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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.  mācību gadam 

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 
(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 

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, kā projekta 

sadarbības partneris turpinās realizēt savu darbību 

projektā ar izvirzītām  septiņām izmēģinājumskolām – 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, Rēzeknes 3.vidusskolu, 

Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes sākumskolu, 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju,  Rēzeknes 

internātpamatskolu – attīstības centru  un Rēzeknes 

6.vidusskolu. Katrā izglītības iestādē strādās viens 

pedagogs karjeras konsultants (PKK) ar slodzēm 

atbilstošām izmēģinājumskolās skolēnu skaitam.  

Kopējā slodze 4.37. Savukārt kā projektā neiesaistītās 

izglītības iestādes no izvirzītajām izglītības iestādēm 

paliek – Rēzeknes 4.vidusskola un Rēzeknes 

5.vidusskola. Projektu koordinē un uzrauga Rēzeknes 

pilsētas izglītības pārvaldes speciālisti. 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Lai turpinot sadarbību ar izmēģinājumskolām, 

Rēzeknes pilsētas pašvaldība izdos rīkojumu, kur tiks 

norādīta informācija par katras skolas piešķirto slodzi 

izmaiņām, atbilstoši izglītojamo skaitam un pedagogu  

karjeras konsultantu darba  pienākumiem un 

noslogojumam izglītības iestādēs 

(izmēģinājumskolās). Sadarbībā ar pedagogiem 

karjeras konsultantiem tiks veikts darbs Rēzeknes 

pilsētas karjeras attīstības atbalsts pasākumu plāna 

sagatavošanai. 

1.3. Sadarbība ar projektā 

neiesaistītajām izglītības 

iestādēm (ja ir izvirzītas) 

Karjeras attīstības atbalstu 2018./2019. mācību gadā 

saņems divas izvirzītās neiesaistītās skolas (Rēzeknes 

4.vidusskola un Rēzeknes 5.vidusskola). KAA 

pasākumus  neiesaistītajām  skolām, sadarbībā ar tās 

skolas atbildīgajam personām organizēs  Rēzeknes 2. 

vidusskolas PKK un  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 

PKK atbilstoši KAA pasākumu plānam, bet  koordinē 
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un uzrauga Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 

speciālisti. 

1.4. Pedagogu karjeras 

konsultantu pakļautība un 

darba attiecības 

Katra izmēģinājumskola noformē papildu vienošanos 

pie esošā darba līguma (6 pedagogi karjeras 

konsultanti). Vienam no tiem ir trīspusēja vienošana 

par sadarbību karjeras konsultanta darbības jomā starp 

Rēzeknes sākumskolu, Rēzeknes internātpamatskolu – 

attīstības centru un Rēzeknes sākumskolas karjeras 

konsultantu, paredzot karjeras konsultanta pienākumu 

veikšanu Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības 

centra telpās, īstenot karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu plānu Rēzeknes internātpamatskolas – 

attīstības centra izglītojamiem.  Vienošanās tiks 

atrunāts par PKK darba laiku un slodzi. Katras 

izmēģinājuma skolas direktors  ir atbildīgs par 

pedagoga karjeras konsultanta darba laika uzskaiti. 

Atbilstoši projektā noteiktajiem pedagoga karjeras 

konsultanta  amata pienākumiem, pedagogs karjeras 

konsultants sagatavos pārskatu par paredzēto 

pasākumu darbības rezultātiem un ikmēneša darba 

laika uzskaites tabulu noteiktajā kārtībā un termiņos, 

kurus iesniegs arī Rēzeknes pilsētas Izglītības 

pārvaldes projekta koordinatoram.   

Projekta ietvaros tiks organizētas PKK informatīvās 

sapulces, kur PKK dalīsies informācijai par  veiktajām 

darbībām un sasniegtajiem rezultātiem.  
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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” 

2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Ziedu valoda” Tikšanās  ar floristu ar mērķi  iepazīt viņa 

darba ikdienu, uzzināt kādas prasmes un 

rakstura īpašības nepieciešamas, lai kvalitatīvi 

pildītu savus pienākumus šajā jomā. 

Nobeigumā  izglītojamajiem tiks  organizēta 

praktiskā nodarbība, kura ļaus iejusties 

florista lomā. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 6.vidusskolas 1.klašu 

skolēni - 58 

2018.gada 

oktobris 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Profesija caur 

objektīvu’’ 
Profesionāla fotogrāfa vadīta  lekcija un 

praktiskā meistarklase, kuras galvenais mērķis 

ir iepazīstināt izglītojamos ar fotogrāfa 

profesiju. Izglītojamiem būs iespēja iepazīties 

ar profesijai nepieciešamajām prasmēm un 

kompetencēm: darbs ar klientiem, 

fotomateriālu apstrāde u.tml. Tāpat, skolēni 

saņems informāciju par to, kādās mācību 

iestādēs Latvijā ir iespējams apgūt fotogrāfa 

profesiju. Meistarklases laikā skolēniem būs 

iespēja pašiem iejusties profesionāla fotogrāfa 

lomā. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes internātpamatskolas – 

attīstības centra 

 4.,5.,6.,7., klašu skolēni – 43 

Rēzeknes 6.vidusskolas 7.klašu 

skolēni – 47 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

6.klašu skolēni - 51 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

4. klašu skolēni - 53 

2018.gada 

oktobris - 

decembris 

 

2019.gada 

aprīlis - maijs 
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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 

“Bišu darbs ir arī 

mans darbs” 

Izglītojamie mācību ekskursijas ietvaros 

iepazīs biškopja profesijas būtību, darba 

specifiku, saņems informāciju par izglītības 

ieguves iespējām dotajā profesijā, apskatīs 

bišu stropus un biškopja darba instrumentus, 

kā arī iesaistīsies izzinošās meistarklasēs, 

apgūstot vaska sveču liešanas tehniku un 

novēros    bites un to ikdienas darba ritējumu. 

 Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes sākumskolas  

2. klašu skolēni –30 

2018.gada 

oktobris 

4. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Mūziķim pa 

pēdām” 

Praktiska un informatīva mūziķa vadīta 

nodarbība, kuras laikā izglītojamie dzirdēs 

stāstījumu par mūziķa darba ikdienu, 

nodarbinātības iespējām.  Iesaistoties 

praktiskā darbībā un  diskutējot, skolēni 

uzzinās par profesijas apguves iespējām, 

amatam nepieciešamajām prasmēm un dabas 

dotumiem, kuri nepieciešami darba dzīvei. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes sākumskolas 

1.klašu izglītojamie-69 

2018.gada 

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

5. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Kas pavāram 

katliņā?”  

Profsionāla pavāra vadītā lekcija – praktikums 

kurā laikā izglītojamie iepazīsies  ar pavāra 

profesijas darba specifiku, noskaidros 

nepieciešamās iemaņas un prasmes, kas 

nepieciešamas pavāra darbā, kā arī saņems 

informāciju par izglītības un prakses iespējām 

dotajā profesijā. Nodarbības noslēgumā 

izglītojamiem tiks nodrošināta iespēja 

praktiski darbojoties  pārbaudīt savas prasmes 

un iemaņas šajā profesijā profesionāla pavāra 

vadībā. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 2.vidusskola 

7. klašu izglītojamie - 46 

8. klašu izglītojamie - 31 

Rēzeknes sākumskolas 

4.klašu izglītojamie-83 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

7.,8.,9.klašu izglītojamie-33 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

3. klašu skolēni - 37 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

4.klašu skolēni - 44  

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskola 

7. klašu skolēni -20 

2018.gada 

oktobris 

 

 

 

 

2019.gada 

janvāris 

 

 

 

 

 

6. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Darba dzīve lielā 

organizācijā” 

Mācību ekskursija uz Latvijas lielākajām 

organizācijām (AS “Latvenergo” un “Tele2”, lai 

iepazīstinātu izglītojamos ar profesijām, kas tajās 

tiek pārstāvētas, kā arī sniegtu priekšstatu par to, 

kā norisinās darbs lielā organizācijā, salīdzinot ar 

vidēja lieluma uzņēmumu – kāda ir iestādes 

struktūra, kā notiek pienākumu sadale, 

informācijas apmaiņa u.c. darba aspekti. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 8. 

klašu izglītojamie – 48 

Pedagogi -2 

2018. gada 

oktobris 
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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” 

7. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Kā top radio 

raidījums?” 

Izglītojamie iepazīs radio un multimediju 

satura redaktora ikdienas darba specifiku un 

uzzinās, kā top radio raidījums. Tikšanās laikā 

izglītojamie saņems informāciju par 

galvenajām prasmēm un zināšanām, kas 

nepieciešamas, lai varētu strādāt šādā 

profesijā un piedalīsies interaktīvā uzdevumā, 

lai gūtu priekšstatu par to, vai viņiem ir 

atbilstošas spējas darbam šajā amatā. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 

 11. klases izglītojamie - 30 

2018. gada 

oktobris 

8. Darba pasaules 

iepazīšana 

„Podnieka amata 

noslēpumi” 

Mācību ekskursija ar mērķi – gūt priekšstatu 

par podnieka amatu. Nodarbībās laikā skolēni 

gan izzinās par keramika amatu, viņa darba 

ikdienu, prasmēm, kas nepieciešamas, lai 

taptu kvalitatīvs produkts.   

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

1. klašu skolēni - 49 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

1. – 2.klašu skolēni - 99 

Rēzeknes 2.vidusskolas 1.klašu 

skolēni -34 

2.klašu skolēni - 29 

2018.gada 

oktobris, 

novembris, 

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

9. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Jaunatnes 

speciālists 

un darbs ar 

projektiem” 

Izglītojamie iepazīs jaunatnes speciālista 

darbu  un darbu ar projektiem. Uzzinās 

ikdienas darba specifiku.  Jaunatnes 

speciālists dos padomus skolēniem,  lai 

attīstītu un pilnveidotu jauniešu prasmes, kā 

arī iesaistītu viņus dažādās aktivitātēs ārpus 

skolas. Tikšanās laikā izglītojamie saņems 

informāciju par izglītību, kas nepieciešama, 

lai varētu darboties šajā jomā un piedalīsies 

interaktīvā uzdevumā, lai gūtu priekšstatu par 

to, kādām prasmēm ir jāpiemīt cilvēkam, lai 

viņš varētu strādāt ar jauniešiem un vadīt 

projektu darbu tā, lai tie tiktu sekmīgi īstenoti. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas 12.klašu 

skolēni - 33 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas  

12.klašu skolēni - 19 

2018. gada 

oktobris-

novembris 

10. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana un 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Veselīgs 

dzīvesveids un 

sports, vienmēr 

modē!” 

Tikšanās kā iedvesmas stāsts par 

profesionālās izglītības lomu vispusīgas 

personības attīstībā un karjeras izaugsmē. 

Diskusija par sporta jomā saistītajām 

profesijām un nepieciešamo izglītību, 

profesionālajām kompetencēm. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas 

11.klašu skolēni -26 

9.klašu skolēni -51 

 

2018. gada 

oktobris-

decembris 

11. Darba pasaules 

iepazīšana 

,,Paklausīgs metāls 

meistara rokās ” 

Nodarbības/ekskursijas laikā skolēni 

iepazīsies ar metāla apstrādes procesu, iepazīs 

metinātāja, virpotāja, atslēdznieka u.c. 

profesijām, kas saistītas ar metālapstrādi. 

Izglītojamie noskaidros ar metālu saistīto 

profesiju darba specifiku, darba vidi, 

nepieciešamo izglītību, kā arī saņems atbildes 

uz interesējošajiem jautājumiem. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas 10.klašu 

skolēni - 30 

5.klašu skolēni - 42 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas  

8.klašu skolēni - 40 

2018. gada 

oktobris-

decembris 

 

2019. gada 

marts-aprīlis 
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12. Darba pasaules 

iepazīšana 

„Brīnumainā 

aizkulišu pasaule” 

Izglītojamie apmeklēs Rēzeknes Latgales 

Vēstniecību  „Gors” ar mērķi iepazīties ar 

aizkulišu pasauli un to profesiju pārstāvjus, 

kuri strādā šajā koncertzālē (viņu darba  

pienākumiem darba vidi, aprīkojumu, kas tiek 

izmantots un citiem apstākļiem, kas jāņem 

vērā, darbojoties konkrētajā profesijā, kā arī – 

nepieciešamo izglītību, lai apgūtu profesiju). 

