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Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam 

Ērgļu novada pašvaldība 
(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. 

Pašvaldības izvirzītajā  izmēģinājumskolā - Ērgļu vidusskolā   nodarbināts 1 pedagogos karjeras konsultants ar 

slodzi  0,31. Pedagogs karjeras konsultants strādā vienā izmēģinājumskolā 

 

 

 

 

 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Noslēgta vienošanās Nr. 1; 01.03.2017.ar Ērgļu pašvaldību par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.  

Ērgļu novada pašvaldība: 

1. izvirza izmēģinājumskolas - Ērgļu vidusskolas direktori, kura ir atbildīga par Projekta īstenošanu visā tā 

norises laikā;  

2. kārto projekta lietvedības  dokumentāciju saskaņā ar Līguma un Ērgļu novada pašvaldības lietvedības 

prasībām; 

3. veic maksājumus Projekta ietvaros.  

Ērgļu vidusskola: 

1.   īsteno Projekta aktivitātes saskaņā ar Līgumu un šo vienošanos  
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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; 

2. Ērgļu vidusskolas direktore atbild par Projekta īstenošanas kvalitāti visā tā norises laikā, 

 uzrauga un kontrolē Projekta īstenošanu;  

3.         nodrošina pedagoga karjeras konsultanta nodarbināšanu izmēģinājumskolā Ērgļu vidusskolā uz darba līguma 

pamata, saskaņā ar darba pienākumu aprakstu un darba uzskaites dokumentāciju, īstenojot Projekta prasības. 

 

 

 

 

 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 

Karjeras attīstības atbalsts projektā  nefinansētajām izglītojamo grupā  karjeras izglītību nodrošinās integrējot mācību stundās 

un audzināšanas stundās. Piesaistīs arī vecākus. Viņi piedalīsies arī  karjeras pasākumos, kuri netiek finansēti no  Eiropas 

Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  
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 pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam. 

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

Ērgļu vidusskolas attīstības plāns 2014.- 2020. gads  

Ērgļu vidusskolas karjeras izglītības programma 1.-12. klasei 

Ērgļu vidusskolas audzināšanas programma 

Aptauja 9. klasei par priekšmetiem, kurus viņi izvēlētos 10. klases vidējās izglītības programmas kursam 
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N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts un 

nepieciešamības pamatojums 
Dalībnieki Norises laiks 

2.3. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

‘’Veiksmīgāka 

komunikācija bērnu- 

vecāku starpā. Kā 

palīdzēt bērnam 

izvēlēties profesiju’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Šī nodarbība atklās un palīdzēs 

vecākiem kā runāt ar jaunieti 

par karjeru. Varēs apgūt 

dažādus karjeras veidošanas 

instrumentus sarunu modeļus 

ar bērnu. Uzzinās kā šīs 

zināšanas var palīdzēt bērnam 

ar profesijas virzienu 

noteikšanu. 

Veicot vecāku aptauju, tika 

ierosināts no vecāku puses, ka 

ir nepieciešama nodarbība 

vecākiem saistībā ar bērnu KI. 

Ieteikums ir arī no vecāku 

padomes par šāda pasākuma 

norisi. 

Kā arī balstoties uz  KAA 

prioritātes virzienu pasākumi 

vecākiem bērnu karjeras 

attīstības atbalstam. 

Skolēnu vecāki. 3.-12. 

klasei 

2020 gada 

Oktobris 
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2.4. Darba pasaules 

iepazīšana. 

Medicīna un 

veselības aprūpe 

Vadība un 

administrēšana 

Māksla un kultūra  

Izglītība 

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas. 

Ēnu diena Ēnu dienas laikā skolēni 

apmeklē kādu darba vietu un 

4-6 stundu garumā vēro 

interesējošās profesijas 

pārstāvja darba ikdienu. 

Ēnu dienas mērķis ir 

iepazīstināt skolēnus ar dažādu 

profesiju un nozaru prasībām, 

lai palīdzētu jauniešiem 

izvēlēties profesiju un 

atbilstoši sagatavotos darba 

tirgum. 

Ēnu dienas ir klašu audzinātāju 

un vecāku ieteikums, lai 

skolēni varētu apmeklēt sev 

interesējošās iestādes un 

apskatīt darba vidi.  

Par pamatu šī  pasākuma 

rīkošanai ir arī skolēnu aptauja 

par karjeras pasākumiem skolā 

un ārpus tās. 

