
 

 

 

1 
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 attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 

 

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

mehānisms 

Sadarbības modeļa komponente Apraksts 

1.1. Karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanas 

modelis 

Pašvaldība projektā kā izmēģinājumskolas izvirzījusi 6 

vispārizglītojošās skolas. Projektā izvirzītajās 

izmēģinājumskolās izglītojamo skaits katrā no tām ir vismaz 

210. Pedagogi karjeras konsultanti (turpmāk – PKK) tiek 

pieņemti darbā Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē 

“Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” (turpmāk – 

Izglītības pārvalde). Tiek nodrošināts, ka katrā no projektā 

izvirzītajām izmēģinājumskolām karjeras atbalsta pasākumu 

īstenošanu veic viens vai vairāki PKK ar slodzi vismaz 0,3. 

Kopējais projektā iesaistīto pedagogu – karjeras konsultantu 

skaits – 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta cieša sadarbība ar projektā 

iesaistītajām izmēģinājumskolām. Izglītības Pārvalde 

informē izmēģinājuma skolas un izdod rīkojumu par 

projekta uzsākšanu. Rīkojumā tiek iekļauta informācija arī 

par katrai skolai piešķirto PKK slodzi, atbilstoši izglītojamo 

skaitam izglītības iestādē. Sadarbība ar skolām tiek īstenota 

arī ikdienā ar PKK starpniecību, attiecīgajam PKK 

nodrošinot karjeras atbalsta pasākumu rīkošanu skolā.  

Izglītības iestāde informē izmēģinājumskolas par 

centralizētajiem karjeras attīstības pasākumiem, iepazīstinot 

skolas ar karjeras attīstības pasākumu plānu, kā arī ievietojot 

to Izglītības pārvaldes mājas lapā. 

Pašvaldība 

Izglītības pārvalde 

Izglītības 
iestāde 

Izglītības 
iestāde 

Izglītības 
iestāde 

PKK  
≥ 0,3 

PKK  
≥ 0,3 

PKK  
≥ 0,3 
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1.3. Sadarbība ar projektā 

neiesaistītajām izglītības 

iestādēm (ja ir izvirzītas) 

Projektā iekļautas divas neiesaistītās izglītības iestādes, ar 

ko arī tiek uzturēta cieša sadarbība. 

Izmēģinājumskolu PKK veic plānoto karjeras atbalsta 

pasākumu koordinēšanu - informē neiesaistīto skolu vadību 

par plānotajiem pasākumiem 7.-9. un 10.-12.klašu 

izglītojamiem, organizē pasākumus, veic pasākumu 

dalībnieku uzskaiti un pasākumu izvērtēšanu. 

1.4. Pedagogu karjeras 

konsultantu pakļautība un 

darba attiecības 

Darba līgumi tiek slēgti starp PKK un Izglītības pārvaldi. 

PKK darba kvalitātes uzraudzība tiks nodrošināta, 

organizējot regulāras sanāksmes starp PKK un Izglītības 

pārvaldes projektu vadītāju, analizējot līdz šim paveikto, 

turpmāk plānoto u.c. aktuālus ar projekta ieviešanu saistītus 

jautājumus. 

Projektu koordinēs un uzraudzīs Ventspils pilsētas Izglītības 

pārvalde. 
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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” 

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

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras nedēļas 

pasākums “Iepazīsti 

Ventspils 

uzņēmumus!” 

Karjeras nedēļas ietvaros skolēni apmeklēs 

dažādus Ventspils pilsētas uzņēmumus, lai 

iepazītos ar ražošanas un pakalpojuma 

sniegšanas procesu un tajā nepieciešamajām 

profesijām. 

Izmēģinājumskolu 1.-12.klašu 

izglītojamie un projektā neiesaistīto 

skolu 7.-12.klašu izglītojamie. 

 

Kopā ~ 500 dalībnieki. 

