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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 2018./2019.m.g. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

 

Rīgas 95.vidusskola 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

1. Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

„Savas dzīves 

kapteinis” 

      (nodarbības) 

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 - 118 

2018./2019.gada 

oktobris - maijs 

           200 eiro 

Pakalpojuma līgums 

par trim nodarbību 

īstenošanu 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

Maizes ceļojums līdz 

mūsu galdam 

 (ekskursija) 

 

Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi, 

lai iepazītos ar ražotnes darbu un 

maizes tapšanu procesā iesaistītājām 

profesijām. 

Plānotas 3 ekskursijas. 

Rīgas 95.vidusskolas 

8. klašu skolēni - 94 

2018./2019.gada 

oktobris - maijs 

          600 eiro 

Rēķini par ekskursiju 

īstenošanu 

3. Darba pasaules 

iepazīšana 

  

„Skaistums – Cilvēks 

– Dzīve” 

( radošas darbnīcas) 

Praktiskas nodarbības Mākslas un  

Daiļrades darbnīcās, lai iepazīties ar 

profesijām, kuras ir nepieciešamas, 

lai strādātu šajā jomā. 

Plānotas 3 nodarbības. 

  Rīgas 95.vidusskolas 

7.klašu skolēni - 91 

2018./2019.gada 

oktobris - maijs 

           350 eiro 

Rēķini par nodarbību 

īstenošanu 

4. Izglītības iespēju 

izpēte 

Zinātniskais 

teātris 

izbraukumā.  
 

 Unikālas praktiskās nodarbības- 

zinātniskās izrādes, kas rada 

neaizmirstamus iespaidus un ļauj 

iepazīt zinātni, veido izpratni par 

fiziķu un ķīmiķu profesiju.  

  Rīgas 95.vidusskolas 

7. klašu skolēni - 91 

2018./2019.gada 

oktobris - maijs 

          600 eiro 

Rēķini par nodarbību 

īstenošanu 
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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 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

Plānotas 3 nodarbības. 

 

5. Darba pasaules 

iepazīšana 

  

„Ražots Latvijā” Ekskursijas uz Latvijas pārtikas 

uzņēmumiem, lai iepazītos ar 

pārtikas ražošanu 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 - 111 

2018./2019.gada 

oktobris - maijs 

           800 eiro 

Rēķini  par ekskursiju 

īstenošanu 

6. Darba pasaules 

iepazīšana 

  

Kā rodas saldumi? 

   (ekskursijas) 

Ekskursija uz saldumu ražošanas 

uzņēmumu, lai iepazītu tajā 

strādājošu profesijām un darba 

ikdienu. 

Plānotas 4 ekskursijas. 

  Rīgas 95.vidusskolas 

  5.klašu skolēni - 118 

2018./2019.gada 

oktobris - maijs 

            800,7 eiro 

Rēķini par ekskursiju 

īstenošanu 

7. Darba pasaules 

iepazīšana 

Mana karjera 

apkalpošanas jomā 

(ekskursija, praktiskās 

nodarbības) 

Ekskursija uz mācību centru, lai 

iepazītos ar darba specifiku, 

,nepieciešamajām profesijām (pavārs, 

frizieris, vizāžists, datoru sistēmas 

tehniķis) 

Plānota1 ekskursija 

Rīgas 95.vidusskolas     

9.klašu skolēn - 60  
2018./2019.gada   

oktobris - maijs 

            200 eiro 

Rēķins par ekskursiju 

īstenošanu 
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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 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

9. Darba pasaules 

iepazīšana 

Skaistums – Cilvēks – 

Dzīve  

Praktiskās nodarbības darbnīcā, lai 

iepazīties ar profesijām, saistām ar 

dizainu. 

Plānots 2 nodarbības 

Rīgas 95.vidusskolas  

10.klašu skolēni - 40 
2018./2019 gada     

oktobris – maijs  

           599,96 eiro 

Rēķins par nodarbību 

īstenošanu 

  

10. Darba pasaules 

iepazīšana  

Cilvēks un daba 

(iepazīsti profesiju) 

Ekskursija uz mācību iestādi, lai 

iepazīties ar  profesijām, kuras 

saistītas ar vides aizsardzību un vides 

pētniecību. Praktiskās nodarbības 

laboratorijā. 

Plānots 2 ekskursijas 

Rīgas 95.vidusskolas  

11.klašu skolēni -  40  
2018./2019 gada   

oktobris - maijs 

           599,96 eiro 

Rēķini par ekskursiju 

īstenošanu 

11. Karjeras lēmumu 

pieņemšana  

Pašnovērtējuma 

veikšana 

“Biznesa gēns” Lekcija – diskusija par topošajiem 

uzņēmējiem, nepieciešamajām 

prasmēm un sava biznesa radīšanu 

,par uzņēmēja ikdienu un 

izaicinājumiem. Skolēniem ar dažādu 

metožu palīdzību būs iespēja izvērtēt 

savu piemērotību uzņēmējdarbībai.  

Rīgas 95.vidusskolas 11. 

– 12.klašu skolēni – 90  
2018.gada 

novembris 

              100 eiro  

Pakalpojuma līgums 

par lekcijas – diskusijas 

īstenošanu 

12. Darba pasaules 

iepazīšana  

Cilvēks un daba 

(iepazīsti profesijas) 

Ekskursijas, kur izglītojamiem tiks 

dota iespēja iepazīties ar profesiju 

pārstāvjiem, kas nodrošina dzīvnieku 

kopšanu, uzturēšanu un barošanu.  

Rīgas 95.vidusskolas  

1.- 4.klašu skolēni - 361 
2018./2019.m.g. 

janvāris - maijs 

1320,00 EUR 

Rēķini par ekskursiju 

īstenošanu 

13. Darba pasaules 

iepazīšana 

Cilvēks un māksla 

(iepazīsti profesijas) 

Ekskursijas, kur izglītojamiem tiks 

dota iespēja iepazīties ar profesiju 

pārstāvjiem, kas nodrošina teātra 

izrādes organizēšanu, leļļu radīšanu, 

Rīgas 95.vidusskolas    

1. -4.klašu skolēni - 361 
2018./2019.m.g. 

februāris - maijs 

670,00 EUR 

Rēķini par ekskursiju 

īstenošanu 
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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 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

pasākumu noformēšanu. 

14. Darba pasaules 

iepazīšana 

Cilvēks un ražotne 

(iepazīsti profesijas) 

Ekskursijas, kur izglītojamiem tiks 

dota iespēja iepazīties ar ražošanas 

uzņēmumiem, tajā strādājošu 

profesiju pārstāvjiem, darba rīkiem 

un ikdienu. 

Rīgas 95.vidusskolas     

1. -4.klašu skolēni -   

361 

2018./2019.m.g. 

novembris - 

maijs 

1300,00 EUR 

Rēķini par ekskursiju 

īstenošanu 

 

Sagatavotājs:         Saskaņotājs:  

 Vladimirs Samoiļenko                                                             _______________________________________________ 
(Sagatavotāja vārds, uzvārds, datums)       (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, vārds, uzvārds,  datums)    

  

Apstiprināts: 

____________________________________________________                 datums:_____________ 

(Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments) 

 

 