Tiks pārrunātas tādas profesijas, kā  skaņu un 

gaismu operators, pasākumu producents, 

projektu vadītājs, mārketinga speciālists, 

informācijas centra speciālists.  

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes sākumskolas 

3.klašu izglītojamie-51 

2018.gada 

novembris 

13. Karjeras iespēju 

izpēte un darba 

pasaules 

iepazīšana 

“Eksakto zinātņu 

laboratorija” 

Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar eksakto 

zinātņu profesijām, darbiem un iemaņām, ko 

sniedz šīs nozares speciālisti. Skolēniem tiks 

veidota izpratne par to, kā noteikt spējas, 

prasmes un kā pieņemt lēmumu par 

atbilstošāko nodarbošanos, baltoties uz 

spējām un prasmēm. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes sākumskolas 

4.klašu izglītojamie-83 

2018.gada 

novembris 

 

14. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

„No metāla līdz 

metāla 

izstrādājumiem” 

Ekskursija uz  metālapstrādes  uzņēmumu, lai 

iepazītos ar ražošanas procesu un tajā 

nepieciešamajām profesijām.  

Skolēniem tiks dota iespēja iejusties 

uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju 

“ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, 

darba specifiku, saņemt atbildes uz sev 

interesējošajiem jautājumiem. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas  

6. klašu skolēni – 84 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

8.,9. klašu izglītojamie-25 

Rēzeknes 6.vidusskolas 9.klašu 

skolēni - 43 

 

2018.gada 

novembris- 

decembris 
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15. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Veiksmīgas 

uzņēmējdarbības 

noslēpumi” 

Mācību ekskursija uz diviem uzņēmumiem, 

kuri veiksmīgi darbojas Latvijā. Uzņēmumu 

apmeklējums paredzēts ar mērķi iepazīt 

uzņēmējdarbības vidi valstī, noskaidrot, ar ko 

uzņēmēji parasti sāk un kā strādā, lai 

veicinātu sava uzņēmuma izaugsmi. 

Izglītojamie arī uzzinās, ar kādām grūtībām 

uzņēmēji sastopas, vadot savu uzņēmumu un 

kā grūtības pārvērst par izaicinājumu. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas   9. 

klašu izglītojamie – 48 

2 pedagogi 

2018. gada 

novembris 

16. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Izpratnes veidošana 

par profesijas izvēli 

Nodarbībā skolēniem būs iespēja uzzināt, kā 

noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt 

lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos. 

Nodarbības gaitā veidosies izpratne par 

lēmumu pieņemšanu, kā arī tiks runāts par 

tēla spējām, prasmēm, zināšanām, raksturu un 

interesēm. Noslēgumā skolēniem tiks veidota 

izpratne atbilstoši asociācijām par attēlu un 

tajā saskatāmajām profesijām, tādējādi 

atfiltrējot tās profesijas, kas nebūtu 

piemērotas. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas  7.klašu 

skolēni - 46 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas  

8.klašu skolēni - 31 

2018.gada 

novembris- 

decembris 

 

2019.gada 

janvāris 

17. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana 

Kā izvēlēties sirds 

profesiju? 

Skolēnam tiks doti padomi kā soli pa solim 

nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu, 

varu, vajag apzināšanās). Pieredzes un 

iedvesmas stāsti un piemēri no Latvijas, spēju 

attīstīšanas plāna. Saruna - diskusija par 

izglītības iespējām Latvijā, kā arī izglītību 

ārzemēs, stereotipu laušana. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas  

8.klašu skolēni - 31 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas   

9.klašu skolēni - 45 

2018.gada 

novembris- 

decembris 

2019.gada 

janvāris 



 

 

 

10 
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” 

18. Darba pasaules 

iepazīšana 

“ Grāmata, 

tehnika, cilvēks” 

Pasākuma mērķis – iepazīties ar profesiju 

daudzveidību, gūt priekšstatu par tehnisko, 

radošo un uz cilvēku saskarsmi vērstām 

profesijām. Pasākums apvienos trīs 

ekskursijas: Latvijas Nacionāla bibliotēkā, 

Rīgas IT Demo centrā un Latvijas Radio un 

Televizijas tornī. Izglītojamie iepazīsies ar 

IKT jomas profesijām, bibliotēkas 

speciālistiem un gida profesiju. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 6.vidusskolas 

11.,12.klašu skolēni -43 

2018.gads 

novembris 

19. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Robotehniķis – 

nākotnes un 

klātbūtnes 

profesija” 

Meistardarbnīca – diskusija, kuras laikā 

skolēni iepazīsies ar robotehniķa profesijas 

saturu, ikdienu, izglītības iespējām un 

speciālista personīgo karjeras ceļu, iespējām 

darba tirgū. Tiks nodrošināta arī praktiskā 

ievirze Skolēni  novērtēs savu prasmju un 

spēju piemērotību robotehniķa profesijai. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 6.vidusskolas 8.klašu 

skolēni – 57 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

10. – 11.klašu skolēni - 49 

2018.gads 

novembris-

decembris 

 

 

 

 

20. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Pieprasītākās 

nākotnes 

profesijas” 

Mācību ekskursija tiek organizēta ar mērķi 

iepazīt dažādas profesijas, kas tiek pārstāvētas 

lidostā un programmētāju birojā – to saturs, 

darba pienākumi, pozitīvie un negatīvie darba 

aspekti, atalgojums. Izglītojamie noskaidros, 

kas viņiem ir augstā līmenī jāapgūst jau skolā, 

lai viņi nākotnē varētu strādāt interesējošā 

profesijā avio vai IT nozarē, kas ir vienas no 

pieprasītākajām profesijām mūsdienās un 

nākotnē. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. un 

12.klašu izglītojamie - 48 

Pedagogi - 2 

2018. gada 

novembris 



 

 

 

11 
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” 