2018. gada oktobris 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

Diskusiju pēcpusdiena 

“Karjeras ceļš” 

Publiska diskusija, kurā piedalīsies dažādu 

profesiju pārstāvji, sniedzot skolēniem 

informāciju par savu karjeras ceļu, izglītības 

izvēli un tās ietekmi uz tālāko virzību pa 

karjeras kāpnēm. 

Izmēģinājumskolu un projektā 

neiesaistīto skolu 10.-12.klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 40 dalībnieki. 

2018. gada oktobris 

3. Darba pasaules 

iepazīšana 

Profesijas 

inženierzinātnēs un 

dabaszinātnēs 

Ar lekcijas un radošas nodarbības palīdzību 

tiks veicināta izglītojamo interese par 

tehnoloģiju nozarēm un tiks sniegta 

informācija par dažādām profesijām 

inženierzinātnēs un dabaszinātnēs, kā arī 

nepieciešamajām prasmēm šo jomu 

speciālistiem, profesiju apguves un karjeras 

iespējām. 

Izmēģinājumskolu 1.-12.klašu 

izglītojamie un projektā neiesaistīto 

skolu 7.-12.klašu izglītojamie. 

 

Kopā ~ 1500 dalībnieki. 

 

2018.gada oktobris – 

2019.gada maijs 

  



 

 

 

4 
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
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4. Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde 

“Skola 2019” 

Skolēni dosies uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs.  Izstādes laikā 

interaktīvajos stendos būs 

iespējams uzzināt par 

profesionālās izglītības un  studiju 

programmām, iestāšanās 

noteikumiem u.c. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 9. – 12. klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 150 dalībnieki. 

 

2019.gada marts EUR 1 800. 

Ieejas biļetes (~EUR 

450); 

transporta izmaksas 

(~EUR 1 350). 

 

5. Darba pasaules 

iepazīšana 

Tehnisko profesiju 

iepazīšana. 

Skolēni vienkopus iegūs 

daudzpusīgu informāciju par 

inženierzinātņu, īpaši mašīnbūves, 

metālapstrādes un elektronikas 

nozarēm, to specialitātēm un 

karjeras iespējām. Būs iespēja 

darboties praktiski. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 10. – 12. klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 360 dalībnieki. 

2019.gada aprīlis 

- maijs 

EUR 1 350. 

Pakalpojuma līgums par 

pasākuma nodrošināšanu.  

Plānotas ~24 nodarbības. 

6. Darba pasaules 

iepazīšana. 

Izzini profesijas 

muzejos! 

Skolēni apmeklēs dažādus 

muzejus, gūstot informāciju par  

muzeja darbinieku profesijas 

ikdienu, kā arī dažādu profesiju 

(piemēram, saistītas ar mākslu, 

amatniecību, vides izglītību) 

pielietojumu un izglītības / 

karjeras iespējām mūsdienās. 

Praktiskā darbībā skolēni gūs 

ieskatu par nepieciešamajām 

prasmēm profesijas apguvei.  

Izmēģinājumskolu 1.-6. 

klašu izglītojamie. 

 

Kopā ~ 750 dalībnieki. 

2018.gada 

oktobris – 

2019.gada maijs 

EUR 750. 

Ieejas biļete / maksa par 

nodarbību (~EUR 450);  

transporta izmaksas 

(~EUR 300). 

Plānotas ~30 nodarbības. 
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7. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Izspēlē uzņēmēja 

profesiju! 

Ar klātienes simulācijas spēles 

palīdzību skolēni gūs priekšstatu 

par uzņēmēja profesiju – tās 

ikdienu, profesijai 

nepieciešamajām zināšanām, 

prasmēm, kā arī lēmuma 

pieņemšanas nozīmi 

uzņēmējdarbībā. Spēles gaitā 

skolēni mācās vadīt uzņēmumus, 

pielietojot skolā apgūtās 

zināšanas. Spēlē jaunieši modelē 

dažādus uzņēmējdarbības 

procesus, gūstot sapratni par 

dažādu zināšanu saistību ar 

ekonomiku un pieredzi praktiskā 

uzņēmuma vadīšanā. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 

10. – 12.klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 100 dalībnieki. 

