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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” 

Rīgas 64.vidusskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam 

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

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 

 pašvadības prasmju pilnveidošana 

 

2.2. KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

• MK rīkojums Nr. 821 (2015) “Par Karjeras izglītības īstenošanas plānu valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020. 
gadam”  

• MK noteikumi Nr.468 (2014) “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 
programmu paraugiem”  

 MK noteikumi Nr.281 (2013) ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu 
paraugiem” 

 Klases stundu programmas paraugs. Metodiskais līdzeklis, VISC, Rīga 2016 

  Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai. Metodiskie ieteikumi, VISC, Rīga 2016 

 Rīgas 64. vidusskolas Skolas attīstības plāns 

 Rīgas 64. vidusskolas Karjeras izglītības programma. Rīga 2017 

 Rīgas 64. vidusskolas audzināšanas darba mērķi un uzdevumi 2019./ 2020 m. g. 

 Skolas kalendārais darba plāns 2019./ 2020. m. g. 
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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” 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

1. Pašnovērtējuma 

veikšana 

“Vērtēju sevi pats” Personīgā izaugsmes trenera 

vadīta nodarbība par sevis 

izzināšanu, par pieklājības likumu 

pasauli, par profesijām, kuru 

pārstāvji palīdz cilvēkiem 

orientēties saskarsmes, etiķetes, 

saziņas jomā, par to, kas ir 

cilvēkprasmes un kādēļ nākotnē ar 

vienu profesiju nepietiks. 

Rīgas 64. vidusskolas 

4.a,b,c klases 89 

izglītojamie 

 (3 nodarbības ) 

2019. gada 

oktobris - 

novembris 

600 EUR 

Pakalpojuma līgums  un 

rēķins par  3 nodarbību 

īstenošanu 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

( komunikācijas 

tehnoloģijas,  

elektronika, 

elektrotehnika, 

būvniecība,  

transports, vadība) 

“Gribu visu zināt” Speciālistu vadīta prasmju un 

radošo tehnoloģiju nodarbība, 

kurā skolēni iepazīs un izzinās 

jaunākās tehnoloģijas, ar tām 

saistītās profesijas un nākotnes 

izaicinājumus. 

Rīgas 64. vidusskolas 

2.a,b,c,d,e klases 144 

izglītojamie  

(5 nodarbības) 

2019. gada 

novembris - 

decembris 

1084 EUR  

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par  5 nodarbību 

īstenošanu 

3. Darba pasaules 

iepazīšana 

( poligrāfija ) 

“Ražots Latvijā 1” Ekskursija uz tipogrāfiju, lai 

iepazītos ar ražošanas procesu un 

tajā nepieciešamajām profesijām. 

Skolēniem tiek dota iespēja 

iepazīt darba vidi, darba 

aprīkojumu, darba specifiku, 

saņemt atbildes uz sev 

interesējošajiem jautājumiem. 

Rīgas 64. vidusskolas 

3.a,b,c,d,e; 4.d klases 

177 izglītojamie  

(6 nodarbības) 

2020. gada 

janvāris, marts, 

aprīlis 

885 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 6  ekskursiju 

vadīšanu uzņēmumā. 
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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 

( lauksaimniecība ) 

“Profesijas Rīgas 

Zooloģiskajā dārzā” 

Ekskursija uz Rīgas Zooloģisko 

dārzu, lai iepazītos ar profesijām, 

kādas nepieciešamas, ar darba 

apstākļiem, darba ikdienu, 

uzzinātu, kādas prasmes, izglītība 

un personības īpašības 

nepieciešamas, lai strādātu šajās 

profesijās. 

Rīgas 64. vidusskolas 

1.a,b,c,d,e; 2.a klases 

153 izglītojamie  

(5 nodarbības ) 

2020. gada 

februāris, marts, 

aprīlis, maijs 

559 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par  5 ekskursiju 

īstenošanu 

5. Darba pasaules 

iepazīšana (apģērbu 

un 

tekstilizstrādājumu 

ražošana)  

“Iepazīsti profesiju” Lekcija – diskusija, kurā skolēnus 

iepazīstina ar dizaineru profesijām 

(produkta, grafikas, interjera, 

modes utt), tiem nepieciešamajām 

prasmēm, darba instrumentiem, 

ikdienu un izaicinājumiem. 

Diskusijas laikā skolēni uzzinās 

par to, kas vispār ir dizains, kādi 

ir dizainu veidi, spilgtākie 

paraugi, pelnošākie modes zīmoli, 

to dibinātāji. Saruna ar skolēniem 

par mērķu sasniegšanu, dažādu 

prasmju un iemaņu 

nepieciešamību veiksmīgas 

karjeras veidošanā. 

