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Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns2020./2021. mācību gadam 

Riebiņu novada dome, Riebiņu vidusskola 
(sadarbības partnera nosaukums) 

 

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis un tā īstenošanas uzraudzības mehānisms 

Sadarbības modeļa komponente Apraksts 

1.1. Karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanas 

modelis 7.-9. un 10.-12. klašu 

grupām,  pedagogu karjeras 

konsultantu pakļautība un 

darba attiecības. 

Ar darba devēju-Riebiņu novada domi noslēgts darba līgums ar pedagogu karjeras konsultantu, kas nodrošina 

karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu 3 izmēģinājumskolās – Riebiņu vidusskolā, Galēnu 

pamatskolā, Rušonas pamatskolā. 

Situācija atbilst 5.modelim,jo izmēģinājumskolu 7. – 12.klasēs nav 180 skolēni(103 sk.), tāpēc būs jāpaplašina 

mērķa grupa ar Riebiņu vidusskolas izglītojamajiem no 2. – 6. klasēm. Kopā 180 skolēni. 

PKK slodze minimālā – 0,3 likmes. 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Darba līguma Nr. 19a-2017 1. punktā un Darbinieka pienākumu apraksta 2. punktā norādītās izmēģinājumskolas 

– Riebiņu vidusskola, Galēnu pamatskola un Rušonas pamatskola, kurās projekta ietvaros strādās no projekta 

finansējuma līdzekļiem apmaksāts pedagogs karjeras konsultants. Par izmēģinājumskolu dalību projektā izdots 

Riebiņu novada domes rīkojums. 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 

Riebiņu vidusskolas1. kl. skolēniem un Galēnu pamatskolas un Rušonas pamatskolas 1. – 6. kl. skolēniem karjeras 

attīstības atbalsts tiks nodrošināts, iekļaujot audzināšanas plānā ar karjeras izglītību saistītas tēmas, kā arī tiks 

organizētas bezmaksas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, t.sk. iepazītas vecāku profesijas. 
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2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, izmantojot pieejamo 

projekta finansējumu. 

2.1.Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.: 

• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; 

• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; 

• pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam. 

2.2.KAA pasākumu plānošanā izmantotie reglamentējošie dokumenti unizglītojamo interešu un vajadzību izpētes rezultātu apkopojums 

Riebiņu vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Rušonas pamatskolas mācību gada darba plāns;  

Riebiņu vidusskolas attīstības plāns 2020./2021. – 2022./2023. mācību gadam; 

Galēnu pamatskolas attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam; 

Rušonas pamatskolas attīstības plāns 2019./2020. – 2021./2022. mācību gadam; 

Skolēnu interešu un vajadzību izpētes apkopojums un izvērtējums Riebiņu vidusskolā, Galēnu pamatskolā, Rušonas pamatskolā 
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N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts un nepieciešamības pamatojums Dalībnieki Norises laiks 

1. Pašnovērtējuma 

veikšana; darba 

pasaules iepazīšana 

(tieslietas un 

iekšlietas) 

“Karjera tieslietu un 

iekšlietu nozarē” 

 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz izglītojamo interešu un vajadzību 

izpētes rezultātiem un skolēnu lielo  interesi par šo 

profesionālo jomu tiek plānota nozares profesionāļu 

vadīta nodarbība ar mērķi iepazīt nozares profesijas 

tuvplānā, izprast profesiju un starpnozaru saikni, izzināt 

izglītības un karjeras iespējas tieslietu un iekšlietu jomā.  

Riebiņu vidusskolas 7. – 

12. kl.izglītojamie - 

interesenti 

2020. gada novembris 

2. Izglītības iespēju 

izpēte, 

pašnovērtējuma 

veikšana, karjeras 

lēmumu 

pieņemšana, darba 

pasaules iepazīšana 

(dabaszinātnes, 

zinātne un 

pētniecība) 

“Profesionālis, 

zinātnieks vai 

pētnieks” 

Integrējot karjeras izglītību dabaszinātņu mācību jomā 

un pamatojoties uz aktuālo nozares profesiju 

pieprasījumu darba tirgū, kā arī izglītojamo interesi par 

zinātni, tiks organizēta mācību ekskursija uz Daugavpils 

universitāti Dabaszinātņu un matemātikas fakultāti ar 

mērķi popularizēt nozari un tās profesijas, iepazīstināt ar 

nozares zinātnes sasniegumiem un pētniecību, 

iepazīstināt ar iespējamām profesijām, izglītības un 

karjeras iespējām dabaszinātņu nozarē. 