2018.gada 

oktobris – 

2019.gada maijs 

EUR 850. 

Pakalpojuma līgums par 

pasākuma nodrošināšanu.  

Plānotas ~ 5 nodarbības. 

8. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Iepazīsti uzņēmēja 

profesiju! 

Ar lekcijas palīdzību skolēni 

iepazīs uzņēmēja profesiju, izzinās 

tā ikdienu, kā veidojas jaunie 

uzņēmumi, kādas prasmes un 

īpašības ir nepieciešamas 

uzņēmējiem un ar kādām grūtībām 

tie sastopas. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 7.-12.klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 300 dalībnieki. 

2018.gada 

oktobris – 

2019.gada maijs 

EUR 700. 

Pakalpojuma līgums par 

pasākumu nodrošināšanu 

(~EUR 600); 

transporta izmaksas 

(~EUR 100). 

Plānotas ~15 nodarbības. 
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9. Darba pasaules 

iepazīšana 

Profesiju kurpes Dažādu Latvijas uzņēmumu un 

organizāciju apmeklēšana, lai 

iepazītos ar ražošanas un 

pakalpojuma sniegšanas procesu 

un tajā nepieciešamajām 

profesijām. Skolēniem tiks dota 

iespēja iejusties uzņēmumos 

strādājošo profesiju pārstāvju 

“ādā” un iepazīt darba vidi, darba 

aprīkojumu, darba specifiku, 

saņemt atbildes uz sev 

interesējošajiem jautājumiem, kā 

arī iegūt informāciju par izglītības 

un karjeras iespējām. 

Izmēģinājumskolu 1.-

12.klašu izglītojamie; 

Projektā neiesaistīto 

skolu 7-12.klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 900 dalībnieki. 

2018.gada 

oktobris – 2019. 

gada maijs 

EUR 6 978. 

Pakalpojuma līgumi par 

pasākumu nodrošināšanu 

/ ieejas biļetes (~EUR 

3 600); 

transporta izmaksas 

(~EUR 3 378). 

Plānoti ~45 pasākumi. 

10. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pats savas karjeras 

kalējs! 

Ar izglītojošas lekcijas/nodarbības 

palīdzību tiks veicināta jauniešu 

uzņēmība un aktualizēta jauniešu 

savlaicīga un apzināta tālākās 

izglītības un karjeras izvēle. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 

7.- 12.klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 400 dalībnieki. 

2018.gada 

oktobris – 2019. 

gada maijs 

EUR 3 400. 

Pakalpojuma līgums par 

pasākuma nodrošināšanu. 

Plānotas ~20 nodarbības. 

11. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Mērķu plānošana – kā 

atrast savu nākotnes 

aicinājumu? 

Pasākuma laikā skolēni iepazīsies 

ar mērķa plānošanu; sastādīs savu 

mērķu karti; izpratīs mērķu 

sasniegšanai veicamos 

uzdevumus, lai virzītos uz savu 

nākamo profesiju. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 8.-12.klašu 

izglītojamie. 

 

Kopā ~ 200 dalībnieki 

2018.gada 

oktobris – 2019. 

gada maijs 

EUR 1 700. 

Pakalpojuma līgums / 

rēķins par pakalpojuma 

sniegšanu. 

Plānotas ~10 nodarbības. 
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12. Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības iestāžu 

iepazīšana 

Skolēnu tikšanās ar augstākās un 

profesionālās izglītības iestāžu 

pārstāvjiem, kā arī vizītes 

izglītības iestādēs, ar mērķi 

iepazīties ar studiju un mācību 

programmām. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 9. - 12. klašu 

izglītojamie 

 

Kopa ~ 200 dalībnieki 

2018.gada 

oktobris – 2019. 

gada maijs 

EUR 800. 

Transporta izmaksas. 

