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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 
________________________________ 

(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. 

 

 

 

 

1.2. Sadarbība ar 
izmēģinājumskolām 

 

 

 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 
nodrošināšana projektā 
nefinansētajām izglītojamo 
grupām izmēģinājumskolās 
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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 
Skolas attīstības plāns 2020.-2022, Karjeras izglītības programma 2020./2021., u.c., 2020.gada septembrī veiktā 7.-12.klašu skolēnu 
aptauja “Man noderīgākie karjeras atbalsta pasākumi”, 2020.gada aprīlī veiktā 8.-9.klašu skolēnu testēšana  „Atrodi virzienu”, 
„Apzini savas vajadzības un vēlmes”, „Izzini sevi”, 2020.gada aprīlī veiktā 11.-12.klašu skolēnu testēšana izmantojot LU un RSU 
piedāvātus testus. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam 
Jaunogres vidusskola 
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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. Pašnovērtējuma 

veikšana, 
karjeras lēmumu 
pieņemšana 

Prasme atbalstīt. 
Pusaudžu gadu  
īpatnības karjeras 
plānošana un  
izvēles procesa. 

Karjeras grupas nodarbība 
vecākiem bērnu karjeras 
atbalstam. Pusaudžu gadu  
īpatnības karjeras plānošanā 
un  izvēles procesā. Kā 
atbalstīt savu bērnu, 
izmantojot savas zināšanas 
un pieredzi. 

7.-12.kl. vecāki  
120 cilvēku 

Novembris  
Pakalpojumu līgums 
par 2 nodarbībām 
78,00 X 78,00= 156,00 
EUR 
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2. Darba pasaules 
iepazīšana. 
(Pārtikas 
rūpniecība) 

Ciemos pie pārtikas 
produktu (saldumu 
un maizes) 
ražošanas 
starptautiska 
uzņēmuma ar 130 
gadu pieredzi. 

Mācību ekskursija uz 
starptautisko pārtikas  
ražošanas uzņēmumu. 
Tikšanās ar darbiniekiem 
pārtikas produktu ražotnē, 
lai iepazītu darba vidi, 
pārtikas tehnologa, darba 
aizsardzības speciālista, 
laboranta, mīklas iejaucēja, 
cepēja un citas profesijas, kā 
arī uzzināt par  nepieciešamo 
izglītību.  
Pamatojums: 2020.gada 
septembrī veiktā 7.-12.klašu 
skolēnu aptauja “Man 
noderīgākie karjeras atbalsta 
pasākumi”, uzņēmums 
atrodas Ogrē. 

7.-8. kl.  
30 skolēni  
4 skolotāji 

Marts  Sabiedriskā transporta 
biļetes  
0,70 x 2 x 34 = 47,60 
EUR 
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3. Darba pasaules 
iepazīšana. 
(Radioelektronik
as nozare) 

Latvija arī var! Mācību ekskursija  ātri 
augoša (ražotnes Ogrē, 
Ventspilī, Mārupē)  augsto 
tehnoloģiju radioelektronikas 
uzņēmumā, kas veic jaunu 
elektronisko produktu un 
sistēmu izstrādi un 
industrializāciju. Tikšanās ar 
darbiniekiem, lai iepazītu 
darba vidi, radio inženiera, 
elektronikas inženiera un    
mehatronikas specialista 
profesijas, ka arī 
nepieciešamo izglītību. 
Pamatojums: fizikas 
skolotāja pieteikums mācību 
ekskursijas organizēšanai, lai 
demonstrētu skolēniem klasē 
apgūto zināšanu pielietojumu 
praksē radioelektronikas 
nozarē. 
 

8.-12.kl.  
30 skolēni 
3 skolotāji 

Februāris Sabiedriskā transporta 
biļetes  
0,70 x 2 x 34 = 47,60 
EUR 
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4. Izglītības 
iespējas  

Esi kapteinis jūrā 
un gaisā!  

Skolēni dodas uz 
augstskolām ar mērķi 
iepazīties ar tajā 
piedāvātajām izglītības 
programmām un augstskolas 
vidi.  
Pamatojums: 2020.gada 
septembrī veiktā 7.-12.klašu 
skolēnu aptauja “Man 
noderīgākie karjeras atbalsta 
pasākumi”.  
 

9.-12. kl. 
18 skolēni 
2 skolotāji 

Aprīlis Transporta 
pakalpojumi  
263 EUR 

 

Projekta finansējums  258 skolēni X 2 EUR = 516 EUR 

Plānoto pasākumu izmaksas  514,20 EUR 

 

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  

3.2. Augstākās izglītības iestādes  
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Sagatavoja:    ____________________________________________________________________________     
                                                                                                    (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

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

________________________     
(Paraksts) 

datums:_____________ 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas  

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 
u.c.) 

 


