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Eiropas Savienības 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 2019./2020. mācību gada 

                          

 

Rīgas 95.vidusskola 
(sadarbības partnera nosaukums) 

2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis un tā īstenošanas uzraudzības mehānisms 

2.1 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:  

 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana 

 darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana 

Rīgas 95.vidusskolas karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g. 

1.Darba tirgū pieprasītāko nozaru un profesiju iepazīšana 

2. Ar darba dēvēja darbu un  biznesa veidošanu iepazīšana 

3.Karjeras izvēles pasākumu organizēšana. 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

Rīgas 95.vidusskolas karjeras izglītības programma 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 
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Eiropas Savienības 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” 

1. Darba pasaules 

iepazīšana 

(farmācija un 

ķīmiskā 

rūpniecība) 

‘’No idejas līdz 

izstrādājumam’’ 

Ekskursija uz parfimērijas 

ražošanas uzņēmumu, lai 

iepazītu ar parfimēriju 

saistītās profesijas, darba 

apstākļus, nozares specifiku 

Plānotas 4 ekskursijas 

Rīgas 

95.vidusskolas 

5.klašu skolēni - 

127 

2019./2020.gada 

Oktobris - maijs 

762 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

(pārtikas 

rūpniecība) 

‘’Ražots Latvijā’’ Ekskursijas uz Latvijas 

uzņēmumiem, lai iepazītos ar 

ražošanas procesu un tajā 

nepieciešamajām profesijām.  

Skolēniem tiks dota iespēja 

iejusties uzņēmumos 

strādājošo profesiju 

pārstāvju “ādā” un iepazīt 

darba vidi, darba 

aprīkojumu, darba specifiku, 

saņemt atbildes uz sev 

interesējošajiem 

jautājumiem. 

Plānotas 4 ekskursijas. 

   Rīgas 

95.vidusskolas 

6.klašu skolēni - 

125 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 

750 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 

 

 

3. Darba pasaules 

iepazīšana  

(transports, 

loģistika) 

“Mana karjera 

loģistikā” 

Tikšanās ar loģistikas jomas 

profesionāļiem, lai iepazītu 

viņu darba ikdienu un 

uzzinātu, kādas prasmes un 

personības īpašības palīdz šo 

profesiju pārstāvjiem 

noturēties darba tirgū. 

Plānotas 4 ekskursijas. 

Rīgas 

95.vidusskolas 

7.klašu skolēni - 

99 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 
594 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 
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Eiropas Savienības 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” 

4. Darba pasaules 

iepazīšana 

 
(informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas) 

“Mana karjera 

informācijas un 

komunikācijas  

tehnoloģijas jomā” 

 

Ekskursijas uz  

tehnoloģiju servisu 

uzņēmumiem Latvijā, lai 

iepazītos ar tehnoloģisko 

pakalpojumu uzņēmumu un 

tajā nepieciešamajām 

profesijām. 

Plānotas 3 ekskursijas. 

Rīgas 

95.vidusskolas 
8. klašu skolēni –  

85 

 

 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 
310 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 
 

 

5. Pašnovērtējuma 

veikšana 
 

 

„Savas dzīves 

kapteinis” 

     

Personīgās izaugsmes trenera 

vadīta nodarbība par sevis 

izzināšanu, kā izvirzīt savus 

karjeras mērķus, kā sasniegt 

tos, kā mācības skolā saistās ar 

 profesionālu karjeru nākotnē. 

Plānotas 3 nodarbības. 

Rīgas 

95.vidusskolas 
8. klašu skolēni - 85 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 

200 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

trim nodarbību 

īstenošanu 
 

 

6. Darba pasaules 

iepazīšana 

 
(Ēdināšana, 

skaistumkopšana ) 

Mana karjera 

apkalpošanas jomā 

Ekskursija uz mācību centru, 

lai iepazītos ar darba specifiku, 

profesijām (pavārs, frizieris, 

vizāžists, ) 

Rīgas 

95.vidusskolas 
9. klašu skolēni - 60 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 

300 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 
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Eiropas Savienības 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” 

7. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

(apģērbu un 

tekstilizstrādājum

u ražošana) 

 

‘’Ražots Latvijā’’ 

             (I) 

Ekskursija uz Latvijas 

uzņēmumiem, lai iepazītos ar 

ražošanas procesu un tajā 

nepieciešamajām profesijām.  

Skolēniem tiks dota iespēja 

iejusties uzņēmumos strādājošo 

profesiju pārstāvju “ādā” un 

iepazīt darba vidi, darba 

aprīkojumu, darba specifiku, 

saņemt atbildes uz sev 

interesējošajiem jautājumiem 

Plānota 1 ekskursija 

Rīgas 

95.vidusskolas 

9. klašu skolēni - 50 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 

300 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 

 

 

8. Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

 

„Savas dzīves 

kapteinis” 

           (I) 

       

Personīgās izaugsmes trenera 

vadīta nodarbība par sevis 

izzināšanu, kā izvirzīt savus 

karjeras mērķus, kā sasniegt 

tos, kā mācības skolā saistās ar 

 profesionālu karjeru nākotnē 

Rīgas 

95.vidusskolas 

10= 12. klašu 

skolēni – 150 

 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 

200 EUR 

Rēķins par lekciju 

īstenošanu 

 

 

9. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

 

‘’Biznesa gēns’’ Lekcija – diskusija par 

topošajiem uzņēmējiem 

nepieciešamajām prasmēm un 

sava biznesa radīšanu, par 

uzņēmēja ikdienu un 

izaicinājumiem. 

