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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 gadam 

 

                            Izglītības iestāde: Rīgas Ķengaraga vidusskola 

1. 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 

 ražošanas, celtniecības, viesmīlības un IT nozaru iepazīšana 

 

 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

Rīga Ķengaraga vidusskolas attīstības plāns un karjeras izglītības programma.  
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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. Darba pasaules 

iepazīšana 

(mašīnbūve un 

metālapstrāde) 

“Ražošanas 

speciālists” 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

motorizēto tehnikas uzņēmuma 

darba specifiku, profesiju 

daudzveidību. Tiek aplūkots 

motorizēto tehnikas 

instruktora, mehāniķa, 

uzņēmuma vadītāja ikdienas 

darba specifika, nepieciešamā 

kvalifikācija, izglītības līmeņa 

daudzveidība. 

1.-4. klašu skolēni - 200 2019. gada 

oktobris, 

novembris 

1200.00 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

pasākuma īstenošanu 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

(celtniecība) 

 

“Meistars 

celtniecībā” 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

celtniecības uzņēmuma darba 

specifiku, profesiju 

daudzveidību. Tiek aplūkots 

namdara,  tāmētāja, darba 

vadītāja ikdienas darba 

specifika, nepieciešamā 

kvalifikācija, izglītības līmeņa 

daudzveidība. 

8-9. klašu skolēni - 150  2019. gada 

novembris, 

decembris 

900.00 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

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

3. Darba pasaules 

iepazīšana 

(viesmīlība) 

 

“Es un viesmīlība” Izglītojamie tiekas ar viesnīcu 

darbiniekiem, iepazīstas ar 

profesiju daudzveidību. Darba 

sarežģītību, atbildību. Tiek 

aplūkotas administratora, 

saimniecības pārziņa, istabeņu 

ikdienas darba specifika, 

nepieciešamā kvalifikācija, 

izglītības daudzveidības 

nepieciešamība.   

5.-7. klašu skolēni - 150 2020. gada 

februāris, 

marts 

900.00 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

pasākuma īstenošanu 

4. Darba pasaules 

iepazīšana 

(IT joma) 

“Internets un 

klients” 

Izglītojamie tiekas IT jomās 

speciālistiem, iepazīstas ar 

profesiju daudzveidību. Darba 

sarežģītību, atbildību. Tiek 

aplūkotas Interneta veikala 

administratora, 

programmētāja, pārdošanas 

speciālista ikdienas darba 

specifika, nepieciešamā 

kvalifikācija, izglītības 

daudzveidības nepieciešamība. 

10.-12. klašu skolēni - 

150 

2020. gada 

aprīlis, maijs 

900.00 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

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

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

partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem  

 

Sagatavoja: 

PKK Oskars Jurģis     
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums:_____________ 

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 

Ražošanas, celtniecības, 

viesmīlības un IT nozaru 

iepazīšana 

 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Rīgas Valsts tehnikuma un  
Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums 

Atvērto durvju apmeklējums 

Auto, mašīnbūves, viesmīlības nozare, tikšanās ar tehnikuma 

studentiem. Karjeras pieredzes stāsti. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Karjeras diena vidusskolēniem RTU, LU, TSI u.c. augstskolu informācija par izglītības apguves, tikšanās 

ar studentiem. Karjeras pieredzes stāsti.  

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Bezmaksas uzņēmumu piedāvāto karjeras dienu apmeklējums ražošanas, celtniecības, viesmīlības un IT 

nozarēs. SIA Mogotel, Draugiem group, Ceļu pārvalde, Latvijas Energoceltnieks, TET 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Tikšanās ar nozares speciālistiem, lekcijas par profesiju daudzveidību, darbaspēku tendencēm nozarē. 

BIEDRĪBA "LATVIJAS BŪVUZŅĒMĒJU PARTNERĪBA"  lekcijas par darbaspēka tendencēm nozarē 

u.c. kuri sniedz bezmaksas lekcijas. 


