitā 

pavadošie skolotāji) 

 

Kopā: 20 skolēni. 

 

2018. gada marts-maijs 

8. Darba pasaules 

iepazīšana 

Izglītības iespēju 

izpēte 

 

Tehniskās jaunrades 

diena skolā 

Praktiskas darbnīcas ar mērķi iepazīt 

inženierzinātnes un ieinteresēt apgūt kādu 

inženierzinātņu nozari (būvniecība, arhitektūra, 

datorzinātnes, elektronika, enerģētika, mehānika, 

ķīmija, materiālzinātnes u.c.) 

Jaunieši veiks praktiskus uzdevumus, kas būs 

saistīti ar ideju radīšanu un tās praktisku 

realizēšanu, rosinot arī problēmu risināšanas un 

sadarbības prasmju attīstību. 

7.- 9.klašu skolēni – 40 skolēni (2 

grupas pa 20 skolēniem) 

10.- 11. klašu skolēni – 60 skolēni (3 

grupas pa 20 skolēniem). 

7.-8.klases skolēni – 100 skolēni (4 

grupas pa 25 skolēniem) 

 

Kopā: 200 skolēni 

2018. gada marts-maijs 

9. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

“Veiksmīga 

uzņēmējdarbība – 

ražots Latvijā” 

Mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, 

iepazīšanās ar uzņēmuma rašanās ideju, ražošanas 

procesu un tajā nepieciešamajām profesijām, 

ilgtspējīgas attīstības un darbības 

pamatprincipiem.  

Plānotas 10 ekskursijas, 4 uzņēmumos papildus 

arī radošās darbnīcas. 

7.-12.klašu skolēni  

300 skolēni (tai skaitā pavadošie 

skolotāji).  

2017. gada decembris-

2018.gada maijs 
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Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

10. Darba pasaules 

iepazīšana 

Izglītības iespēju 

izpēte 

 

“Medicīna – mana 

nākotne” 

   Mācību ekskursija uz medicīnas koledžu, lai 

iepazītos ar profesiju daudzveidību medicīnas 

nozarē, izpētītu izglītības iespējas un nosacījumus. 

Praktiska darbnīca, lai iepazītu profesionālo 

praksi, ikdienu un medicīnā pielietotās 

tehnoloģijas. 

    Mācību ekskursija uz homeopātisko aptieku, lai 

iepazītu aptiekāra profesiju, meistardarbnīca 

farmakoloģijā. 

    Mācību ekskursijas uz muzejiem, kas saistīti ar 

medicīnas jomas, ārsta profesijas iepazīšanu 

7.-12.klašu skolēni  

50 skolēni (tai skaitā pavadošie 

skolotāji). 

9.-12.klašu skolēni – 20 skolēni 

8.-.12.klašu skolēni- 60 skolēni 

(tai skaitā pedagogi) 

 

Kopā:130 skolēni 

2018.gada marts, aprīlis 

11. Darba pasaules 

iepazīšana 
“Eko skola – mēs par 

dabu!” 

Mācību ekskursijas un praktiskās nodarbības, lai 

iepazītos ar bioloģijas un vides zinību jomu, tās 

nozīmīgumu darba tirgū, perspektīvām, jomas 

profesijām, zinātniskajiem virzieniem 

dabaszinātņu jomā un karjeras iespējām. 

7.-9.klašu skolēni-  

125 skolēni 

10.- 12.klašu skolēni – 50 skolēni  

(tai skaitā pavadošie skolotāji). 

Kopā:175 skolēni 

2018. gada aprīlis, maijs 

ESF projektā piešķirtie līdzekļi 

7090,0 EUR  

(10 EUR x709 skolēni uz 01.10.2017) 

 

Sagatavotājs: RVVĢ Pedagogs karjeras konsultants Daina Romanovska      