21. Pašvērtējuma 

veikšana 

“Mana sirdslieta 

jeb, kā izveidot 

veiksmīgu karjeru, 

darot to, ko mīli” 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta 

nodarbība par sevis izzināšanu, savu stipro un 

vājo pušu novērtēšanu, lai nākotnē atvieglotu 

lēmuma pieņemšanu par savas karjeras izvēli, 

lai savu karjeru varētu veidot, balstoties uz 

sirds aicinājumu, tādējādi izvēloties sev 

vispiemērotāko nodarbošanos. Nodarbības 

laikā jaunieši apgūs iemaņas par to, kā attīstīt 

veiksmīgai nodarbinātībai nepieciešamās 

prasmes, attieksmes un zināšanas. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  

10. klašu izglītojamie - 40 

2018. gada 

novembris 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma 

veikšana un 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Aizraujošā 

psiholoģija” 

Nodarbības laikā skolēni uzzinās par 

psihologa profesiju, darba specifiku, izglītības 

iegūšanas iespējām, kā arī par psihologa 

karjeras izaugsmes iespējām. Praktiskajā 

nodarbības daļā, skolēniem būs iespēja 

noteikt savas personības stiprās un vājās 

puses, izprast savas profesionālās tieksmes un 

intereses, veidos savu profesionālo paštēlu. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

7.klašu skolēni - 54 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

10. – 11. klašu skolēni – 30 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

8.klašu skolēni -57 

2018.gada  

novembris- 

decembris 

 

2019.dada 

marts 

 

 

 



 

 

 

12 
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” 

23. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana un 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Sporta profesijas 

izvēles ceļš” 

Lekcija/diskusija par to, kā izvēlēties sev 

piemērotāko profesiju sporta jomā, kā arī 

paplašināt zināšanas par sporta jomā 

iesaistītājām profesijām. Padomi kā soli pa 

solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei  

sportā jomā. Profesionālās izglītības iespējas 

Latvijā un  sporta speciālistu pieprasījums. 

Veiksmes , pieredzes  stāsts ar piemēriem par 

veiksmīgiem cilvēkiem Latvijā ar 

profesionālo sporta izglītību. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

8.-9. klašu skolēni - 72 

2018.gada 

novembris-

decembris 

24. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Gravēšana kā 

mākslas forma.” 

Lekcijas laika skolēniem būs iespēja uzzināt 

par mākslinieciskās jomas profesiju – 

gravētājs. Speciālists sniegs informāciju un 

dalīsies ar pieredzi par šīs profesijas darba 

specifiku, profesionālajām kompetencēm un 

pieprasījumu darba tirgū. Lekcijas laikā 

skolēniem veidosies sapratne par gravīra 

profesiju. Praktiskajā daļā skolēnam būs 

iespējā izmēģināt gravēšanas tehniku.  

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

9.-12.klašu skolēni -40 

 

 

7.-8.klašu skolēni - 25 

Rēzeknes 2.vidusskolas 

6.-7. klašu skolēni – 65 

 

 

2018.gada 

novembris, 

decembris 

 

2019.gada 

janvāris - 

februāris 

 



 

 

 

13 
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” 

25. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Darbs caur kameras 

“aci”” 
Nodarbības laikā izglītojamie tiks informēti 

par fotogrāfa un video operatora profesijām, to 

īpatnībām, pozitīvajiem un negatīvajiem darba 

aspektiem. 
Nodarbības ietvaros tiks organizēta meistarklase, 

kuras laikā izglītojamie iejutīsies profesionāla 

fotogrāfa un video operatora “lomā”, diskusijās 

tiks rastas atbildes uz jautājumiem par darba 

specifiku, izglītošanās iespējām, darba tirgus 

pieprasījumu. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  

7. klašu izglītojamie – 26 

 

2018. gada 

decembris 

26. Pašvērtējuma 

veikšana 

“Karjeras kauliņi 

ir mesti” 

Izaugsmes trenera vadīta nodarbība 

izglītojamajiem ar mērķi izglītot skolēnus par 

to, kādus jautājumus sev uzdot karjeras 

izvēles ceļā, kāds ir jaunieša tēls darba tirgū. 

Caur  atraktīviem un izzinošiem uzdevumiem, 

izglītojamie veiks pašvērtējumu un izvērtēs 

sevi atbilstoši mainīgajiem darba tirgus 

apstākļiem. 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 4. vidusskolas  

7.-9. klašu izglītojamie - 55 

2019. gada 

janvāris 

27. Darba pasaules 

iepazīšana 

 “Datori mums 

apkārt” 

Tikšanās ar profesionāļiem informācijas 

komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā. 

Skolēni uzzinās par šis nozares 

pieprasītākajām profesijām, izglītības 

iespējam, par to kādā veidā notiek jaunu 

darbinieku atlase IT nozarē un kādam 

nepieciešamajām prasmēm un iemaņām  ir 

jābūt pretendējot uz darbu IT uzņēmumā. 

Nobeigumā skolēni tiks iesaistīti praktiskā 

darbībā. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

9., 10.klašu skolēni - 69 

 

 

2019.gads 

janvāris 



 

 

 

14 
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” 

28. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Ādas 

izstrādājumu 

meistars ” 

Izglītojamie iepazīs profesijas, kas saistītas ar 

ādas izstrādājumu veidošanu, daudzveidību, 

darba apstākļus, nepieciešamās prasmes un 

gūs priekštatu par amatniecības izstrādājumu 

ražošanas procesu. Nodarbības noslēgumā 

izglītojamiem būs iespēja pastāvīgi darboties 

un izmēģināt sevi amatnieka lomā. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas 

3.klašu izglītojamie-28 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

3.,4., klašu izglītojamie-17 

2018.gada 

decembris 

 

   2019.gada  

    janvāris 

29. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Tehniskās 

jaunrades diena ” 

Pasākumu cikls kuru  mērķis ir veicināt 

skolēnos izpratni par profesijām, kas saistītas 

ar ķīmiju, fiziku, IT tehnoloģijām un 

inženierzinātni. Izglītojamie tiks iesaistīti 

darbnīcas, kurās pirmajā daļa tiks stāstīts ar 

prezentācijas palīdzību par nepieciešamo 

izglītību, galvenajiem darba pienākumiem un 

vidi, ar ko sākt, lai apgūtu konkrēto profesiju 

un veiksmīgi plānot karjeru. Pasākumā otrajā 

daļā tiks veikti eksperimenti, pētījumi un 

erudīcijas uzdevumi saistībā ar profesijām 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas 