 

13. Darba pasaules 

iepazīšana 

SkillsLatvia 2019 Apmeklētāji kopā ar gidiem 

konkursa darbnīcās varēs iepazīt 

profesijas, konkursā veicamos 

uzdevumus, kā arī prasības 

profesijas apguvei. Paralēli 

konkursa norisei izglītības iestādes 

un uzņēmumi demonstrēs dažādas 

profesijas, profesionālās prasmes, 

kā arī būs iespēja klātienē 

izmēģināt šīs profesijas. Papildus 

tam apmeklētāji varēs uzzināt 

karjeras plānošanai noderīgu 

informāciju, tai skaitā arī par 

profesionālās izglītības 

piedāvātajām iespējām. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 8., 9. klašu 

izglītojamie 

 

Kopā ~ 80 dalībnieki 

 

2019. gada 

aprīlis 

EUR 600. 

Transporta izmaksas. 

Plānots 1 pasākums. 

14. Darba pasaules 

iepazīšana 

Izglītības un darba 

iespējas medicīnas 

nozarē 

Seminārs, kurā būs iespēja 

iepazīties ar medicīnas nozari, tās 

profesijām un nozares attīstības 

perspektīvām. 

Izmēģinājumskolu un 

projektā neiesaistīto 

skolu 11. – 12. klašu 

izglītojamie 

 

Kopā ~ 20 dalībnieki 

2019.gada 

janvāris - maijs 

EUR 150. 

Transporta izmaksas. 

Plānots 1 pasākums. 
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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 

3.1. Profesionālās izglītības 

iestādes 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros plānotas tikšanās, 

mācību ekskursijas un radošās darbnīcas Ventspils Tehnikumā. 

Tāpat tiks veidota sadarbība ar citām profesionālās izglītības 

iestādēm par tālākās izglītības iespējām un īstenotajām izglītības 

programmām konkrētajā mācību iestādē. Informāciju par 

profesionālās izglītības iestādēm izglītojamie saņems no 

pedagogiem karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem. 

3.2. Augstākās izglītības 

iestādes 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros izglītojamie 

apmeklēs pasākumu ,,Skola 2019”, kurā iepazīsies ar informāciju 

par augstskolu studiju programmām un karjeras iespējām izvēlētajā 

jomā. 

Tiks nodrošināta sadarbība ar Ventspils Augstskolu, kā arī citām 

augstākās izglītības iestādēm par tālākās izglītības iespējām un 

īstenotajām izglītības programmām konkrētajā mācību iestādē. 

Informāciju par augstākās izglītības iestādēm izglītojamie saņems 

no pedagogiem karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem. 

Plānota tikšanās ar Ventspils Augstskolas (turpmāk – VeA) 

studentiem un pasniedzējiem, apmeklējot VeA informācijas dienas 

/ atvērto durvju dienas un piedaloties augstskolas rīkotajos 

pasākumos saistībā ar karjeras izvēli. 

Pedagogs karjeras konsultants izglītības iestādes nodrošinās ar 

informāciju par aktualitātēm augstākās izglītības iestādēs. 

3.3. Darba devēji, to 

profesionālās organizācijas 

Karjeras attīstības atbalsta īstenošanai tiks iesaistīti vietējie darba 

devēji un profesionāļi, projekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbības 

veicināšana ar darba devējiem, to profesionālajām organizācijām 

karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamiem, 

organizētas Ēnu dienas, lekcijas u.c. pasākumi. 

Tiks nodrošināta sadarbība ar skolēnu vecākiem - uzņēmējiem 

vecāku dienās, klases stundās. 

3.4. Sociālie partneri 
Projekta ietvaros plānots sadarboties ar Nodarbinātības valsts 

aģentūras Ventspils filiāles speciālistiem karjeras izvēles 

jautājumos. PKK sadarbosies ar pašvaldības jaunatnes lietu 

speciālistiem, iesaistīsies Ventspils Jauniešu mājas rīkotajos 

dažādu tēmu izglītojošos, informatīvos pasākumos.  

Izglītojamiem tiks sniegts atbalsts jauniešu iniciatīvu veidošanā un 

īstenošanā, būs iespējams uzzināt un konsultēties par jauniešiem 

aktuālām tēmām - izglītības un karjeras iespējām,  iesaistīsies 

karjeras izglītības pasākumos. 