Rīgas 64. vidusskolas 

5.a,b,c,d klašu 127 

izglītojamie  

(4 nodarbības) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. gada 

aprīlis 

300 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 4 nodarbību 

organizēšanu. 
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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” 

6. Pašnovērtējuma 

veikšana un karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

„Ceļā uz mērķi” Praktiska nodarbība ar personības 

izaugsmes treneri, kuras laikā 

skolēni piedalīsies interaktīvā 

diskusijā, uzzinās par mērķu 

plānošanas metodiku. 

Turpinājumā skolēni paši izveidos 

savas mērķu kartes. Dalībniekiem 

būs iespēja izvērtēt savas 

intereses, personības īpašības un 

to atbilstību iedomātajam karjeras 

mērķim. 

Rīgas 64. vidusskolas 6. 

a,b,c,d klases 133 

izglītojamie 

(4 nodarbības)  

2020. gada 

februāris 

891 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 4 nodarbību 

organizēšanu.  

7. Darba pasaules 

iepazīšana 

(transports, 

loģistika) 

“Lidostas darba 

izzināšana”  

Lidostas apmeklējuma laikā 

izglītojamie gūs priekšstatu  par 

dažādajam profesijām, kuras 

nodrošina lidostas darbu, 

iepazīsies ar viņu darba 

pienākumiem un gūs ieskatu 

lidostas darba organizācijā,  tiks 

vērots darba process, kura laikā 

uzzinās par zināšanām un 

prasmēm, kuras nepieciešamas 

darba pienākumu veikšanai 

lidostā. 

Rīgas 64.vidusskolas 

7.a,b,c,d; 8.a,b,c klases  

246 izglītojamie  

 (7 ekskursijas)  

2019.gada 

novembris, 

decembris 

369.00 EUR 

1.50 x 243 

Rēķins par 7 ekskursiju 

īstenošanu 

8. Darba pasaules 

iepazīšana (radošās 

industrijas) 

“Teātris no citas 

puses” 

Ekskursija uz vienu no Latvijas 

teātriem, lai iepazītu profesijas, 

kuras teātrī nodrošina ikvienas 

izrādes vai pasākuma norisi. 

Rīgas 64. vidusskolas 8. 

a;b,c  klases 102  

izglītojamie  

(3 nodarbības)  

2020. gada marts 306 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 3 nodarbību 

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” 

9. Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde  

“Skola 2020” 

Izglītojamie dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs. 

Rīgas 64. vidusskolas   

9.a;b;c klases  102 

izglītojamie;  

12.a;b,c klases  75 

izglītojamie  

2020. gada 

28.februāris  - 

1.marts 

708 EUR 

Ieejas biļetes izstādē 

 4 EUR x 177 

10. Darba pasaules 

iepazīšana 

(ēdināšana, viesu 

izmitināšana, 

tūrims) 

“Piecas garšas” Nodarbība – tikšanās ar 

šefpavāru, lai iepazītu viņa darba 

ikdienu, uzzinātu kādas 

prasmes/iemaņas, rakstura 

īpašības un izglītība 

nepieciešama,   lai būtu veiksmīgs 

un pieprasīts šefpavārs, 

noskaidrotu, kas veicina un 

bremzē veiksmīgu 

uzņēmējdarbību.  

Rīgas 64.vidusskolas 9. 

a; b; c klases 53  

izglītojamie  

 3 (nodarbības ) 

2020.gada 

janvāris 

250 EUR 

Rēķins par  3 nodarbību 

īstenošanu 

11. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

“Veiksmīgas karjeras 

ABC” 

Izglītojamie seminārā iepazīstas, 

kas ir “karjera” un, kas ir 

“veiksmīga karjera”, kādi kritēriji 

nosaka veiksmi karjerā. Gūst 

priekšstatu par to, kā orientēties 

mūsdienu darba tirgū, kādas ir 

prasības, tendences un, kādi 

talanti būs pieprasīti nākotnē. 

Iepazīstas  ar populārākajiem 

karjeras izveides modeļiem un 

mācās  to praktiski izmantot savas 

karjeras veidošanā. 

Rīgas 64 vidusskolas 

10.a,b,c,d klases 109 

izglītojamie 

 (4 nodarbības)  

2020. gada 

janvāris, 

februāris 

1000 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 4 semināru 

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

12. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

“Veiksmīga karjera 

darot savu sirdslietu” 

Interaktīva nodarbība ar 

personības izaugsmes treneriem, 

kuras gaitā izglītojamie paši rod 

atbildi uz jautājumiem ar ko sākt 

veidot karjeru, kā nekļūdīties 

izvēloties nodarbošanos un 

kādiem orientieriem sekot. Tiks 

sastādīts rīcības plāns,  kā sākt 

veidot karjeru balstoties uz 

saviem talantiem, sekojot savam 

aicinājumam un būt veiksmīgam 

darot savu sirdslietu. 