5.,6.klašu izglītojamie-157 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

6, 7. klašu skolēni – 116 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 

8.klašu skolēni – 37 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

9.klašu skolēni - 37 

10.-12.klašu skolēni -30 

 

2019.gada          

janvāris 



 

 

 

15 
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” 

30. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Konditoru 

profesijas 

noslēpumi” 

Izglītojamie iepazīs konditora profesiju, 

klausoties profesionāla konditora stāstījumu 

un prezentāciju, kas ietvers informāciju par 

profesijas pozitīviem un negatīviem 

aspektiem, konditora darba ikdienu, kā arī to, 

kādu izglītību ir nepieciešams iegūt, lai varētu 

strādāt šajā profesijā. Izglītojamiem būs 

iespēja piedalīties radošajā darbnīcā, lai 

noskaidrotu vai konditora profesija ir 

atbilstoša viņa interesēm. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas 3.klašu 

skolēni – 79 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

4.,5.,6.klašu izglītojamie- 43 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

4.,5. klašu skolēni – 127 

Rēzeknes 3.vidusskolas  

6. klašu skolēni – 52 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

5.klašu skolēni - 55 

2019.gada 

janvāris- 

februāris 

 

 

 

31. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Gribu būt 

grāmatvedis!” 

Profesionāla grāmatveža vadīta lekcija – 

praktikums, kuras laikā skolēni gūs 

priekšstatu par to, kā ir mainījusies 

grāmatveža profesija, pienākumi, darba 

apjoms, kā to ietekmējušas pārmaiņas 

tehnoloģijas un likumdošanas jomā. Plaša 

informācija tiks sniegta par grāmatvedības 

zināšanu pielietojumu, to nozīmi daudzās 

profesijās, par konkurētspējas priekšrocībām 

darba tirgū, izmantojot šīs zināšanas, tiks 

risinātas un analizētas praktiskas situācijas no 

dzīves. Tiks analizēti reāli piemēri par 

grāmatveža profesijā nepieciešamajām 

īpašībām, prasmēm un attieksmi pret darbu, 

par mācīšanos mūža garumā. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

11. klašu skolēni -24 
Rēzeknes 3.vidusskolas 

9. – 12. klašu skolēni – 30 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

11.klašu skolēni – 26 

9.klašu skolēni - 42 

2019.gads 

janvāris - 

februāris 

 



 

 

 

16 
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” 

32. Darba pasaules 

iepazīšana 

,,Ko es zinu par 

zobārstniecību?” 

 

Tikšanās ar zobārstniecības speciālistu, lai 

iepazītu viņa darba ikdienu, uzzinātu, kāda 

izglītība, prasmes un rakstura īpašības darbā 

nepieciešamas. Skolēni tiks iesaistīti praktiskā 

nodarbībā, saņems atbildes uz jautājumiem 

par izglītības iespējām, profesijas īpatnību un 

nepieciešamību darba tirgū. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas  

9.klašu skolēni - 51 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas  

9.klašu skolēni - 45 

2019.gada 

janvāris- 

marts  

33. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Jurists – mana 

nākotnes profesija” 

 

Diskusija, kuras laikā skolēni tiks iepazīstināti 

ar juridisko profesiju darbības virzieniem un 

daudzšķautņainību atkarībā no tiesībnozares 

specifikas. Skolēni iepazīsies un uzzinās par 

juridiskās jomas profesiju darbavietām, par 

nepieciešamo izglītību un mācību iestādēm, 

tiks akcentētas arī karjeras attīstības iespējas 

šajās profesijās.  Skolēni saņems informāciju 

par tiesiskā regulējuma pārzināšanas būtisko 

nozīmi, ne tikai profesionālajā, bet arī 

personīgajā dzīvē. Lekcijas – diskusijas 

noslēgumā – praktisks uzdevums kā darba 

izmēģinājums. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas  

9.-11.klašu skolēni - 30. 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas  

9.-11.klašu skolēni - 30 

2019.gada 

janvāris- 

marts 



 

 

 

17 
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” 

34. Darba pasaules 

iepazīšana 

,,Ar datoru uz 

tu????,, 

Lekcija – prezentācija par veiksmīgu 

uzņēmumu IT atbalstu, uzņēmuma ikdienu un 

izaicinājumu. Skolēnus iepazīstinās ar šis 

nozares pieprasītākajām profesijām. Uzzinās 

kādā veidā notiek jauna darbinieka atlase IT 

nozarē un kādam nepieciešamajām prasmēm 

un iemaņām ir jābūt pretendējot uz darbu IT 

uzņēmumā. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas 11.klašu 

skolēni - 26 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas  

11.klašu skolēni - 21 

2018.gada 

janvāris- 

februāris 

35. Izglītības iespēju 

izpēte 

“Skola 2019” Došanās uz gadskārtējo izglītības izstādi ar 

mērķi iegūt visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām, iepazīties ar atzītākajām 

un jaunākajām mācību programmām Latvijā 

un ārvalstīs, tikties ar izglītības iestāžu 

pārstāvjiem un saņemt atbildes uz 

interesējošiem jautājumiem.  

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 2.vidusskolas  

10. - 12. klašu skolēni -15 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

10. – 12.klašu skolēni - 30 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas 

10.-12. klašu skolēni -15 

2019.gada 

marts 

36. Pašnovērtējuma 

veikšana  un 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

"Iekod profesijai, 

es esmu es!  

Lekcija – diskusija par jaunām, interesantām, 

netradicionālām profesijām, par to kā 

stereotipi ietekmē profesijas izvēli un  kā 

iegūt prasmes, kuras ir nepieciešamas katrā no 

profesijām. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

9. klašu skolēni - 43 

2019.gads 

februāris-

marts 



 

 

 

18 
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” 

37. Darba pasaules 

iepazīšana 

"Pirtnieks – 

veselības kalējs" 

Skolēni uzzinās par pirtnieka darba specifiku 

un iespējām sevi realizēt šajā jomā. Skolēni 

iesaistīsies diskusijā par pirts  vēsturi, par 

vienīgo skolu Latvijā un Eiropā kur var apgūt 

pirtnieka amatu, par pirtslietām, ko izmanto 

un pielieto šajā darbā.  

