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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 Austrumu 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 

 personības pilnveidošanās 

 sociālo dzīves prasmju attīstīšana  

 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

 skolas attīstības plāns, 

 audzināšanas darba programma 2019 - 2022 
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N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1.  Pašnovēvrtējuma 

veikšana 

„Izspēlē nākotni” Izaugsmes trenera vadītā spēlē 

tiek modelēta dzīves situācija, 

sekojot vienkāršai pārliecībai: 

Spēles pamatā ir precīzi izplānota 

sistēma, kas balstās uz izvirzīto 

mērķu sasniegšanu, izvēloties 

nākotnes profesiju un ceļu dzīvē. 

Rīgas Austrumu 

vidusskola 

8.– 9. klašu skolēni – 

77 

7. klašu skolēni - 56  

2019. gada 

novembris 

2. Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde 

“Skola 2020” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs.  

Rīgas Austrumu 

vidusskola 

9., 12. klašu skolēni - 

46 

 

2020. gada 

februāris - 

marts 
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2. 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 

____________________________ 

(atbilstoši skolas (pilsētas, novada, 

reģiona) karjeras attīstības atbalsta 

prioritātēm) 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Atvērto durvju dienu 

pasākumu apmeklējums 

RIMAN,  tehnikumā. 

Tikšanās ar tehnikuma 

absolventiem. Karjeras 

pieredzes stāsti. 

 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Karjeras diena vidusskolēniem 

(BSA, TSI, ISMA augstskolu 

informācija par izglītības 

apguves iespējām un BSA, 

TSI, ISMA augstskolu 

pārstāvju vadītas darbnīcas), 

izstāde Skola 2020 

  

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Ārlietu ministrijas pārstāvju 

vizīte, informācijas sniegšana 

par aizsardzības jomas karjeras 

izaugsmes iespējām. 

  

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Sadarbība ar nevalstiskajām 

organizācijām Dream 

Fundation!,Kalba, Youn 

Folks, jauniešu studiju 

BaMbuss. Lekcijas par studiju 

iespējām ārvalstīs, brīvprātīgo 

NVA pārstāvju lekcija par 

darba tirgū pieprasītām 

nozarēm un profesijām. 
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Sagatavoja: 

Rīgas Austrumu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Ilze Sondore-Drukaļska     
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums:05.09.2019. 

 

darbu un karjeras iespējām 

NVO. 


