
Eiropas Savienību 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 atbalsta pasākumi Aizputes un Durbes novadu apvienības pārziņā esošo vispārējās izglītības 
izmēģinājumskolu izglītojamajiem 

 no 01.09.2017. – 31.08.2018. 
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. 

 
Dzērves pamatskola 

PKK Monta Balode 
Slodze – 0,104 
Stundu skaits – 4,16  
 

Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 
segt no projekta 

finansējuma EUR 
PKK papildizglītība Profesionālo 

kompetenču 
pilnveidošana 

Sekot novitātēm savā 
profesionālajā jomā, piedalīties 
profesionālās pilnveides 
pasākumos, apmeklēt Projekta 
ietvaros organizēto papildizglītību 
un supervīzijas. 
 

PKK Septembris – 
augusts 

Sabiedriskā transporta ceļa 
izdevumi 
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Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 
segt no projekta 

finansējuma EUR 
Atbalsta pasākumi 
karjeras izglītībā 

Vecāku sapulces Iepazīstina vecākus ar karjeras 
konsultanta darba specifiku, ar 
piedāvātajiem pasākumiem un 
karjeras atbalsta iespējām skolā. 
 

PKK 1 reizi 
mācību gadā 
katrā klasē 

 

Informēšana par 
karjeras 
atbalstaapasākumiem 

Karjeras izglītības 
stends, 
pedagoģiskās 
sēdes 

PKK informē skolēnus, vecākus un 
pedagogus par karjeras atbalsta 
pasākumiem projekta ietvaros, 
regulāri izliekot informāciju 
karjeras izglītības stendā, kā arī 
informējot pedagogus 
pedagoģiskajās sēdēs par 
plānotajiem KA pasākumiem. 
 

1.- 9. klases 
vecāki un 
pedagogi 

Septembris – 
augusts 

 

Karjeras atbalsta 
pasākums 

Individuālā 
karjeras 
konsultēšana 

PKK nodrošina individuālu karjeras 
konsultāciju izglītojamajiem. 

7.-9. klases 
skolēni 

Septembris – 
maijs 

 

Skolēna turpmākās 
izglītības un 
nodarbinātības plāns 

Manas karjeras 
virzības 
plāns/modelis 

Lai apzinātu 9. Klases skolēnu 
tālākizglītības vai nodarbinātības 
izvēli, PKK ir izstrādājis Karjeras 
virzības plānu/modeli, kurā skolēns 
apraksta pieņemto lēmumu karjeras 
izvēlē. 
 

9. klases 
skolēni 

2.pusgads  

Karjeras atbalsta 
aktualitātes 

Europass un citas  
aktualitātes karjeras 
atbalsta veicināšanā 

Skolēni tiek informēti par 
Europass piedāvātajām 
iespējām, par darba tirgus 
prognozēm, par tālākizglītību 

9. klases 
skolēni 

1.pusgads  
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Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 
segt no projekta 

finansējuma EUR 
ārzemēs, par jaunizveidoto 
Latvijas kvalifikācijas datubāzi. 
 

Tālākizglītības un 
nodarbinātības 
plānošana – 
karjeras vadība 

Individuālais 
karjeras plāns 

Individuālajā karjeras plānā 
skolēns izvērtē savas dzīves 
vērtības, izpēta sev saistošu 
nākotnes profesiju, tās plusus 
un mīnusus, tālākizglītības 
iestādes, u.tml. 
 

8., 9. klases 
skolēni 

Septembris – 
maijs 

 

Pašvērtējuma 
veikšana. 
 
Karjeras izglītības 
nodarbības 

Grupu darbs Karjeras izglītība mērķis plānots 
pasākumu, kursu un programmu 
nodrošinājums izglītības iestādēs, 
lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt 
savu interešu, spēju un iespēju 
samērošanā, savu karjeras mērķu 
izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; 
sniegtu zināšanas un izpratni par 
darba pasauli, tās saikni ar izglītību, 
par karjeras plānošanu un 
tālākizglītības iespējām, kā arī 
nodrošinātu efektīvu dalību darba 
dzīvē. 
 

1.-9. klases 
skolēni 

Septembris – 
maijs 

 
Viena mācību 
stunda nedēļā 
vienai klašu 

grupai 

 

Darba pasaules 
iepazīšana. 
 

Karjeras nedēļa Mērķis - aktualizēt savlaicīgas un 
apzinātas tālākās izglītības un 
karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas 
personiskās dzīves veidošanā. 

1.-9. klases 
skolēni 

Oktobris  
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Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 
segt no projekta 

finansējuma EUR 
Karjeras lēmumu 
pieņemšana 

Ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā 
jauniešiem ir iespēja iepazīt un 
plānot savu nākotnes nodarbošanos, 
tikties ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem.  

Darba pasaules 
iepazīšana. 
 
Karjeras lēmumu 
pieņemšana 
 

“Es iepazīstu 
profesiju!” 

Pasākumu mērķis ir iepazīt 
profesiju daudzveidību un saturu, 
karjeras iespējas dažādos Latvijas 
uzņēmumos un iestādēs, 
uzņēmējdarbības būtību un 
izaicinājumus. 
Norise: daļa skolēnu dodas mācību 
ekskursijās uz Latvijas 
uzņēmumiem un iestādēm; daļa 
skolēnu uz vietas izglītības iestādē 
tiekas ar dažādu profesiju un 
uzņēmumu pārstāvjiem. 
 