Rīgas 64. vidusskolas 

11.a,b,c klases 95 

izglītojamie 

(3 nodarbības) 

2019. gada 

novembris, 

decembris 

1080 EUR 

Pakalpojuma līgums vai  

rēķins par 3 nodarbību   

vadīšanu 

13. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pašnovērtējuma 

veikšana  

Dzīves kvalitāte un 

mērķi personīgajā un 

profesionālajā 

izaugsmē  

Izglītojamie  nodarbībā diskutē 

par cilvēciskajām vērtībām,  ko 

nozīmē dzīves kvalitāte, ārējā un 

iekšējā izaugsme, tiek izstrādāti 

galvenie  principi  atbildīgas un 

jēgpilnas dzīves veidošanā, 

virzoties uz mērķi personīgajā un 

profesionālajā izaugsmē.  Tiek  

pilnveidotas  pašvadības prasmes. 

Rīgas 64. vidusskolas   

11.a klases un 12.a,b,c 

klases  106 izglītojamie 

(4 nodarbības)  

2020. gada  

martā 

320 EUR 

Pakalpojuma līgums vai  

rēķins par  4 nodarbību - 

diskusiju  vadīšanu  

 

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 



 
 

7 
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” 

 Profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana un 

prasmju izcilības 

iepazīšana 

Darba tirgū 

pieprasītāko 

tautsaimniecības 

nozaru iepazīšana 

Pašvadības prasmju attīstība 

(atbilstoši skolas (pilsētas, 

novada, reģiona) karjeras 

attīstības atbalsta prioritātēm) 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Atvērto durvju dienu 

pasākumu apmeklējums  

Rīgas tehniskajā  koledžā,  
Rīgas stila un modes 

tehnikumā,  Rīgas 

Celtniecības koledžā, Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas  

tehnikums,   PIKC Rīgas 

Valsts tehnikums,   SKILLS 

Latvija 2020 apmeklējums. 

 

Tikšanās ar  Rīgas tirdzniecības profesionālās vidusskolas, 

studentiem un pasniedzējiem, tikšanās ar izglītojamo vecākiem  un 

absolventiem – izglītības ieguves iespēju un  karjeras pieredzes 

stāsti. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Rīgas Ekonomikas augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, 

LU, Rīgas Stradiņa universitāte, Vidzemes augstskola, Banku 

augstskola, Nacionālā aizsardzības akadēmija, RIGA 

BUSINESS SCHOOL ( RBS),  starptautiskā izglītības izstāde 

“Skola.” 

Tikšanās ar augstskolu pasniedzējiem,   studentiem un  skolas 

absolventiem -  ieinteresētības veicināšana par darba tirgū 

pieprasītām  tautsaimniecības nozaru  profesijām.  Izglītības 

ieguves iespējas, izaicinājumi un veiksmes stāsti.  

Iegūt atgriezenisko saikni par 

izglītojamā izdarītajām izvēlēm un  

mērķtiecīgi vadīt personības tālāko 

attīstību profesionālās karjeras 

izvēlē,  pieaicinot augstskolu 

studentus un absolventus.  

Sadarbībā ar RBS pilnveidot 

izglītojamo karjeras prasmes, 

komandas prasmes un veicināt 

radošumu uzņēmējdarbībā.   

 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Tikšanās ar transporta un 

loģistikas nozares 

speciālistiem (Lidosta Rīga), 

apģērbu un tekstilizstrādājumu 

Dalība “Ēnu dienā,” izvērtējot savas intereses un vēlmes. “Ēnu 

dienā” redzētā izvērtēšana un refleksija par pieredzēto.   
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Sagatavoja: Rīgas 64.vidusskolas pedagogi karjeras konsultanti Gunta Stūrmane, Inga Martuzāne, Gita Gaiduka, Pēteris Plakans     

 

datums: 24.09.2019. 

 

 

ražošanas speciālistiem ( SIA 

Betolli), poligrāfijas 

speciālistiem ( tipogrāfija 

Zemguss, Livonia Print), 

informācijas un komunikācija 

tehnoloģijas  nozares  

speciālistiem 

(Accenturetechnology, 

Mansards)  

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

“Jaunsardzes” organizētas 

nodarbības, militārās karjeras  

popularizēšanai. 

Tikšanās ar NBS rekrutēšanas 

un  atlases centra 

darbiniekiem, Nacionālās  

aizsardzības akadēmijas 

pārstāvjiem,  Ārlietu 

ministrijas pārstāvjiem.  

Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienības jurista lekcija par 

“Darba tiesībām”,  tikšanās ar 

konsultāciju centra “KALBA”  

pārstāvi par studiju iespējām 

ārzemēs.  

NVA pārstāvju lekcija par 

darba tirgū pieprasītām 

nozarēm un profesijām.  

Sadarbībā ar kustību “Jaunsardze’- 

“Pārgājiens ar sporta aktivitātēm”- 

stratēģijas, taktikas un lēmumu 

pieņemšanas  prasmju attīstīšanai. 


