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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” 

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

Ikšķiles novada pašvaldība 
(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. 

Lai īstenotu karjeras attīstības atbalsta pasākumus, atbilstoši 2018.gada 26.oktobrī noslēgtajam Sadarbības līgumam 

Nr.4.8.33/256, Ikšķiles novada pašvaldība 2020./2021.mācību gadā piemēros 1.karejeras attīstības atbalsta pasākumu 

īstenošanas modeli pedagoga karjeras konsultanta darba nodrošināšanai izmēģinājumskolā. Ikšķiles novada pašvaldība 

projekta karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai izvirza tikai vienu izmēģinājumskolu – Ikšķiles vidusskolu, kurā 

izglītojamo skaits 7.-12.klašu gurpā ir 407 izglītojamie. Līdz ar to izmēģinājumskolā tiks nodarbināts viens pedagogs karjeras 

konsultants (ar slodzi 0.68), kurš nodrošinās karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu 7.-12.klašu izglītojamajiem. 

Pašvaldība nodrošinās, ka Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde un pašvaldības projektu vadītājs sniedz nepieciešamo 

atbalstu PKK, kā arī  sadarbībā ar grāmatvežiem sagatavos un iesniegs maksājumu pieprasījumu un izdevumu pamatojošos 

dokumentus līgumā noteiktajos termiņos. 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Projekta izmēģinājumskolā - Ikšķiles vidusskolā - darbā tiks pieņemts pedagogs karjeras konsultants, noslēdzot darba līgumu 

par pedagoga karjeras konsultanta pienākumu veikšanu (slodze-0.68) Ikšķiles vidusskolas 7.-12.klašu gurpu izglītojamajiem. 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 

Ikšķiles vidusskolā ir pieņemts darbā speciālists karjeras izglītības jautājumos, kurš karjeras attīstības atbalstu nodrošinās 

Ikšķiles novada projektā nefinansētajām izglītojamo grupām – Ikšķiles vidusskolas 1.-6.klašu skolēniem, kā arī karjeras 

izglītības tēmas tiks integrētas mācību stundās. 

 



 
 

2 
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. 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 

 Ikšķiles vidusskolas attīstības plāns 2018-2020; 

 Ikšķiles novada attīstības programma 2019-2025; 

 Anketēšanas rezultāti 8.-9. un 10.-12. klašu skolēniem par karjeras atbalsta nepieciešamību; 

 Anketēšanas rezultāti 9. un 12.klašu skolēniem par apzinātajiem karjeras mērķiem, par vēl nepieciešamo atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā 

un sasniegšanā. 
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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 

1. Pasākums vecākiem 

bērnu karjeras 

attīstības atbalstam. 

“Kā runāt ar jaunieti 

par karjeru” 

 

 

Passākuma mērķis ir veidot 

vecāku izpratni par jauniešu 

karjeras veidošanas procesu. Tiks 

doti padomi veiksmīgai 

savstarpējai komunikācijai. 

Ieskicētas jauniešu gaidas 

komunikācijā ar vecākiem 

karjeras izvēles laikā. Interaktīva 

nodarbība par karjeras vadības 

prasmēm un vecāku lomu šo 

prasmju pilnveidošanā. Tiks 

apgūti karjeras veidošanas 

instrumenti, klausīšanās un 

savstarpējo attiecību veidošanas 

rīki. Notiks tipisko komunikācijas 

kļūdu analīze. Pamatojums: 

Atbilstoši Ikšķiles vidusskolas 

attīstības plānā 2018-2020 

paredzētajam un viena no gada 

darbības prioritātēm ir pastiprināts 

darbs ar vecākiem. 

7.-12. klašu skolēnu 

vecāki (aptuveni 50) 

  

2021. gada marts 280 EUR 

2 stundas (120 min.) 

Pakalpojuma līgums un 

rēķins par nodarbības 

īstenošanu. 
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2. Pasākums izglītības 

iespēju izpētei 

“Skola 2021” Skolēni dosies uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

sev interesējošo specifisko 

informāciju par sev piemērotajām 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs. Pamatojums: Atbilstoši 

anketēšanas rezultātiem 8.-9. un 

10.-12. klašu skolēniem par 

karjeras atbalsta nepieciešamību 

un anketēšanas rezultātiem 9. un 

12.klašu skolēniem par 

apzinātajiem karjeras mērķiem, 

par vēl nepieciešamo atbalstu 

karjeras mērķu izvirzīšanā un 

sasniegšanā. 

