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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 
 

Izglītības iestāde: Rīgas Imantas vidusskola 
 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki 

1. Darba pasaules 

iepazīšana 

Izglītības iespēju 

izpēte 

“Lidot – mana 

karjeras izvēle” 

Mācību ekskursija un pilotu/stjuartu mācību centra 

instruktoru darbnīca, lai iepazītos ar transporta 

nozari – gaisa transportu. Skolēni iepazīsies ar 

profesiju daudzveidību lidostā, uzzinās par 

izglītības un prakses iespējām, darba tirgus 

perspektīvām, iepazīsies ar pilota un stjuartu 

ikdienas pienākumiem, profesijas apmācības 

iespējām. 

4.-6.kl. 

skolēni 

(259 skolēni) 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 
“Draudzīgās 

tehnoloģijas” 

Praktiskā nodarbībā skolēni pārrunās profesiju 

dažādību un nepieciešamās prasmes, lai darbotos 

IT jomā. 

6.-8.kl. 

skolēni 

(207 skolēni) 

3. Darba pasaules 

iepazīšana 

Izglītības iespēju 

izpēte 

”Tehniskās jaunrades 

karuselis” 

Praktiskās nodarbības mērķis ir iepazīt 

inženierzinātnes un ieinteresēt apgūt kādu 

inženierzinātņu profesiju(būvniecība, 

datorzinātnes, elektronika, enerģētika, mehānika, 

ķīmija, materiālzinātnes u.c.) Jaunieši veiks 

9.-10.kl. skolēni 

(86 skolēni) 



 

 

2 
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 

praktiskus uzdevumus, kas būs saistīti 

inženierzinātņu profesijām. 

4. Izglītības iespēju 

izpēte, karjeras 

lēmuma 

pieņemšana 

Profesionālās  un 

augstākās izglītības 

iestāžu izstāde  

” Skola 2019” 

Skolēni dosies uz izstādi par studijām Latvijas 

augstskolās un profesionālajās izglītības iestādēs. 

Izstādes laikā interaktīvajos stendos iespējams 

uzzināt par profesionālās izglītības un  studiju 

programmām, iestāšanās noteikumiem u.c. 

9.-12.kl. 

skolēni 

(146 skolēni) 

5. Darba pasaules 

iepazīšana 
”No idejas līdz 

skatuvei” 

Interaktīvā un radošā nodarbībā skolēniem būs 

iespēja iepazīt kā autora sacerēta luga nonāk līdz 

skatuvei, iepazīt ar skatuves mākslu saistītās 

profesijas. Notiks radošā darbnīca, kurā bērni 

izpratīs ar skatuves mākslu saistīto profesiju  

dažādību. 

 

 

 

 

 

 

1.-3.kl. skolēni 

(276 skolēni) 

6. Darba pasaules 

iepazīšana, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

”Lielā sprādziena 

teorija” 

Skolēni iepazīsies ar dažādiem ķīmijas un fizikas 

aspektiem un  tos pētīs patstāvīgi,  uzzinās dažādas 

profesijas, kurās izmanto ķīmiju un fiziku, kur var 

2.-3.kl. 

skolēni 

(179 skolēni) 
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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 

dabūt atbilstošu izglītību un īstenot savas prasmes 

pēc tās iegūšanas. 

 

7. Darba pasaules 

iepazīšana 

”Skaistumbrīnums” Radošā nodarbībā skolēni izzinās kosmetoloģijas 

jomas profesiju daudzveidību. Būs iespēja 

praktiski pielietot  iegūto informāciju par 

iepazītajām profesijām. 

1.kl. skolēni 

(97 skolēni) 

8. 
Darba pasaules 

iepazīšana, 

karjeras lēmuma 

pieņemšana  

 

”Mācāmies darot!” Interaktīvā nodarbībā, praktiski darbojoties, 

izmantojot vēstures liecības, stratēģisko plānošanu 

skolēni gūs priekšstatu par arheologa, vēstures 

zinātnieka,  profesijām, kā arī militārajām 

profesijām-kareivis, zemessargs. Skolēni varēs 

kaut nedaudz izjust šo profesiju “garšu’. 

 

10.-12.kl. skolēni 

(85 skolēni) 

9. Karjeras lēmuma 

pieņemšana, 

pašvērtējuma 

veikšana 

Seminārs par 

pašizaugsmi un 

karjeras izvēli 

Personīgās izaugsmes trenera vadībā notiks 

nodarbības par sevis izzināšanu, karjeras izvēles 

ceļiem. Diskusija arī par sava biznesa radīšanu, 

līderību, menedžmentu, uzņēmēja ikdienu un 

izaicinājumiem. 

9.-12.klašu skolēni 

(146 skolēni) 

10. Darba pasaules 

iepazīšana, 

karjeras lēmuma 

pieņemšana, 

Motosapnis, kas kļūst 

par profesiju 

Lekcija ar prezentāciju par Auto/ Moto pasaules 

profesijām, darba specifiku, nepieciešamajām 

iemaņām, kas rosinās skolēnus sasaistīt savu 

nākotnes profesiju ar savu hobiju. 

9.kl. skolēni 

(61 skolēns) 



 

 

4 
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 

pašnovērtējuma 

veikšana  

 

11. Darba pasaules 

iepazīšana 

Ne viss ir zelts, kas spīd! 

 
Interaktīvā nodarbībā ar praktiskiem uzdevumiem, 

domu apmaiņu atbildot uz jautājumiem, daloties ar 

savu pieredzi, skolēni iepazīs stiklinieka profesiju, 

dizainera profesiju. 
 

4.-5.kl.skolēni 

(183 skolēni) 

 

Sagatavotājs:           

Rīgas Imantas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā, 

projekta koordinatore 

Ginta Revizore 
 


