
 
Mācību gada laikā ar ES projekta atbalstu Rīgas 47.vidusskolā notika tikai divi no plānotajiem 

pasākumiem: Raibais karjeras ceļš, kurā vidusskolēni iepazina personības izaugsmes trenera karjeras ceļu 

un mācījās plānot savus karjeras mērķus, runāja par mītiem un patiesību saistībā ar dažādam profesijām un 

izglītības iespējām; skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2020”, lai gūtu plašāku skatījumu uz izglītības 

iespējām Latvijā un ārzemēs. Diemžēl pārējie pasākumi bija jāatceļ epidemioloģiskās situācijas dēļ. 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Karjeras izglītības pasākumu kalendārs Rīgas 47.vidusskolā 2019./2020.m.g. 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.: 

 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana 

 darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana 

 profesijās nepieciešamo vispārējo prasmju attīstīšana (atbilstoši skolas (pilsētas, novada, 
reģiona) karjeras attīstības atbalsta prioritātēm) 

 



 

N.

p.k

. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki 

Norises 

laiks 

1. Karjeras lēmumu 

pieņemšana; 

pašnovērtējuma 

veikšana 

Raibais 

karjeras ceļš 
Tikšanās skolā ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem, kuru 

laikā skolēni uzzina par 

profesionāļa personisko 

karjeras izvēli, izaugsmi, 

karjeras ceļu, izglītības 

iespējām, profesijas plusiem/ 

mīnusiem, iesaistās 

meistarklasēs, diskutē par 

karjeras atbalsta ietekmi 

izglītības iestādē 

 

Rīgas 

47.vidusskolas 

10.-12.kl. – 86 

skol. 

plānoti 3 

pasākumi 

2019. gada 

oktobris-

decembris 

2. Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības 

izstāde 

“Skola 2020” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs.  

Rīgas 

47.vidusskolas 

8.-9. klašu 

skolēni - 89 

11.-12. klašu 

skolēni - 86 

2020. gada 

februāris - 

marts 

3. Karjeras lēmumu 

pieņemšana; 

pašnovērtējuma 

veikšana 

Es zinu… Diskusija skolā ar uzņēmējiem 

par nepieciešamajām prasmēm 

sava biznesa radīšanā, 

uzņēmēja ikdienu un 

izaicinājumiem un izglītojoša 

nodarbība- tehnoloģiju 

darbnīca ar mērķi izzināt 

dažādu profesiju un prasmju 

(dabaszinātņu un mākslas 

jomu starpnozares) šodienas 

un nākotnes iespējas. 

 

Rīgas 

47.vidusskolas 

5.-7.klašu 

skolēni- 144 

2020.gada 

aprīlis 

4. Darba pasaules 

iepazīšana 

(lauksaimniecība) 

Es būšu… Ekskursija uz uzņēmumu, lai 

iepazītos ar tur strādājošo 

profesiju pārstāvjiem, viņu 

ikdienas darbu, 

nepieciešamajām zināšanām 

un prasmēm. Uzzinās par 

specifisko darba vidi, izglītības 

ieguves iespējām, kā arī 

saņems atbildes uz sev 

interesējošiem jautājumiem. 

Rīgas 

47.vidusskolas  

1.-4.klašu 

skolēni-(pa 

klašu grupām-

7grupas) 

2020.gada 

maijs 

 