Rīgas 

95.vidusskolas 

10- 12. klašu skolēni 

-150  

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 

300 EUR 

Rēķins par lekciju- 

diskusiju īstenošanu 

 

 

10. Izglītības iespēju 

izpēte 

(izglītība) 

Izglītība izstāde 

‘’Skola- 2020’’ 

Skolēni  dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju  par 

izglītības iespējam Latvijā un 

ārzemēs. 

Rīgas 

95.vidusskolas 

11= 12. klašu 

skolēni - 100 

2019./2020.gada 

oktobris - maijs 

300 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 

 

 



 
 

5 
Eiropas Savienības 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” 

11. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

(izglītība) 
 

Cilvēks un daba Tikšanās ar profesionāļiem, lai 

iepazītu viņu darba ikdienu un 

uzzinātu, kādas prasmes un 

personības īpašības palīdz šo 

profesiju pārstāvjiem strādāt 

šajā jomā 

Rīgas 

95.vidusskolas 1.-

4.klašu skolēni 

(365) 

2019.g. oktobris-

novembris, 

2020.g. janvāris-

maijs 

1250.00 EUR 

Rēķini par ekskursiju 
īstenošanu 
 
 

12. Darba pasaules 

iepazīšana 

(Pārtikas 

rūpniecība; 

Mājražošana un 

amatniecība; 

Enerģētika, 

elektrotehnika, 

elektronika) 

Cilvēks un ražotne Ekskursijas uz uzņēmumiem, 

lai iepazītos ar ražošanas 

procesu un tajā 

nepieciešamajām profesijām 

Rīgas 

95.vidusskolas 2.- 

4.klašu skolēni 

(280) 

2019.g. novembris, 

2020.g. janvāris-

maijs 

930.00 EUR 

Rēķini par ekskursiju 

īstenošanu 
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Eiropas Savienības 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” 

3.Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem 

partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem  

Sadarbības partneri 
Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā atbilstoši 2019./ 2020. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

 Profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana un 

prasmju izcilības 

iepazīšana 

Darba tirgū 

pieprasītāko 

tautsaimniecības 

nozaru iepazīšana 

Rīgas 95.vidusskolas atbilstoši 

karjeras attīstības atbalsta 

prioritātēm 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Atvērto durvju dienu 

pasākumu apmeklējums 

profesionālajā vidusskolā 

‘’RIMAN’’. SkillsLatvija’’ -

2020 izstādes apmeklējums 

Tikšanās ar profesionālās 

vidusskolas absolventiem – 

apkalpošanas nozares 

pārstāvjiem 

1.Tiksimies ar profesionālo skolu 

pārstāvjiem. 

2.Piedalīsimies Atvērto durvju 

dienās. 

3.Apmeklēsim profesionālo meistaru 

izstādi ‘’SkillsLatvija’’ 

4.Organizēsim skolēniem praktiskās 

nodarbības profesionālajās  skolās. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Karjeras diena vidusskolēniem 

(RSU augstskolu informācija 

par izglītības apguves 

iespējām ) 

Tikšanās ar RSU 

pārstāvjiem, lai iepazītos ar 

dažādu nozaru specifiku. 

Izglītības izstāde ‘’Skola – 

2020 ‘’ 

1.Aicināsim uz skolu augstskolu 

pārstāvjus ar lekcijām par izglītības 

apguves iespējām un par profesijām, 

kuras var apgūt pēc augstskolas 

beigšanas. 

2.Apmeklēsim izglītības iestādes, lai 

iepazītos ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 

3.Piedalīsimies tikšanās ar profesiju 

pārstāvjiem Karjeras nedēļas ietvaros  

4.Organizēsim lekcijas par biznesa 

veidošanas principiem. 
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Eiropas Savienības 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” 

 

Sagatavoja:  

Pedagogs karjeras konsultants Vladimirs Samoiļenko     
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

Datums: 04.10.19. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
SIA ‘’Dzintars ‘’apmeklējums Dalība Ēnu dienā. 

Vienošanās ar biznesa 

inkubatoru par 

iepazīstināšanu ar 

jaunajiem un aktuālajiem 

uzņēmumiem. 

1.Apmeklēsim uzņēmumus, lai 

iepazītos ar darba devēju darbu un 

biznesa darba organizēšanu 

2.Piedalīsimies Ēnu dienā. 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Sadarbība ar Latvijas Brīvo 

arodbiedrības savienību un ar 

Latvijas Pilsoniskās Aliances 

organizacijām. 

LU Karjeras centra  un 

izglītības centra Prakse.lv 

lekcijas par darba tirgū 

pieprasītām nozarēm un 

profesijām 

1.Organizēsim tikšanās ar Latvijas 

Brīvo arodbiedrības savienības 

pārstāvjiem, lai saņemtu informāciju 

par situāciju  Latvijas  darba tirgū. 

2.Sadarbosimies ar Latvijas 

Pilsoniskās Aliances organizācijām 

ar mērķi iepazīties ar to darba 

specifiku un specialistiem.( Latvijas 

Zaļa Kustība, ,Eiropas Patversme.lv, 

, Latvijas Sarkanais Krusts, Studentu 

bataljons) 