Ērgļu vidusskolas 7.-

12. klašu 

interesentiem 

2021. gada 

februāris 
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2.5. Izglītības iespēju 

iepazīšana. 

Izstāde ,,Skola 

2021’’ 

Skolēni iegūst visaptverošu 

informāciju par izglītības 

iespējām Latvijā un ārzemēs. 

Ar jaunākām un 

populārākajām mācību 

programmām, valsts un 

privātajām augstskolām, 

vidusskolām, koledžām, 

arodskolām, mācību centriem 

valodu kursiem, tālmācību 

iepazīstina izstādes 

dalībnieki. 

Balstoties uz skolotāju 

aptaujas rezultātiem par KI 

pasākumiem kā arī 

vidusskolēnu ieteikumi iegūt 

vairāk informācijas par 

augstākās izglītības 

piedāvātajām iespējām.  

Ērgļu vidusskolas 11.- 

12 klases interesenti 

2021. gada 26.-

28. februāris 
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2.6. Darba pasaules 

iepazīšana. 

Vides aizsardzība 

un ekoloģija 

Profesijas 

dabaszinātnēs 

Ar lekcijas un radošas 

nodarbības palīdzību tiks 

veicināta izglītojamo interese 

par tehnoloģiju nozarēm un 

tiks sniegta informācija par 

dažādām profesijām 

dabaszinātnēs , kā arī par 

nepieciešamajām prasmēm 

šo jomu speciālistiem un 

karjeras iespējām. 

Šis pasākums ir balstoties uz 

9.klases aptaujas rezultātiem, 

kurā parādās interese par 

dabaszinātnes nozarēm, kā  

arī bioloģijas un ģeogrāfijas 

skolotāju ieteikumiem. 

 

Ērgļu vidusskolas 7.- 

10. klases interesenti 

2021.gada 

aprīlis 

 

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 Atvērto durvju dienu apmeklējumi. Iepazīšanās ar kokapstrādes, enerģētikas, elektotehnikas, 

elektronikas, ēdināšanas ,tūrisma, lauksaimniecības nozarēm. 

Tikšanās ar Aizkraukles profesionālās vidusskolas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas   skolēniem, 

kuri absolvējuši Ērgļu vidusskolu. Rīkot absolventu tikšanās 
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Sagatavoja:    Ērgļu vidusskolas  PKK Evija Freivalde    
                                                                                                    (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Apmeklējot augstākās izglītība iestādes vai augstskolu vizītēs izglītības iestādēs izglītojamie iepazīsies ar 

darba tirgū pieprasītākajām profesijām tautsaimniecības nozarēs: medicīna un veselības aprūpe, izglītība, 

finanses, mašīnbūve un metālapstrāde, mārketings un reklāma. 

Apmeklējot’’ Atvērto durvju’’ pasākumus, piedaloties karjeras attīstības atbalsta pasākumos , kā arī 

apmeklējot izstādi ‘’Skola 2021’’ tiks attīstītas izglītojamo karjeras vadības prasmes. Ņemot vērā Ērgļu 

vidusskolas izvēlētos vispārējās vidējās izglītības kursus  kultūrā un zinātnē tiks veicināta  izglītojamo 

motivācija  izvēlēties apgūt augstākās kultūras un dabaszinātņu izglītības programmas. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Novadā esošo SIA ,,Saules serviss’’, SIA ’’Kārlis un partner’’i, I. Mailītes audēju darbnīca, 

SIA’’Našķotava’’, studija ‘’BUBU’’ apmeklējums, iepazīšanās ar vietējiem uzņēmumiem un 

tautsaimniecības nozarēm. Uzņēmēju aicināšana uz izglītības iestādi, lai  pastāstītu jauniešiem 

par darba un karjeras iespējām Ērgļu novadā. Dalība Ēnu dienās: iepazīšanās ar mājražošanas, 

amatniecības, drošības un glābšanas, viesu izmitināšanas un ēdināšanas, farmācijas nozarēm.  

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Tikšanās ar NVA  darbiniekiem . Lekcija par darba tirgū pieprasītām nozarēm un profesijām.  

Sadarbība ar skolas padomi, Ērgļu novada  Mākslas un Mūzikas  skolu, – kopīgi karjeras atbalsta 

pasākumi. Sadarbojoties tiek iepazītas mākslas un kultūras nozarēs strādājošās profesijas. 

Sadarbojoties ar skolas padomi tiek rīkoti pasākumi (piemēram , vecāku nedēļa, kurā vecāki iepazīstina 

skolēnus ar savām profesijām). 