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

6. klašu skolēni – 69 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

5.klašu skolēni - 55 

6.klašu skolēni – 51 

7. klašu skolēni – 54 

2019.gads 

februāris-

maijs 

 

 

 

 

38. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Manas sirds 

aicinājums – 

sports” 

Izglītojamie piedalīsies sarunā ar profesionālu 

sportistu, lai noskaidrotu šāda karjeras 

virziena izvēles pozitīvos un negatīvos 

aspektus. Diskusijā izglītojamie noskaidros, 

cik stundas dienā profesionālam sportistam 

jāpavada treniņos, lai gūtu panākumus, cik 

liela nozīme ir talantam un praktiskam 

darbam, ko sportists var darīt pēc aktīvo 

sportista gaitu izbeigšanas. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  

8. un 9.klašu izglītojamie – 70 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 4. vidusskolas  

10.-12. klašu izglītojamie - 40 

2019. gada 

marts 

39. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Darbs bankā” Izglītojamie iepazīs bankas darbinieka 

ikdienu, noskaidros, kādas profesijas kopumā 

tiek pārstāvētas šajā iestādē, kāda izglītība ir 

nepieciešama, lai varētu strādāt bankā, 

uzzinās vai varētu būt kādi šķēršļi sapņa 

īstenošanai par darbu bankā (nepietiekamas 

zināšanas kādā jomā, nepieciešamo prasmju 

trūkums u.c. aspekti). 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  

12. klašu izglītojamie - 60 

2019. gada 

marts 



 

 

 

19 
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” 

40. Pašnovērtējuma 

veikšana  un 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Trāpīt mērķī!” Profesionāla izaugsmes trenera vadīta lekcija-

praktikums kuras laikā  skolēniem būs iespēja 

izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses. 

Izprast savus izglītības un karjeras mērķus. Ar 

praktisku uzdevumu palīdzību mācīties 

izvirzīt un sasniegt mērķus, kas veicinātu 

personīgo izaugsmi un attīstītu izpratni par 

turpmāko izglītības un profesijas izvēli. 

Piedaloties dažādas aktivitātēs un grupu 

darbā, tiks veicināts skolēnu pašvērtējums, 

izanalizēta iekšējo resursu saistībā ar 

sasniegumiem karjerā un dzīvē, uzlikti 

konkrēti mērķi, salikta mērķu sasniegšanas 

karte u.c. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 3.vidusskolas 

10.-12. klašu skolēni – 30 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

10 -12.klašu skolēni -30 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

10.klašu skolēni - 46 

 

2019.gada 

marts - aprīlis 

41. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

 

 

 

“ Stikla pūtēja 

profesija” 

Nodarbības laikā izglītojamie iepazīsies ar 

stikla pūtēja profesijas amata noslēpumiem, 

nepieciešamajām iemaņām un spējām, lai 

veiksmīgi darbotos šajā profesionālajā jomā.  

Jautājumu un atbilžu formā skolēni iegūs 

informāciju  par stikla apstrādi  un stikla 

pūtēja profesijas amata apguves iespējām, kā 

arī vēros stikla izstrādājumu izgatavošanas 

paraugdemonstrējumu.  

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas 

1.klašu skolēni  - 69 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

1., 2.,3., 4., 5.,6.,9. klašu 

izglītojamie-55 

Rēzeknes 2.vidusskolas 

1.klašu skolēni – 34 

2.klašu skolēni – 29 

3.klašu skolēni - 36 

2019. gada 

marts 
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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” 

42. Darba pasaules 

iepazīšana un 

karjeras iespēju 

izpēte 

“Ūdensapgāde kā 

profesionālais 

aicinājums” 

Mācību ekskursija uz ūdensapgādes 

uzņēmumu, kur izglītojamie saņems 

informāciju par profesijām, kas saistītas ar 

doto saimnieciskās darbības jomu, noskaidros 

uzņēmumā strādājošo profesionāļu darba 

specifiku un darba pienākumus, iemaņas, kā 

arī nepieciešamo izglītību un karjeras 

iespējas. Nodarbības ietvaros izglītojamie 

vēros uzņēmuma darbinieku darbu un 

iekārtas, ūdensapgādes sagatavošanas un 

piegādes ciklu, radīs priekšstatu par 

darbinieku lomu šajā procesā. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes sākumskolas 

6.klašu skolēni - 84  

2019. gada 

marts 

43. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Transportlīdzeklis 

kā profesijas 

sastāvdaļa” 

Mācību ekskursija uz autobusu parku, kur 

izglītojamie iepazīsies ar profesijām, kuras 

nodrošina satiksmi pilsētā, to darba  ikdienu, 

nepieciešamajām iemaņām un darba 

apstākļiem. Autobusu vadītāji ekskursijas 

laikā organizēs praktiskas un aizraujošas 

aktivitātes par ceļu satiksmes noteikumiem. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas  

2. klašu skolēni –86 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

2.,3.,4..klašu izglītojamie-26  

Rēzeknes 6.vidusskolas 5.klašu 

skolēni -65 

Rēzeknes 3.vidusskolas   

2. klašu skolēni – 39  

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

2. un 3.klašu skolēni - 108 

2019.gada 

marts, 

aprīlis, maijs 
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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” 

44. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Suns-profesionāļa 

draugs ” 

Nodarbība, kurā izglītojamie tiks iepazīstināti 

ar kinologa amata noslēpumiem, izglītības un 

darba tirgus iespējām. Notiks kinologa amata 

prasmju paraugdemonstrējumi un skolēni tiks 

iesaistīti diskusijā par nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un personības īpašībām. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas .  

2.klašu skolēni – 58 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

7.,8.,9. klašu izglītojamie-33 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

4.klašu skolēni – 62 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

1.klašu skolēni - 43 

Rēzeknes 2.vidusskola  

4.klašu skolēni – 52 

2019.gada 

marts-maijs 

45. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Darbs var būt 

neparasts” 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu un tā 

īpašnieka veiksmes stāsts par 

uzņēmējdarbības uzsākšanas posmiem no 

pamata līdz stabilam ienākumu avotam, 

personīgo mērķu un uzdevumu izvirzīšanas 

un to sasniegšanas etapiem, ražošanas procesu 

un iegūtās produkcijas realizācijas veidiem un 

iespējām, kādām zināšanām un prasmēm  

jābūt, lai veiksmīgi attīstītos un pilnveidotos 

mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē (Gliemežu 

audzētava Preiļos). 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes sākumskolas   

5.klašu skolēni-73 

Rēzeknes internātpamatskolas-

attīstības centra 

7.,8.,9. klašu izglītojamie-33 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

3.klašu skolēni - 44 

2019.gada  

aprīlis 

maijs 
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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” 

46. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Vai es varu būt 

dizainers?” 