1.- 9. klases 
73 skolēni  

Oktobris - 
maijs 

Pakalpojuma līgumi par 
karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanu - 
200.00 EUR 

Karjeras lēmumu 
pieņemšana 

Pozitīvās 
pieredzes 
veiksmes stāsts 
“Es pats veidoju 
savu karjeru” 

Lekcija/diskusija ar personībām par 
to, vai pastāv pareizi un nepareizi 
ceļi karjeras izvēlē, daloties savā 
pozitīvajā pieredzē. 

7.-9. klases 
23 skolēni 

Oktobris - 
aprīlis 

Pakalpojuma līguma izmaksa 
par karjeras attīstības atbalsta 

pasākuma īstenošanu – 
100,00 EUR 

Pašnovērtējuma 
veikšana 

“Man svarīgais, 
lai varu plānot 
savu izaugsmi un 
karjeru” 

Pielietojot daudzveidīgas 
interaktīvās metodes, attīstīt 
skolēnos kompetences personības 
izaugsmei, lai veidotos 
pašmotivēts, par savām spējām un 

1.gr. 5.-7. 
klases 

un 
2.gr.8.- 9. 

Oktobris - 
marts 

Pakalpojuma līgums par 
karjeras attīstības atbalsta 

pasākuma īstenošanu -  
2 nodarbības  
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Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 
segt no projekta 

finansējuma EUR 
interesēm pārliecināts jaunietis, 
kurš domā, iesaistās, darbojas un ir 
gatavs karjeras izvēlei. 

klases 
41 skolēns 

120,00 EUR 

Darba pasaules 
iepazīšana. 
 
 

Ēnu diena – 2018 Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 
Šī ir programma, kas jau daudzus 
gadus sekmīgi iekļauj izglītības 
procesā karjeras jautājumus, rosinot 
jauniešus plānot savu nākotni jau 
skolas laikā. Veidojot sadarbību 
starp skolu, sabiedrību un darba 
vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu 
integrāciju sabiedrībā un darba 
tirgū nākotnē. 

1.- 9. klases 
skolēni 

Februāris  

Izglītības iespēju 
izpēte. 
 

Informācijas dienas 
Kandavas 
Lauksaimniecības 
tehnikuma Cīravas 
teritoriālā 
struktūrvienībā, 
Liepājas Valsts 
tehnikumā, 
Aizputes vidusskolā 
u.c. tālākizglītības 
iestādes 

Skolēniem tiek dota iespēja doties 
uz tālākizglītības mācību iestādi ar 
mērķi iepazīties ar skolā 
piedāvātajām mācību programmām 
un skolas vidi. 

8., 9. klases 
skolēni 

Marts - 
aprīlis 
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Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 
segt no projekta 

finansējuma EUR 
Izglītības iespēju 
izpēte. 
 

Medicīnas 
darbinieka 
profesija 

Rīgas Stradiņa universitātes 
Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 
prezentācija, praktiska darbošanās. 
Pasākums notiek Aizputes 
vidusskolā. 

8. un 9. 
klases skolēni 

Marts, aprīlis  

Darba pasaules 
iepazīšana. 

Uzņēmumu atvērto 
durvju nedēļa 
(prakse.lv) 

Atvērto durvju nedēļa sniedz 
iespēju Latvijas jauniešiem – 
pamatskolu un vidusskolu 
skolēniem, arodskolu un tehnikumu 
audzēkņiem, koledžu un augstskolu 
studentiem doties ekskursijās uz 
dažādu nozaru uzņēmumiem, lai 
noskaidrotu sev piemērotāko 
profesiju nākotnē, kā arī atrastu 
prakses un vasaras darba vietas. 
Projekta mērķis ir parādīt 
jauniešiem reālās darba tirgus 
perspektīvas un palīdzēt tiem 
veiksmīgāk integrēties darba tirgū. 
 

8., 9. klase Aprīlis  

Karjeras lēmumu 
pieņemšana 
 
Darba pasaules 
iepazīšana. 
 

Domnīca “Vai 
viegli veidot 
karjeru?” 

Pasākums notiek Rīgā, un tā mērķis 
ir rosināt jauniešu izpratni par 
karjeras atbalsta nozīmi. Pasākuma 
vadlīnijas ir “Kas man var 
palīdzēt?” “Kas man palīdzēja 
karjeras izvēlē?” “Kas man jāzina, 
ienākot darba dienā?” Pasākuma 
laikā notiek profesiju 

8., 9.klases 
skolēni 

Aprīlis  
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Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 
segt no projekta 

finansējuma EUR 
paraugdemonstrējumi konkursa 
SkillsLatvia 2017 ietvaros. 
 

Darba pasaules 
iepazīšana. 
 
 

Profesiju darbnīcas 
“Profesiju virpulī” 

Profesiju darbnīcas mērķis 
iepazīstināt skolēnus ar dažādām 
profesijām (tikties ar profesiju 
pārstāvjiem, līdzdarboties, 
iesaistīties darba izmēģinājumos, 
lai pārbaudītu savu interesi par 
iepazīto profesiju saturu). 
 

1.- 9. klases 
30 skolēni 

Maijs, jūnijs  Pakalpojuma līgumi par 
karjeras attīstības atbalsta 

pasākuma īstenošanu –  
54,00 EUR 

PKK darba 
plānojums 
2018./19. māc.g. 

PKK darba 
plānojums 
2017./18. māc.g. 

Apzināt un plānot karjeras 
izglītības pasākumus projekta 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros 2018./19. 
mācību gadam. 

 Augusts  

 
 
Sagatavoja: 
Monta Balode  ________________________________                                                Datums: 02.10.2017. 
Pedagogs karjeras konsultants       (paraksts) 
 
Apstiprināts: 
Mairolds Blūms_______________________________                                                 Datums:__________ 
Dzērves pamatskolas direktors         (paraksts) 
	


