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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 

Rīgas  33.vidusskola 
 

 

 

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  

- vidējās un augstākās izglītības pievilcības veicināšana, turpinot mācības Rīgas 33. vidusskolā 

 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

- Rīgas 33. vidusskolas attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam  

(http://www.r33vsk.lv/r33lv/index.php/dokumentit-up-menu); 

- Rīgas 33. vidusskolas audzināšanas darba plāns 2019./2020. mācību gadam; 
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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. 

(transports un 

loģistika) 

“Lidosim?” Mācību ekskursijas uz  lidostu 

Rīga. Iepazīties ar lidostas Rīga 

darbu un ēku, karjeras iespējām 

(piloti, apkalpes personāls) gan 

lidostā, gan ar aviokompānijām, 

kas sadarbojas ar lidostu. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

3., 4., 10. kl. skolēni – 

196 

  

2019. gada 

oktobris 

690,20 EUR  

pakalpojuma rēķins un 

ieejas biļetes ( 2.20 EUR x 

196) + par  7 ekskursijas 

vadīšanu ( 37 EUR x 7 

eks). 

2. Pašnovērtējuma 

veikšana. 

( izglītība) 

“Mērķu plānošana” Pieaicināta profesionālās  

izaugsmes trenera lekcija par 

sevis izzināšanu, par to, kā 

izvirzīt savus karjeras mērķus 

un sasniegt tos, kā mācības skolā 

saistās ar profesionāļa karjeru 

nākotnē. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

11., 12. kl. skolēni –  62 

 

2019. gada 

oktobris 

400 EUR pakalpojuma 

līgums par 2 lekcijas 

īstenošanu 

3. Darba pasaules 

iepazīšana. 

(sports, transports, 

loģistika) 

“Kā hobijs kļūst par 

profesiju?” 

Prezentācija un radoša 

nodarbība, kuras laikā varēs  

iepazīstināt vidusskolas 

skolēnus ar Auto/Moto  

pasaules profesijām, darba 

specifiku, nepieciešamām  

iemaņām un veicināt skolēnus 

sasaistīt savu nākotnes  

profesiju ar savu dzīves 

aizraušanos. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

8., 9. kl. skolēni –  70 ( 

kuri interesējas par šo 

jomu) 

2019. gada 

novembris 
490 EUR pakalpojuma 

līgums par 2  

nodarbībām . 
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4. Darba pasaules 

iepazīšana. 

(mārketings un 

reklāma) 

“Esi profesionālis!” Radoša nodarbība,  kuras laikā 

skolēniem tiks dota iespēja 

uzzināt informāciju par pareizu 

pasākuma plānošanu un 

vadīšanu. Mācību un darba 

iespējas Latvijā un ārzemēs šajā 

jomā. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

9.a kl. skolēni - 32 

2020. gada 

janvāris 
190 EUR pakalpojuma 

rēķins par pasākuma 

īstenošanu. 

 

5. Darba pasaules 

iepazīšana 

(mājražošana un 

amatniecība) 

“Kā kļūt par 

amatnieku?” 
Praktiskā meistarklase ar mērķi 

iepazīstināt skolēnus ar 

mājražošanas un amatniecības 

ražošanas procesu. Uzzināt par 

profesijām ražotnē un darba 

apstākļiem. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

2. kl. skolēni - 66 

2020. gada 

decembris 
330 EUR pakalpojuma 

rēķins par nodarbības 

īstenošanu. 

 

6.  Darba pasaules 

iepazīšana 

 

“Draudzīgās 

tehnoloģijas” 

 

Iepazīšanās ar Latvijas IT 

nozari, sasniegumiem un 

piemēriem, praktiskas 

demonstrācijas, kā strādā 

tehnoloģijas. Saruna par 

drošību internetā.  IT 

karjeras stāsti, piemēri. 

Profesiju dažādība un 

nepieciešamās prasmes.  

 

Rīgas 33. vidusskolas 

6. kl. skolēni - 84 

2020. gada 

marts 
590 EUR pakalpojuma 

rēķins par 3 nodarbību 

īstenošanu. 
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7. Darba pasaules 

iepazīšana 

 ( kokapstrāde, 

mežsaimniecība) 

 

“No dārza līdz 

zaļākai planētai” 

“Annas koku skolas biedrībā” - 

izglītojamie radošajās 

nodarbībās iepazīst profesijas, 

kas saistītas ar izvēlēto izglītības 

un karjeras jomu. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

2., 5., 7. kl. skolēni - 

215 

2020. gada 

aprīlis 
995 EUR pakalpojuma 

rēķins par  9 nodarbību 

īstenošanu. 