Riebiņu vidusskolas 9. – 

12. kl. izglītojamie 

interesenti 

2021. gada janvāris 

3. Darba pasaules 

iepazīšana, 

izglītības iespēju 

izpēte, 

pašnovērtējuma 

veikšana (medicīna) 

“Manas karjeras 

iespējas medicīnas 

nozarē” 

Pamatojoties uz izglītojamo interešu un vajadzību 

izpētes rezultātiem un skolēnu lielo  interesi par šo 

profesionālo jomu, kā arī nozares speciālistu 

pieprasījumu darba tirgū tiks organizēta nodarbība un 

tikšanās ar medicīnas nozares pārstāvi, kā arī mācību 

ekskursija ar medicīnas nozari saistītā izglītības iestādē, 

lai iepazītu profesiju tuvplānā, izzinātu izglītības un 

karjeras iespējas, iespējamo profesiju klāstu medicīnas 

nozarē, veiktu pašnovērtējumu. 

Riebiņu vidusskolas 7. – 

12. kl. izglītojamie 

interesenti 

2021. gada februāris 
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4. Darba pasaules 

iepazīšana, 

izglītības iespēju 

izpēte, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

(būvniecība) 

“Profesijas 

būvniecībā” 

Pamatojoties uz izglītojamo interešu un vajadzību 

izpētes rezultātiem, uz nozares speciālistu lielo 

pieprasījumu reģionālajā darba tirgū, kā arī veicinot 

profesionālās izglītības pievilcību tiks organizēta mācību 

ekskursija ar būvniecības nozari saistītā uzņēmumā, lai 

iepazītu, darba vidi, specifiku, nodarbinātās profesijas, 

vērotu profesionāļus darbībā un izmēģinātu sevi 

profesijā, kā arī ar būvniecības nozari saistītas izglītības 

iestādes apmeklējums, lai izzinātu izglītības iespējas 

nozarē. 

Riebiņu vidusskolas 7. – 

12. kl.izglītojamie - 

interesenti 

2021. gada marts 

7. Darba pasaules 

iepazīšana, 

izglītības iespēju 

izpēte, 

pašnovērtējuma 

veikšana, karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

(militārā joma) 

“Kas ir karavīrs? 

Kas ir robežsargs?” 

Balstoties uz izglītojamo lielo interesi par militāro un 

robežsardzes jomu, tiks organizēta tikšanās ar 

Zemessardzes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, 

lai iepazīstinātu ar izglītības un karjeras iespējām 

militārajā jomā, ar profesijas veikšanai nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm, kā arī organizēts Valsts 

robežsardzes koledžas apmeklējums un tikšanās ar 

robežsargu pārstāvjiem, lai izzinātu darba veikšanai 

nepieciešamās prasības, zināšanas, prasmes. 

Riebiņu vidusskolas 10. – 

12. kl. izglītojamie 

interesenti 

2021.gada maijs 

8. Darba pasaules 

iepazīšana 

(medicīna, 

celtniecība, militārā 

joma), izglītības 

iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Skills Latvia 2021” Lai popularizētu profesionālās izglītības pievilcību un 

iepazītu profesionālo prasmju izcilību, tiks apmeklēts 

jauno profesionāļu meistarības konkurss “Skills Latvia 

2021”, lai iepazītu dažādās iespējas profesionālajā 

izglītībā, izmēģinātu savu nākotnes profesiju, iepazītu 

tās aizkulises, izpētītu izglītības iespējas. 

Riebiņu vidusskolas 9. – 

12. kl. izglītojamie 

interesenti 

2021. gada aprīlis 

 

 

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Lolita Šmukste 


