
 
 

1 
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Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam 

 

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, izmantojot pieejamo 

projekta finansējumu. 

1.1. 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. 

 

Skolas nosaukums: Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 

 

1.2.  KAA pasākumu plānošanā izmantotie reglamentējošie dokumenti un izglītojamo interešu un vajadzību izpētes rezultātu 

apkopojums ( klašu grupa/klase, kad veikta izpēte, par kādiem jautājumiem, īss rezultātu apraksts) 

KAA pasākumu plānošanā ņemts vērā: 

1) Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Attīstības plāns, 2) Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Galvenie uzdevumi 2020./2021. mācību gadam,  3) Rīgas 

Valsts 3. ģimnāzijas izglītības licenzētās un akreditētās izglītības programmas (piedāvājuma grozs), 4) Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 

Audzināšanas programma, 5) Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Karjeras programma; 

2) Personības izaugsme un izglītojamo piemērotība tautsaimniecības nozarēm, kas atbilst Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas licenzēto un 

akreditēto izglītības programmu saturam: 

o Matemātikas un dabaszinību un tehnikas virziens pamatizglītības otrā posma 7. - 9. klasēs; 

o A modulis - fizikas, programmēšanas virziens vispārējās vidējās izglītības 10. - 12. klasēs; 

o C modulis - ekonomikas, komerczinību virziens vispārējās vidējās izglītības 10. - 12. klasēs; 
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o E modulis - bioloģijas, ķīmijas virziens vispārējās vidējās izglītības 10. - 12. klasēs; 

o G modulis - mākslas, dizaina virziens vispārējās vidējās izglītības 10. - 12. klasēs; 

o H modulis - Starptautisko attiecību un komercdiplomātijas virziens vispārējās vidējās izglītības 10. - 12. klasēs; 

3) Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Metodiskās padomes kompetenču jomu vadītāju ieteikumi karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotā 

mācību satura un pieejas īstenošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts un nepieciešamības 

pamatojums 
Dalībnieki Norises laiks 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 
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1. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Darba pasaules 

iepazīšana  
(Pārtikas 

tehnoloģijas, 

uzņēmējdarbība. 

Sporta medicīna, 

sabiedrības 

veselība, vadība. 

Ekonomika, 

finanses. 

Komunikācija, 

mediji. 

Kultūra. 

Humanitārās un 

sociālās zinātnes.) 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

 

 

 

“Satiec 

profesionāli!” 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību stundās uzaicināti nozaru pārstāvji/ 

profesionāļi, kuri dalās ar pieredzes stāstiem 

par konkrētās kompetenču jomas 

noderīgumu viņu profesijā, profesionālajā 

nozarē un personīgajā karjeras ceļā. 

Skolēni iepazīsies ar bioloģijas, ķīmijas, 

komerczinību, sporta, matemātikas, mākslu, 

tehnoloģiju, svešvalodu, vēstures, 

filozofijas, politikas stundās iegūto zināšanu 

pielietojumu dažādās profesijās, tiekoties ar 

profesiju pārstāvjiem. Profesionāļu vadībā 

jaunieši diskutēs par spējām, cilvēciskajām 

vērtībām, kā arī prasmēm un kompetencēm, 

kuras būs svarīgas nākotnes darba tirgū. 

Skolēniem tiks dota iespēja saņemt atbildes 

uz sev interesējošajiem jautājumiem par 

dažādu mācību priekšmetu zināšanu 

nepieciešamību attiecīgajās nozarēs. 

Pamatojums- Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 

Metodiskās Padomes -  kompetenču jomu 

vadītāju ieteikums karjeras izglītības 

integrēšanai pilnveidotā mācību satura un 

pieejas īstenošanā, lai parādītu skolēniem 

klasē apgūto zināšanu pielietojumu praksē 

dažādās profesijās un profesionālajās 

nozarēs. 

1) ķīmija, bioloģija, komerczinības - 

pārtikas tehnoloģijas, uzņēmējdarbība; 

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzijas 

9.-12. klašu skolēni 

– minimāli 320 vai 

vairāk (skolēnu 

skaits būs atkarīgs 

no reglamentējošo 

dokumentu 

ierobežojumiem, 

kas saistīti ar 

interešu grupu 

pulcēšanos 

pasākumos). 