 

 

8. Darba pasaules 

iepazīšana 

(mežsaimniecība) 

“No dzīvnieku 

mīlestības līdz 

profesijai” 

 

Mācību ekskursija, kur 

skolēniem būs iespēja uzzināt 

kādas profesijas ir 

nepieciešamas, lai strādātu  

zoodārzā. Kur Latvijā var 

mācīties, lai apgūtu konkrētās 

profesijas. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

1. kl. skolēni - 68 

2020. gada 

aprīlis, maijs 

220 EUR pakalpojuma 

rēķins  

9. Izglītības iespēju 

izpēte (izglītība) 

Izglītības izstāde 

“Skola 2020” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

9., 12. kl. skolēni – 110 

+ 10 pedagogi. 

Kopā 120 

2020. gada 

marts 

Rēķins par ieejas biļetēm 

480 EUR 

10. Darba pasaules 

iepazīšana 

(medicīna un 

veselības aprūpe) 

Mana veselība un 

karjera 
 

Lekcijas ar stomatologa 

palīgu un mutes dobuma 

higiēnistu, lai gūtu ieskatu  

medicīnas jomas profesijās, 

uzzinātu par iespējamām 

studijām Latvijā un 

iedvesmotos šo speciālistu 

apmeklējumam. 
 

Rīgas 33. vidusskolas 

1. kl. skolēni - 68 

2019. gada 

janvāris 

100 EUR pakalpojuma 

rēķins par lekcijas 

īstenošanu 
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11. Darba pasaules 

iepazīšana 

(māksla un 

kultūra) 

 

Profesijas teātrī 

 

Mācību ekskursija, kuras 

laikā skolēni var uzzināt par  

profesijām kuras saistītas ar 

teātra dzīvi un šīm  

profesijām vajadzīgajām 

prasmēm un īpašībām. 

 

Rīgas 33. vidusskolas 

4. kl. skolēni – 38 
 

2020. gada 

marts 

Rēķins par ieejas 

biļetēm 130 EUR 
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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 

 Profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana un 

prasmju izcilības 

iepazīšana 

Darba tirgū 

pieprasītāko 

tautsaimniecības 

nozaru iepazīšana 

Vidējās un augstākās izglītības 

pievilcības veicināšana, turpinot 

mācības Rīgas 33. vidusskolā 

 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes skolēnu un viņu vecāku iepazīstināšana ar www.niid.lv, 

un www.profesījupasaule.lv datu bāžu piedāvājumu,  

atvērto durvju dienu pasākumu apmeklējums un tikšanās 

ar  RVT, Radošo industriju un tūrisma tehnikumā, Rīgas 

Tehniskajā koledžā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 

u.c. profesionālo skolu pārstāvjiem, viņu karjeras 

pieredzes stāsti. SkillsLatvija 2020 apmeklējums. 
 

Sadarbība ar Latvijas augstskolām, 

tikšanas ar absolventiem, augstskolu 

apmeklējums atvērto durvju dienu 

ievaros. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
www.niid.lv, atvērto durvju 

dienu pasākumu 

apmeklējums: LU, RTU, 

RSU, TSI, LMA, LJA ,LKA, 

LLA u. c.  

Tikšanās ar  LU, RTU, RSU, TSI, LMA, LJA ,LKA, LLA 

absolventiem, studentiem un augstskolu pārstāvjiem. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Dalība Ēnu dienā un mācību ekskursijās. Ugunsdzēsības sporta sacensības un 

paraugdemonstrējumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Valsts policijas kinologu un 

hipologu paraugdemonstrējumi sadarbībā ar Valsts un Pašvaldību policiju.  
Pārstāvju lekcijas  A/S Latvijas Finieris, A/S Rīgas siltums. 

http://www.niid.lv/
http://www.profesījupasaule.lv/
http://www.niid.lv/
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Sagatavoja: PKK Marina Ungure – Zinčenko, PKK Astra Zlamete 

____________________________________________________________________________     
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

Datums: 04.10.2019 

 

3.4. Sociālie partneri  
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. 

NVO nams – dalība un sadarbība Bolderājas svētkos brīvprātīgo darbs. 

 