9. un 12. klašu skolēni 

(līdz 40) 
2021. gada  

26.-28. februāris 

450 EUR  

Transporta pakalpojumi 
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3. Darba pasaules 

iepazīšana 

dabaszinātņu, 

inženierzinātņu, 

medicīnas, kultūras, 

mākslas un 

vadībzinātņu jomās 

“Ēnu dienas 2021” Atbilstoši karjeras konsultāciju 

rezultātam, izkristalizētajai 

piemērotākajai profesijai, jaunieši 

dosies vērot profesionāļu darbību 

reālajā darba vidē. Pamatojums: 

pirms enošanas katram tiks veikta 

karjeras konsultācija, lai ēnojamā 

profesija būtu jaunieša 

profesionālajai darbai un 

profesionālajām interesēm 

piemērota. Profesiju vērošana 

reālajā darba vidē kliedē 

pieņēmumus un aizspriedumus 

par dažādām profesijām. Ja 

ēnošanas rezutātā jaunietis 

apņemas apgūt vēroto profesiju, 

tas paaugstinās motivāciju 

mācīties un apgūt nepieciešamos 

mācību priekšmetus padziļināti. 

7.-12.klašu skolēni  

(28 jaunieši) 
2021. gada 
februārī 

84 EUR  

Transporta pakalpojumi 
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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 
Skolēni tiks aicināti apmeklēt profesionālo izglītības iestāžu  atvērto durvju dienas, informācijas dienas, 

izglītojoši-informatīvos pasākumus un profesionālo interešu pulciņus: 

Ogres Valsts tehnikums, 

Profesionālās izglītības kompetences centrs, 

VSIA “Rīgas Tūrisma un Radošās Industrijas tehnikums”, 

Rīgas Mākslas un Mediju tehnikums, 

Rīgas Stila un Modes tehnikums, 

Rīgas Valsts tehnikums.  

Profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji un absolventi tiks aicināti, lai dalītos ar informāciju par iespējām, 

ko dod profesijas apgūšana pēc 9. klases 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Augstskolu: RTU, LLU, LU, RSU atvērto durvju dienas, informācijas dienas, publiskās vieslekcijas un 

citas topošajiem studentiem organizētas aktivitātes. Latvijas augstskolas tiks iesaistītas skolas 

organizētajos pasākumos, kur iepazīstinās izglītojamos ar savas augstskolas studiju programmām un 

izaugsmes iespējām profesiju pasaulē 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Novada vietējie darba devēji un uzņēmēji: SIA "Ete tette", SIA "SUPfit.lv Ikšķile", SIA "Fittero", PPII 

"Ķiparu nams", viesu nams „Turbas”, "Divi Tomāti" picērija un Rūberta konditoreja ir orientēti sadarbībai 

ar skolu.  Uzņēmēju durvis vienmēr ir atvērtas jauniešu apmeklējumiem.  Izglītojamie dosies izzinošās 

ekskursijās, lai iepazītu katra uzņēmuma darba vidi un specifiku. “Ēnu dienas”, karjeras nedēļas, skolēnu 

biznesa ideju konkurss un citi skolas organizētie ar karjeru saistītie pasākumi ir reizes, kad skolā viesojas 

vietējie uzņēmēji. Projekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbības turpināšana ar daba devējiem un to 

profesionālajām organizācijām karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai mūsu izglītojamajiem. 
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Sagatavoja: pedagogs- karjeras konsultants Jolanta Priede____________________________________________________________________________     
                                                                                                    (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums: 27.11.2020. 

 

Apstiprināts:    ____________________________________________________________________________     
                                                                                                              (Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

________________________     
(Paraksts) 

datums:_____________ 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Plānoto karjeras atbalsta pasākumu īstenošanai tiks veicināta sadarbība ar vietējām nevalstiskajām 

organizācijām novadā un pašvaldības iestādēm sociālajā, veselības, tūrisma, sporta un jaunatnes jomā – 

Ikšķiles novada uzņēmēju biedrību, jauno mākslinieku apvienību “HAOSS”, jaunatnes organizāciju 

“Klubs Māja”, jauniešu biedrību “Move up”, biedrību “Ķiparu nams”.  


