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

VECUMNIEKU NOVADA DOME 
(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 7.-9. un 10.-12. klašu 

grupām,  pedagogu karjeras 

konsultantu pakļautība un 

darba attiecības. 

Vecumnieku novada dome kā projekta sadarbības partneris, pašvaldībā realizē projektu, atbilstoši VIAA piedāvātajam 

3.sadarbības modelim.  

Projektu koordinēs un ieviešanas gaitu uzraudzīs pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja Dace 

Šileika. 

Pašvaldība projektā ir izvirzījusi 2 izmēģinājumskolas _ Valles pamatskola un Vecumnieku vidusskola, kurā strādā viens 

pedagogs karjeras konsultants ( turpmāk PKK)  

 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Pašvaldība ir izdevusi Rīkojumu izmēģinājumskolām, par projekta uzsākšanu. Rīkojumā norādīta informācija par PKK slodzi 

skolās, atbilstoši skolēnu skaitam izglītības iestādē, kā arī iesniegts PKK amata apraksts. 

Katrā projektā iesaistītajā izglītības iestādē ir izvietots informatīvais plakāts par projekta īstenošanu. 

PKK sadarbojas ar izglītības iestādes vadītāju un pedagogiem. 

PKK nodrošina individuālās karjeras konsultācijas. 

Pašvaldība gan PKK, gan izglītības iestādēm nodos aktuālāko informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu. 
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2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, izmantojot pieejamo 

projekta finansējumu. 

2.1. 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. 

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

Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģija 2019.-2023.gadam 

Valles pamatskolas karjeras programma 

Vecumnieku vidusskolas karjeras programma  

Vecumnieku vidusskolas Attīstības plāns 2018./2019.- 202./2021. 

Valles pamatskolas Attīstības plāns 2020./ 2021. – 2022./ 2023. 

Aptauja par karjeras izglītības nepieciešamību Valles pamatskolas 7.-9.kl. skolēniem 

Aptauja par karjeras izglītības nepieciešamību Vecumnieku vidusskolas 7.-12.klases skolēniem 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 

Projekta nefinansēto izglītojamo grupām tiks nodrošināta iespēja piedalīties projekta ietvaros organizētajos bez finansējuma 

karjeras atbalsta pasākumos.  
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.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 

1.  Pašnovērtējuma 

veikšana. Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

Veiksmīga sadarbība  

skolēnu un vecāku 

starpā turpmākās 

karjeras izvēlē 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālas lektores vadībā 

praktiskā nodarbībā skolēniem un 

vecākiem tiks dota iespēja veikt 

uzdevumus, kopīgi pētītas bērna 

intereses, savstarpējā izpratne par 

karjeras lēmumu pieņemšanu. 

Tiks dota iespēja apgūt jaunas 

zināšanas par karjeras izvēles 

pamatprincipiem un nākotnē 

pieprasītākajām tautsaimniecības 

nozaru profesijām un 

nepieciešamajām prasmēm. 

Pamatojums klašu audzinātāju 

metodiskās komisijas ieteikumi, 

aptauja par karjeras izglītības 

nepieciešamību Valles 

pamatskolas 7.-9.kl. skolēniem 

un aptauja par karjeras izglītības 

nepieciešamību Vecumnieku 

vidusskolas 7.-12.klases 

skolēniem. 

 

 

Valles pamatskolas 

7.9.kl. skolēni  

 

Vecumnieku 

vidusskolas 9.-12.klases 

skolēni,  

 

Valles pamatskolas 

skolēnu vecāki, 

 

Vecumnieku 

vidusskolas 9. un 

12.klases skolēnu vecāki 

 

2020.gada 

oktobris 

300,00 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

karjeras attīstības atbalsta 

pasākuma īstenošanu. 



 
 

4 
Eiropas Savienības 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.  Darba pasaules 

iepazīšana 

dabaszinātņu un 

inženierzinātņu 

nozarē 

Iepazīsti nākotnes 

profesijas  

Tikšanās uzņēmumā ar 

dabaszinātņu un inženierzinātņu 

speciālistu, kuras laikā skolēniem 

tiks dota iespēja iepazīt  zinātņu 

daudzveidību, nepieciešamās 

prasmes un izglītību, kā arī 

iepazīs darba vidi klātienē. 

Pamatojums dabaszinātņu jomas 

skolotāju ieteikums par karjeras 

izpratnes pilnveidi dabaszinātņu 

un inženierzinātņu jomas mācību 

priekšmetos. 

 

Valles pamatskolas 7.-

9.klases skolēni 

 

Vecumnieku 

vidusskolas 7.-9.klases 

skolēni 

2021.gada 

februāris 

80,00 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

karjeras attīstības atbalsta 

pasākuma īstenošanu. 

 

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 atbilstoši 2020./ 2021. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Projekta laikā sadarbībā ar Ogres tehnikumu, RTU Inženierzinātņu vidusskolu un Olaines Tehnoloģiju 

koledžu, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines profesionālo vidusskolu tiks organizētas 

aktivitātes karjeras atbalsta jomā – izglītības programmu iepazīšana, profesiju iepazīšana, tikšanās ar 

profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem. 

 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Rīgas Tehnisko Universitāti, Rīgas Stradiņu 

Universitāti tiks organizēti izglītojoši pasākumi izglītības iespēju izpētei un karjeras lēmumu pieņemšanai. 

Skolēni apmeklēs izglītības izstādi “Skola 2021”un izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. 

 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Sadarbībā ar LUMA projektu “Esi līderis” un “Pārdošanas skola” tiks organizēti semināri, lekcijas un 

izglītojošas spēles.  
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Sadarbībā ar LDDA tiks rīkots KAA nodarbību cikls “Tikšanās ar profesionāli” visa mācību gada ietvaros. 

Sadarbībā ar novada uzņēmējiem tiks organizēti izglītojoši pasākumi, lai pilnveidotu izpratni par 

tautsaimniecībā pieprasītākajām profesijām un nepieciešamajām prasmēm. 

Sadarbībā ar LVM un novada darba devējiem tiks organizēti izglītojoši pasākumi kokrūpniecības nozarē, 

kā arī nodarbības ar programmēšanas nozares inženieriem. 

 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti NVO Vecumnieku novada jauniešu dome, biedrība “Jaunatne 

smaidam” un NVO “Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība, tiks turpināta sadarbība ar novada 

bibliotēkām, tautas namiem un tūrisma informācijas centru. Ar partneru atbalstu tiks plānotas aktivitātes, 

praktiskas nodarbības un tikšanās. 

 


