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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 plāns2019./2020. mācību gadam 

Skrundas novada pašvaldība 
(sadarbības partnera nosaukums) 

 

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis un tā īstenošanas uzraudzības mehānisms 

 

2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 

2.1 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.: 

Sadarbības modeļa komponente Apraksts 

1.1. Karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanas 

modelis 

Pedagogs karjeras konsultants tiek pieņemts darbā Skrundas pašvaldībā un nodrošina karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu 

izmēģinājumskolās  - Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā. 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Skrundas novada pašvaldības vadītāja ar rīkojumu nosaka Skrundas vidusskolai un Nīkrāces pamatskolai sadarbības 

pienākumus ar Skrundas novada pedagogu konsultantu. Izmēģinājumskolām informācija par centralizētiem karjeras 

attīstības pasākumiem pašvaldībā tiks nodota iekļaujot kopējā novada izglītības iestāžu darba plānā. 

1.3. Sadarbība ar projektā 

neiesaistītajām izglītības 

iestādēm (ja ir izvirzītas) 

Ar 31.08.2019.projektā neiesaistītā Jaunmuižas pamatskola tika likvidēta. 

 

1.4. Pedagogu karjeras 

konsultantu pakļautība un 

darba attiecības 

Pie pedagoga karjeras konsultanta darba līguma tiek pievienots amata apraksts ar amata pienākumiem projekta ietvaros, 

darba līgumā tiek noteikta tiešā pakļautība  - Izglītības nodaļas vadītājai. 

Ar pedagogu karjeras konsultantu darba līgumu par darbu projektā slēdz Skrundas novada pašvaldība. 
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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” 

• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana, 

• darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana, 

• sniegt informāciju par profesiju daudzveidību, inovācijām darba tirgū un jaunu nākotnes profesiju iespējamību. 

(atbilstoši skolas (pilsētas, novada, reģiona) karjeras attīstības atbalsta prioritātēm) 

 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

Skrundas novada izglītības attīstības programma 2016.-2020,  Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas  attīstības plāni un Karjeras izglītības 

programmas. 
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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” 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki 

Norises laiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Darba pasaules 

iepazīšana 

( valsts pārvalde, 

pašvaldību darbs) 

Mana karjera valsts 

pārvaldē 
Seminārā- ekskursijā uzzinās 

kādas iespējas paver darbs 

valsts pārvaldē, kas 

darbiniekiem jāzina, uz ko jābūt 

gataviem. Iepazīs amatu grupas, 

amatus un  veicamos 

uzdevumus strādājot valsts 

pārvaldē. 

Skrundas vidusskolas 

11., 12.klašu 

izglītojamie - 16 

2019.gada 

oktobris - 

novembris 
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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” 

2. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Biznesa gēns Nodarbībās – darbnīcās par 

topošajiem uzņēmējiem 

nepieciešamajām prasmēm un 

sava biznesa radīšanu, par 

uzņēmēja ikdienu un 

izaicinājumiem, varēs uzzināt, 

kādas ir profesijas, nākotnes 

mācību, studiju un karjeras 

izveides iespējas, izvēloties 

darboties IKT nozarē. 

Skrundas vidusskolas 

10. klašu skolēni – 17 

 

2020. gada 

februāris 

3. Darba pasaules 

iepazīšana 

(apģērbu un 

tekstilizstādājumu 

ražošana) 

No idejas līdz 

uzņēmumam 

 

Ekskursijā, ar gida stāstījumu, 

noskaidros, kā darbojas 

uzņēmums, kādi profesiju 

pārstāvji uzņēmumā ir iesaistīti 

un kādas zināšanas un prasmes 

nepieciešamas, lai kļūtu par 

uzņēmuma vadītāju. 
 

Skrundas vidusskolas 

3.klašu izglītojamie - 35 

2019.gada  

novembris 

4. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjera sākas jau 

šodien 

Nodarbībā 1.-2.klašu izglītojamie 

izaugsmes trenera vadībā izzinās 

savas  intereses, spējas, talantus.  

 

Skrundas vidusskolas 

1.-2.klašu izglītojamie – 

71;  

 

2020.gada maijs 
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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” 

5. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Mana dzīves misija Nodarbībā 8.klašu izglītojamie 

izaugsmes trenera vadībā attīstīs   

izpratni par to, kas es esmu, kādas 

ir MAN raksturīgākās īpašības un 

kāda ir mana dzīves misija 

(uzdevums).   

 

Skrundas vidusskolas  

8.klašu izglītojamie -34 

2020.gada maijs 

6. Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde 

“Skola 2020” 

Izglītojamie dosies uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs.  