Interjera dizainera vadīta nodarbība, lai 

informētu izglītojamos par savu profesiju, tās 

pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, 

sniegtu izglītojamajiem priekšstatu par to, kā 

ikdienā norisinās dizainera darbs, kā izskatās 

telpu dizaina plāni, skices un maketi, kā tos 

veido un kas cilvēkam ir jāzina un jāprot, lai 

sekmīgi varētu strādāt šajā jomā. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  

11. klases izglītojamie - 32 

2019. gada 

aprīlis 

47. Darba pasaules 

iepazīšana 

"Gida profesijas 

noslēpumi un 

brīnumi " 

 Nodarbība ar kultūras tūrisma gidu, kas 

stāstīs par savu profesiju apmeklējot 

kultūrvēsturiskā mantojuma un apskates 

objektus Rēzeknē. Skolēnu grupa nodarbības 

laikā iegūs vispusīgu informāciju par gida 

profesijas specifiku un   darba pienākumiem.  

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 2. vidusskolas 3.klašu 

skolēni - 36. 

2019.gada 

aprīlis- 

maijs 

48. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana 

“Kā kļūt par 

uzņēmēju?” 

Izglītojamo tikšanās un diskusija ar 

uzņēmējiem, lai noskaidrotu interesējošo 

informāciju par sava uzņēmuma veidošanu – 

ar ko sākt, kur ņemt labu biznesa ideju, kur 

meklēt finansējumu, kādi plusi un mīnusi ir 

tam, ka esi uzņēmējs, kā kļūt veiksmīgam 

uzņēmējam u.c. jautājumi.  

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 4. vidusskolas  

10.-12. klašu izglītojamie - 25 

2019. gada 

aprīlis 

49. Karjeras iespēju 

izpēte 

“Pirmie soļi 

programmēšanā” 

Izglītojamo dalība praktiskajās darbnīcās ar 

mērķi gūt ieskatu programmētāja profesijā un 

noskaidrot, vai piemīt nepieciešamās prasmes, 

lai veiksmīgi varētu apgūt programmētāja 

profesiju. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  

7. klašu skolēni – 54 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 4. vidusskolas  

7. klases izglītojamie - 11 

2019. gada 

maijs 
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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” 

50. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana 

“Jaunā uzņēmēja 

ABC?” 

Izglītojamie mācīsies uzbūvēt savu biznesa 

ideju, produktu un tā pārdošanas ķēdīti. 

Iemācīties var darot, tādēļ izglītojamie 

izspēlēs pirmo tikšanos ar klientu, apskatīs 

dažādas “networking” metodes, noskaidros, 

kāda nozīme ir sociālo mediju izmantošanai 

biznesā un attiecību veidošanai ar savu 

komandu.  

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  

11. klašu izglītojamie - 65 

2019. gada 

maijs 

51. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Amatam ir zelta 

pamats” 

Ekskursija uz keramiķa darba vietu ar mērķi 

iepazīstināt izglītojamos ar keramiķa 

profesiju, nepieciešamajām prasmēm, iepazīt 

viņa darba specifiku un darba vidi. 

Izglītojamiem tiks sniegta iespēja praktiski 

izmēģināt profesiju.  

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

2.klašu skolēni - 48 

2019.gads 

maijs 

52. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Darbs un medus” Mācību ekskursija uz biškopības saimniecību 

ar mērķi iepazīt biškopja profesijas būtību, 

darba specifiku, uzzināt par  iemaņām un 

zināšanām šajā jomā, apskatīt stropus un 

dažādus biškopja darba instrumentus kā arī 

veicināt izglītojamo interesi par 

lauksaimniecības nozares profesijām. 

 Izglītojamiem tiks sniegta iespēja praktiski 

izmēģināt profesiju iesaistoties dravas darbos. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

3.klases skolēni - 28 

2019.gads 

maijs 
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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” 

53. Pašnovērtējuma 

veikšana  un 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Plāno un dzīvo 

savu laiku 

apzināti!” 

Nodarbību laikā skolēniem būs iespēja apgūt 

zināšanas un iemaņas, kā plānot savu laiku 

apzināti – laiku sev, mācībām, ģimenei, 

atpūtai, nākotnes karjeras plānošanai, mērķu 

izvirzīšanai, vēlamās nākotnes vizualizēšanai 

un sasniegšanai.  

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

9.klašu skolēni-42 

 

 

2019.gada 

marts - aprīlis 

 

 

 

 

 

54. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Iepazīsim 

profesijas radio 

studijā” 

Mācību ekskursijas laikā skolēniem būs 

iespēja vērot radio darbinieku darbu, darba 

vidi, iepazīties ar strādājošo profesijām un 

iejusties radio DJ lomā. Pasākuma laikā 

izglītojamajiem būs iespēja iepazīties arī ar 

profesijai nepieciešamajām prasmēm un 

kompetencēm. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

3.klašu skolēni - 55 

 

2018.gada 

novembris - 

decembris 

55. Darba pasaules 

iepazīšana 

„Amatniecībasmeis

tari” 

Izglītojamie apmeklēs amatnieku un zirglietu 

izgatavošanas skolu. Skolēni tiks iepazīstināti 

ar amatnieka profesijas specifiku, darba vidi,  

ādas izstrādājumu izgatavošanas procesu un 

to pieprasījumu darbā tirgū. Nodarbības 

turpinājumā izglītojamie gūs praktiskas 

iemaņas, piedaloties amatnieka vadītā 

meistarklasē. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 3.vidusskolas   

5. klašu skolēni- 43 

 

2019.gada 

maijs 
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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” 

56. Darba pasaules 

iepazīšana 

“Poligrāfija kā 

apkalpošanas 

sfēra” 

Skolēni dosies uz poligrāfijas ražošanas 

uzņēmumu ar mērķi iepazīties ar 

poligrāfservisa darba specifiku, strādājošiem 

šajā jomā speciālistiem, ražotas produkcijas 

pieprasījumu darbā tirgu, kā arī uzzinās par 

nepieciešamās izglītības iegūšanas iespējām 

un veidiem, lai veiksmīgi darboties šajā jomā. 

