
 

Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie arī šajā 

2019./2020. mācību gadā piedalīsies karjeras attīstības atbalsta pasākumos Eiropas Sociālā 

fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekts 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros un šis jau ir trešais mācību gads, kad projekts tiek īstenots 

mūsu pašvaldībā. 

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 izmēģinājumskolu – Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada 

Eglaines pamatskolas – skolēniem ir bijusi iespēja piedalīties 8 karjeras attīstības atbalsta 

pasākumos.  

Skolēni, apmeklējot kādu no ražotnēm: SIA “Poļu nams”, SIA “R Chocolate”, SIA 

“Madonas karameles”, A/S “Lazdonas piensaimnieks” vai Latvijas Nacionālo bibliotēku iepazinās 

ar iespējamo nākotnes profesiju, nepieciešamajām prasmēm un iegūstamo izglītību. Savukārt 

Rugāju novada vidusskolas 5. un 6. klašu skolēniem Latvijas nacionālajā bibliotēkā bija iespēja 

piedalīties radošajā darbnīcā sevis izzināšanā personības tipa noteikšanai. 

Uz Vidzemes augstskolu un Daugavpils Universitāti devās Rugāju novada vidusskolas 

vecāko klašu skolēni, lai iepazītu tajās sniegtās izglītības iespējas. 

Bet mācība gada beigās izglītības iestāžu jaunākie skolēni devās uz Tilžas pagastā esošo 

zirgu sētu “Kapulejas”, kur guva priekšstatu par zirgkopību un Zemnieku saimniecību “Ezerlīči”, 

gūstot priekšstatu par daudzveidīgam saimniekošanas un mazā biznesa veidošanas iespējām. Mīlot 

un cienot laukus, tā apkārtni ir iespēja saimniekot un veidot biznesu dzīvojot arī Latvijas lauku 

vidē. 

Izmantojot projekta piešķirto finansējumu tika segti arī transporta izdevumi par izglītojamo 

dalību “Ēnu dienā 2019”,  kuras laikā skolēni izmantoja iespēju apmeklēt kādu noteiktu darba 

vietu un 4 – 6 stundu garumā vēroja interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Aizvadītā gada oktobra mēnesī notika arī vēl viens karjeras attīstības atbalsta pasākums 

Rugāju novada vidusskolā, rīkojot Karjeras dienu “Attīsti savas intereses un talantus”, kurā 

piedalījās gan mūsu novada izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī projektā neiesaistītās skolas no 

Lubānas novada Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas 8. un 9. klašu izglītojamie. 

Šīs dienas ietvaros izglītojamie uzzināja par daudzpusīgām profesijām, kurās tiek izmantotas 



dabaszinātnes, bet dienas turpinājumā izglītības iestāžu vecāko klašu skolēni kopā ar viesu skolu 

jauniešiem pulcējās uz kopīgu pasākumu, rādot savu skolu ārpusstundu darba prezentācijas un 

darbojās kopīgās karjeras izglītību veicinošās komunikāciju un grupu saliedēšanas spēlēs. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai 

2019./2020. mācību gadā Rugāju un Lubānas novadam, kā sadarbības partnerim, ir piešķīrusi 

1 878 EUR. Šo līdzekļu apgūšanai karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns ar 6 karjeras 

attīstības atbalsta pasākumiem ir apstiprināts, ļaujot skolēniem saņemt vispusīgu un pilnvērtīgu 

karjeras atbalstu. 

Projekta ietvaros pedagoģe karjeras konsultante amata pienākumus Rugāju novadā turpina 

pildīt Agita Kukurāne. 
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