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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 

Ķeguma novada pašvaldība 
(sadarbības partnera nosaukums) 

 

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, izmantojot pieejamo  

finansējumu. 

 

1.1. 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; 

• pasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšanai; 

• pasākumi izglītības iespēju izpētei. 

 

1.2. KAA pasākumu plānošanā izmantotie reglamentējošie dokumenti un izglītojamo interešu un vajadzību izpētes rezultātu 

apkopojums: 

• Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam; 

• Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. –2026.gadam; 

• Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nolikums; 

• Birzgales pamatskolas nolikums. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāku atbalsts 

karjeras lēmumu 

pieņemšana. 

“Kā runāt ar jaunieti 

par karjeru” 

 

 

Sabiedrībā atzīts karjeras 

speciālists skolēnu vecākiem 

lekcijā stāstīs un diskutēs par 

vecāku atbalsta nozīmi skolēnu 

karjeras attīstībā. Pamatojums – 

klases audzinātāju pieteikumi par 

tēmas aktualitāti. 

6.-12.klašu izglītojamo 

vecāki Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskolā un 7.-9.klašu 

Birzgales pamatskolā. 

Kopā - 194 

2021. gada 21. 

janvāris 

120 EUR 

(1 lekcija) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Pasākumi 

tautsaimniecībā 

pieprasītāko nozaru 

iepazīšanai. 

(valsts pārvalde, , 

veselības aprūpe, 

ugunsdrošība un 

civilā aizsardzība, 

Nacionālie 

bruņoties spēki, 

mārketings, 

tirdzniecība, u.c.) 

 

Pasākumi 

tautsaimniecībā 

pieprasītāko nozaru 

iepazīšanai. 

(pārtikas 

rūpniecība, 

lauksaimniecība, 

Ēnu dienas  

“Profesiju spiegs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību ekskursijas 

uzņēmumos 

 “Iepazīsti 

uzņēmumu.” 

 

Ēnu dienu laikā skolēniem būs 

iespēja sekot līdzi savam 

izvēlētajam profesijas pārstāvim 

un plašāk noskaidrot par ēnotās 

profesijas darbdienas ikdienu un 

darba specifiku.  

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamajiem būs iespēja 

iepazīties ar uzņēmumos 

strādājošo speciālistu darba 

vidi. Iesaistoties praktiskās 

darbībās un diskutējot, skolēni 

uzzinās par profesijas apguves 

1.-5. klašu izglītojamie 

Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskolā un  1.-6. 

klašu izglītojamie 

Birzgales pamatskolā. 

Kopā – 255 izglītojamie 

 

 

 

 

 

 

1.-5. klašu izglītojamie 

Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskolā un  1.-6. 

klašu izglītojamie 

Birzgales pamatskolā. 

Kopā – 255 izglītojamie 

2021. gada 

februāris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada marts 

– maijs 

 

250 EUR 

(sabiedriskā transporrta 

biļetes/transporta 

izdevumi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 EUR 

(sabiedriskā transporrta 

biļetes/transporta 

izdevumi). 
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zivsaimniecība, 

mājražošana un 

amatniecība,). 
 

 

iespējām un profesijai 

nepieciešamajām prasmēm. 

Uzņēmumu apmeklēšana 

norisināsies iepriekš vienojoties 

par to, visa mācību gada laikā 

 

 

2. 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 
Tikšanās ar “Ogres tehnikuma”, "Aizkraukles profesionālās vidusskolas” pārstāvjiem, popularizējot 

piedāvātās skolas programmas un profesionālās izglītības iespējas – top 5 populārākās profesijas. Karjeras 

nedēļa, informatīvas tikšanās un diskusijas. 

Skolēnu iepazīstināšana ar profesionālajām izglītības iestādēm, kurās iespējams iegūt novadā un reģionā 

pieprasītu profesionālo izglītību. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Karjeras nedēļa, informatīvas tikšanās un diskusijas ar skolas absolventiem, kuru laikā tiks izskaidrotas 

tautsaimniecībā nepieciešamāko profesiju specifika un piedāvātas papildus nodarbības ārpus skolas. 

Karjeras pieredzes stāsti. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Sadarbība ar vecākiem (vecāki nāk uz skolu, iepazīstina ar savām profesijām,Valsts policija u.c. valsts 

struktūras, novada privātā biznesa pārstāvji). 

Iepazīšanās ar IT nozares speciālistiem ar 1 no kompānijām Accenture, Accentia, SAF tehnika u.c. 

“Ēnu dienu” ietvaros skolēni iepazīs novada teritorijā un tās tuvumā esošos potenciālos darba devējus: 

SIA “Anrete”, SIA “VIA Mežs”,  SIA “O Bodnīca”,  SIA “Silver Standard Houses” u.c. 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Biedrības “Mednieku un Makšķernieku biedrība”, “Futbola klubs Ķegums”, Jātnieku sporta klubs “Zelta 

pakavs” u.c.  

Partneri tiks aicināti, kā viesi, kas izglītojamos iepazīstina ar savu jomas specifiku un iepazīstina ar 

karjeras iespējām savā jomā. 
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Sagatavoja: 

Artūrs Pērle, pedagogs karjeras konsultants   
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

datums: 06.11.2020. 
 

 