Tāpat būs iespēja vērot un iepazīt šīs nozares 

darbinieku darba procesu, darba apstākļus un 

pienākumus. Skolēni tiks iesaistīti praktiskā 

nodarbībā, saņems atbildes uz jautājumiem 

par izglītības iespējām, produkcijas noietu  un 

darba tirgu. 

Izmēģinājumskola: 

Rēzeknes 3.vidusskolas  7.klašu 

skolēni- 40 

5.klašu skolēni - 42 

 

Neiesaistītā izglītības iestāde: 

Rēzeknes 5.vidusskolas 7.klašu 

skolēni - 13 

 

 

 

 

2019.gada 

maijs 



 

 

 

26 
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57. Pašnovērtējuma 

veikšana  un 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Es vēlos būt” Lekcija/praktikums, ko vadīs profesionāls 

koučs un izaugsmes treneris. Nodarbību 

saturs balstās uz pašizziņas, personīgās 

pieredzes paplašināšanu un nākotnes iespēju 

apzināšanos. Nodarbības mērķis: pielietojot 

daudzveidīgas interaktīvas metodes, attīstīt 

skolēnos kompetences personības izaugsmei, 

lai veidotos pašmotivēts, par savām spējām un 

interesēm pārliecināts jaunietis, kurš domā, 

iesaistās, darbojas un ir gatavs karjeras 

izvēlei. 

Izmēģinājumskolas: 

Rēzeknes 3.vidusskolas   

5.klašu skolēni- 8 

6.-7.klašu skolēni- 6 

8.-9. klašu skolēni- 6 

Rēzeknes 2.vidusskolas  

 5.klašu skolēni- 9 

6.-7.klašu skolēni- 6 

8.-9. klašu skolēni- 6 

Rēzeknes 6.vidusskolas  

 5.klašu skolēni- 8 

6.-7.klašu skolēni- 6 

8.-9. klašu skolēni- 6 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 

5.klašu skolēni- 9 

6.-7.klašu skolēni- 6 

8.-9. klašu skolēni- 6 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 

7.klašu skolēni- 68.-9. klašu 

skolēni- 6 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada 

oktobris 

( 09.10.2018.) 
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    Rēzeknes sākumskolas 

5.klašu skolēni- 8 

6.klašu skolēni- 6 

Rēzeknes 4.vidusskolas  

7.klašu skolēni- 6 

8.-9. klašu skolēni- 6 

Rēzeknes 5.vidusskolas  

7.klašu skolēni- 6 

8.-9. klašu skolēni- 6 
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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 

3.1. Profesionālās izglītības 

iestādes 

   Rēzeknes pilsētā ir vairākas profesionālās izglītības iestādes 

– Rēzeknes Valsts robežsardzes koledža, Rēzeknes 

tehnikums, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola u.c.- jau ir 

izstrādājusies sadarbība ar profesionālo izglītības sistēmu 

sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi. Šī 

sadarbība dod iespēju organizēt tikšanās, meistarklases, 

darbnīcas “Atvērto durvju dienu” ietvaros. Sadarbībā ar 

profesionālām izglītības iestādēm tiks organizēti  dažādi 

pasākumi, lai iepazīstinātu skolēnus ar dažādām profesijām, 

kuras var apgūt Latgalē.  
 

3.2. Augstākās izglītības 

iestādes 

Pilsētā ir augstākās izglītības iestādes: Rēzeknes tehnoloģiju 

akadēmija un 5 Latvijas augstskolu filiāles. Vairākām 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm (tai skaitā projektā 

iesaistītajām) ir noslēgti tiešie sadarbības līgumi ar Rēzeknes 

tehnoloģiju akadēmiju. Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 

izskata Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas piedāvāto 

standartizēto sadarbības līguma projektu, kas būtu saistošs 

visām izglītības iestādēm un paredzētu arī augstskolas bāzes 

un pedagoģisko resursu izmantošanu karjeras jautājumu 

risināšanā un zinātnisko procesu attīstībā. 

Izmēģinājumskolu pedagogi karjeras konsultanti mācību gada 

garumā sniegs informāciju izglītojamiem par dažādiem 

internetresursiem, izglītības iestāžu mājās lapām, kurās viņi 

atradīs informāciju  par interesējošu profesiju   apgūšanu, kā 

arī par Atvērto durvju dienu pasākumiem sagatavošanas 

kursiem, uzņemšanas noteikumiem u.c. aktualitātēm. 

Informāciju par tālākizglītības iespējām augstākajā jomā 

Rēzeknes pilsētas skolu  izglītojamie saņems no karjeras 

konsultanta un klašu audzinātājiem. 

 

3.3. Darba devēji, to 

profesionālās organizācijas 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbības veicināšana ar 

daba devējiem, to profesionālajām organizācijām karjeras 

atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem, 
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Sagatavoja: 

Rēzeknes pilsētas pedagogi karjeras konsultanti 

  
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

 

organizējot tikšanās audzēkņiem. Sadarbībā ar nozaru 

profesionālajām organizācijām un uzņēmumiem tiks 

organizētas profesionālās meistarības meistarklases, lai celtu 

profesijas prestižu, izglītojamo pašapziņu, uzņēmību un 

motivāciju labāk apgūt mācību programmu, vairotu 

konkurētspēju, pārejot uz darba tirgu. Izglītojamiem tiks 

nodrošinātas iespējas piedalīties jauno profesionāļu 

meistarības pasākumos. 

 

3.4. Sociālie partneri Projekta ietvaros plānots turpināt sadarboties ar darba 

devēju federācijām, NVA, Rēzeknes biznesa inkubatoru u.c. 

iestādēm un sociālajiem partneriem, lai informētu 

izglītojamos par šo iestāžu pieejamību un lomu karjeras 
jautājumu attīstībā. 