 

2020. gada 

oktobris un 

novembris, 

2021. gada 

janvāris, 

februāris, 

marts, 

aprīlis 

1350,00 EUR  

Pakalpojuma līgumi vai 

rēķini par  

7 lekciju-diskusiju 

īstenošanu 

1. Pārtikas 

tehnoloģijas, 

uzņēmējdarbība 

150,00 EUR – 1 lekcija-

diskusija 

2.Sporta medicīna, 

sabiedrības veselība, 

vadība 

200,00 EUR – 1 lekcija-

diskusija 

3.Ekonomika, finanses  

200,00 EUR – 1 lekcija-

diskusija 

4. Komunikācija, 

mediji  

200,00 EUR – 1 lekcija-

diskusija 

5.Kultūra  

150,00 EUR – 1 lekcija-

diskusija 

6.Humanitārās un 

sociālās zinātnes 

250,00 EUR – 2 

lekcijas-diskusijas 
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2) sports, veselības mācība - sporta 

medicīna, sabiedrības veselība, vadība; 

3) matemātika -  ekonomika, finanses;  

4) tehnoloģijas, māksla – komunikācija, 

mediji; 

5) svešvalodas – kultūra; 

6) vēsture, filozofija, politika – 

humanitārās un sociālās zinātnes. 

 

  

 

2. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

Kā 

līdzdarboties 

sava bērna 

karjeras 

veidošanā? 

Karjeras speciālista vadīta lekcija - diskusija 

vecākiem par karjeras atbalstu savam 

bērnam ģimenē -  nākotnes pieprasītākās 

spējas, prasmes darba tirgū, un, kā tās 

pilnveidot ikdienā ģimenē. 

Pamatojums. 2020./2021. mācību gada viens 

no prioritārajiem virzieniem karjeras atbalsta 

sniegšanā. 2019./2020. m.g. 9. klašu 

“Aptaujas par nākotnes plāniem un lēmumu 

pieņemšanu par tālāko izglītību pēc 9. 

klases”, apkopojuma rezultāti apliecināja, ka 

vecāki ir palīdzējuši 9. klases skolēnam 

pieņemt karjeras lēmumu, un 9. klases 

skolēniem ir svarīgs ģimenes atbalsts viņa 

karjeras lēmuma pieņemšanā. Aptauja tika 

veikta 2019. gada decembrī. 

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzijas 

7.-12. klašu 

skolēnu vecāki – 

60 

 

2020. gada 

oktobris 

200,00 EUR  

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par  

1 lekcijas-diskusijas 

īstenošanu 
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     KOPĀ Plānoto izdevumu 

summa 

1350,00 EUR 

 (rezerve izmaiņu 

veikšanai 118,00 EUR) 

 

ESF projektā piešķirtie 

līdzekļi 

1468,00 EUR   

(2,00 EUR x 734) 

 

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 2020./ 2021. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
SkillsLatvija 2021 apmeklējums, izglītības izstādes “Skola 2021” apmeklējums. 

Tikšanās ar  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas mācībspēkiem un audzēkņiem. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Izglītības izstādes “Skola 2021” apmeklējums, RBS (RTU) mācībspēku vadītās tematiskās 

darbnīcas skolēniem, LU “Studenta kurpēs” apmeklējums, iesaistīšanās RSU aktivitātē “Pielaiko 

studijas!”, RTU pasākumā “Seko studentam!” 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Dalība Swedbank skolu programmā “Dzīvei gatavs”,  AS UPB dibinātāja nodarbība ar mērķi 

iepazīt būvniecības jomu,  dalība Ēnu dienā 2021,  Accenture Latvia nodarbības ar mērķi iepazīt  

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu. 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās 

organizācijas u.c.) 

Dalība Būvnieku padomes kampaņas “Mācies būvniecību!” pasākumos un būvniecības nozares 

profesiju iepazīšana, kluba “Māja” organizētās akcijas “Atpakaļ uz skolu” pasākumi skolā un 

tikšanās ar izciliem profesionāļiem dažādu nozaru pārstāvjiem,  portāla “Prakse.lv” nodarbības 

skolēniem par darba tirgus prasībām un dalība “Uzņēmumu atvērto durvju nedēļas” pasākumos,  
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Sagatavoja:    PKK Diāna Šķēle  
                                                                                                   

datums: 22.09.2020. 

 

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas absolventu un skolēnu vecāku pieredzes stāsti klašu stundās un dažādu 

mācību priekšmetu stundās. 