Skrundas vidusskolas 8.  

klašu izglītojamie -34 

12. klašu -12 

Nīkrāces pamatskolas 9. 

klašu izglītojamie - 5 

2020. gada 

februāris - marts 
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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” 

7. Izglītības iespēju 

izpēte 
Nacionālajā jauno 

profesionāļu 

meistarības konkurss 

 SkillsLatvia2020  

Pasākumā izglītojamiem būs 

iespēja iepazīt dažādas 

profesijas, vērot profesionālās 

izglītības audzēkņu 

paraugdemonstrējumus 

dažādās jomās (radošā māksla 

un modes tehnoloģijas, 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas, ražošana un 

inženiertehnoloģijas, 

sabiedriskie un individuālie 

pakalpojumi, celtniecība un 

būvniecības tehnoloģijas, 

transports un loģistika),  

profesiju daudzveidību, 

prasībām profesijas apguvei un 

turpmākajām izglītības 

iespējām.  

Skrundas vidusskolas 

9. klašu izglītojamie -

30 

Nīkrāces pamatskolas 

9. klašu izglītojamie - 

5 

2020.gada 

aprīlis-maijs 

8. Darba pasaules 

iepazīšana 

(transports, 

loģistika) 

Karjera transporta 

un loģistikas jomā 
Lekcijās –nodarbībās 2.-5.klašu 

un 6.-9.klašu izglītojamie 

iepazīsies ar transporta un  

loģistikas jomas 

profesionāļiem, uzzinās par  

viņu darba ikdienu un, kādas 

prasmes un personības īpašības 

palīdz šo profesiju pārstāvjiem 

noturēties darba tirgū. 

Nīkrāces pamatskolas 

2.-9. klašu 

izglītojamie-46 

. 

2020. gada 

februāris 
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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” 

9. Pašnovērtējuma 

veikšana 
Kā neapjukt 

profesiju pasaulē? 

Interaktīvā nodarbībā grupu 

trenera vadībā izglītojamie 

uzzinās kā neapjukt plašajā 

profesiju piedāvājumā, vai 

piemērota tikai viena ideālā 

profesija, kā izvēlēties īsto un 

piemērotāko, atraktīvā veidā 

pārrunās jaunu nākotnes 

profesiju iespējamību, savu 

spēju un talantu attīstības 

nozīmi.  

Skrundas vidusskolas 

7.-8.klašu izglītojamie - 

71 

2020.gada  

aprīlis 

10. Pašnovērtējuma 

veikšana 
Profesiju māja Interaktīvā nodarbībā grupu 

trenera vadībā izglītojamie 

pārrunās jaunu nākotnes 

profesiju iespējamību, apkopos 

savu spēju, interešu un talantu 

nozīmi nākotnes profesijas 

izvēlē. 

Skrundas vidusskolas 

4.-5.klašu izglītojamie - 

60 

2020.gada aprīlis 
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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” 

3. Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem 

partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem 

 

Sagatavoja: 

Projekta koordinatore Inga Flugrāte  
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums:02.10.2019. 

Sadarbības partneri Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā atbilstoši 2019./ 2020. m.g. prioritārajiem virzieniem 

 Profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana un prasmju izcilības 

iepazīšana 

Darba tirgū pieprasītāko 

tautsaimniecības nozaru 

iepazīšana 

Sniegt informāciju par profesiju 

daudzveidību, inovācijām darba tirgū  

un jaunu nākotnes profesiju 

iespējamību 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Tikšanās ar Liepājas Valsts tehnikuma un 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

pārstāvjiem, SkillsLatvija 2020 

apmeklējums. 

Tikšanās ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma absolventiem – 

transporta un loģistikas nozares pārstāvjiem. Karjeras pieredzes stāsti, Skola 

2020. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Tikšanās ar Ventspils augstskolas pārstāvjiem- informācija par izglītības apguves iespējām un  augstskolu pārstāvju vadītas 

darbnīcas IKT un elektronikas nozaru iepazīšanai, profesijām), izstāde Skola 2020 

3.3. Darba devēji, to profesionālās 

organizācijas 

Novadā esošo SIA  apmeklējums-IVO AUTO,  

Mazliet Romantikas, Ting Print 

Dalība Ēnu dienā.  

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienība, nevalstiskās 

organizācijas u.c.) 

NVA pārstāvju lekcija par darba tirgū pieprasītām nozarēm un profesijām. 

Sadarbība ar vietējo  Skrundas novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru– kopīgi karjeras atbalsta pasākumi. 

https://company.lursoft.lv/ivo-auto/41203021824
https://company.lursoft.lv/mazliet-romantikas/42103082319

