
 

Karjeras attīstības atbalsts Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

turpinās arī 2020./2021. mācību gadā, kas ir Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001) 

pagarinājums un reizē arī pēdējais īstenošanas gads.  

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un 

pašvaldību dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie. 

Aizvadītajā mācību gadā, sagatavojot karjeras attīstības atbalsta plānu, tika izvirzīti 3 

karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni: 

- profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;  

- darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana;  

- jauniešu nodrošināšana ar informāciju, kas veicinātu izpratni par izglītības un 

nodarbinātības iespējām.  

Pamatojoties uz augstāk minētajiem virzieniem, izmēģinājumskolu – Rugāju novada 

vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas – skolēniem bija dota iespēja piedalīties 5 

karjeras attīstības atbalsta pasākumos.  

2019. gada oktobra mēnesī, karjeras nedēļas ietvaros, mūsu novada 7.-9. klašu skolēni 

piedalījās lekcijā – diskusijā “Jauniešu iespējas uzstādot un īstenojot karjeras mērķus”, kuras 

laikā jaunieši guva izpratni par karjeras mērķu izvirzīšanu, savu personisko atbildību karjeras 

plānošanā. Savukārt šīs nedēļas nogalē Rugāju novada vidusskolas 7.-9. klašu un Rugāju novada 

Eglaines pamatskolas 5.-9. klašu skolēni devās uz Preiļiem, lai iepazītu profesionālās darba 

iespējas metālapstrādē, praktiski darbojoties metālapstrādes darbnīcā. 

Savukārt vidusskolas skolēniem bija iespēja izzināt studiju iespējas, dodoties iepazīt 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Daugavpils Universitāti.  

Pienāca 2020. gada februāra mēnesis, kad vidusskolēniem bija iespēja doties savas 

iespējamās turpmākās karjeras meklējumos un iepazīstot profesiju tuvāk – ēnot no šīs profesijas 

pārstāvjiem, bet negaidīti valstī tika izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar pasaulē uzliesmojošo 

cīņu pret nezināmo Covid-19, Ēnu dienas pasākums tika atcelts. Kā otrs no plānotajiem 

pasākumiem šajā laika posmā “Skills Latvia” arī tika atcelts. 



Cīņa ar nezināmo vīrusu “Covid-19” turpinājās arī maija mēnesī un mūsu novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādes jaunāko klašu skolēni nevarēja doties mācību 

ekskursijā, kurā skolēniem būtu iespēja iepazīties ar pārtikas ražotni, tās darba specifiku un 

iesaistītajām profesijām, tām nepieciešamajām prasmēm un izglītību. 

 

Saņemot labo ziņu par iespēju turpināt īstenot projektu arī 2020./2021. mācību gadā, no 

Izglītības un zinātnes ministrijas tika izvirzīti jauni nosacījumi: 

- veikt aktivitātes, kas nodrošina karjeras atbalsta iekļaušanu pilnveidotā mācību satura un 

pieejas īstenošanā; 

- nodrošināt individualizētu pieeju katra skolēna karjeras attīstīšanai; 

- nodrošināt pasākumus vecākiem bērnu karjeras atbalstam. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, sagatavojot karjeras attīstības atbalsta plānu 2020./2021. 

mācību gadam, tika ņemti vērā un mūsu novada plānā kā prioritāros virzienus noteicām:  

- karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;  

- profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;  

- pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam. 

 Valsts izglītības attīstības aģentūra karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai 

2020./2021. mācību gadā, kā sadarbības partnerim, piešķīra 540 EUR un pedagoga karjeras 

konsultanta atalgojuma izmaksai 3 797,16 EUR.  

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu finansējuma apgūšanai, izglītojamajiem ir iespēja 

piedalīties 3 karjeras attīstības atbalsta pasākumos, piemēram, karjeras nedēļas ietvaros ļaujot 

skolēniem apmeklēt Valsts Robežsardzes koledžu Rēzeknē, iepazīstoties ar izglītības iespējām; 

piedalīties Ēnu dienā; doties uz sev interesējošu turpmākās izglītības (profesionālo vai augstāko) 

izpēti atvērto durvju dienu ietvaros. Savukārt vecākiem paredzēts pasākums, kurā izglītojamo 

vecāki gūs teorētiskas atziņas par bērna personības izaugsmi un apgūs praktiskus paņēmienus kā 

ieraudzīt, sadzirdēt un atbalstīt bērnu, jaunieti viņa turpmākā karjeras virzībā. 

Projekta ietvaros pedagoģes karjeras konsultantes amata pienākumus Rugāju novadā 

turpina pildīt Agita Kukurāne, kura ir ieguvusi arī sertifikātu, kas apliecina, ka ir tiesīga katram 

izglītojamam ar individualizēto pieeju sniegt individuālas karjeras konsultācijas. 
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