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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 

Dagdas novada pašvaldība 
 

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. 

     Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, kā projekta sadarbības partneris, pašvaldībā 

realizēs projektu atbilstoši vadošā partnera piedāvātajam 2. modelim, kad pašvaldībā izvirzītajās 

izmēģinājumskolās 7. – 9. un 10. – 12. klašu grupās izglītojamo skaits katrā ir mazāks par 180, kas neļauj katrā no 

izmēģinājumskolām nodarbināt pedagogu karjeras konsultantu ar slodzi vismaz 0,3. Pedagogs karjeras konsultants 

tiks pieņemts darbā pašvaldībā un nodrošinās karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu divās izmēģinājumskolās. 

     Pašvaldība projekta pagarinājuma laikā ir izvirzījusi divas vispārizglītojošās izmēģinājumskolas – Dagdas 

vidusskolu ar 178 skolēniem 7. – 9. un 10. – 12. klašu grupā un Andrupenes pamatskolu ar 21 skolēnu 7. – 9. klašu 

grupā. Kopējais projektā iesaistīto skolēnu skaits ir 199, kas pedagogam karjeras konsultantam sastāda 0,33 slodzes. 

Ezernieku vidusskola pārtrauc dalību projektā. Projektā turpinās strādāt viens pedagogs karjeras konsultants, kurš 

vasarā ieguva individuālās karjeras konsultēšanas sertifikātu. 

     Dagdas novada pašvaldība ar pedagogu karjeras konsultantu noformēs darba attiecības, atbilstoši darba likumam 

un projektā noteiktajiem amata pienākumiem, veiks grozījumus pie darba līguma. Līgumā tiks atrunāts darba laiks 

un slodze.  

     Atbilstoši projektā noteiktajiem pedagoga karjeras konsultanta amata pienākumiem, pedagogs karjeras 

konsultants sagatavos ikmēneša darba atskaiti, KAA pasākumu pamatojošos dokumentus, iesniegs ikmēneša darba 

laika uzskaites tabulu, katru mēnesi veidos publicitātes Dagdas novada pašvaldības mājaslapā: www.dagda.lv un/vai 

Dagdas vidusskolas mājaslapā: www.dagdasvidusskola.lv . Projekta ietvaros tiks organizētas tikšanās ar klašu 

audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolu direktoriem un direktoru vietniekiem audzināšanas jomā, lai dalītos ar 

informāciju, vienotos par turpmāko darbu un informētu par veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem. 

http://www.dagda.lv/
http://www.dagdasvidusskola.lv/
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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; 

 pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam. 

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

 Ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030” 

 Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas Karjeras izglītības programma 2020./2021. m. g. 

 2020. gada septembrī veiktā Dagdas vidusskolas 7. – 12. un Andrupenes pamatskolas 7. – 9. klašu aptauja par skolēnu interesēm. 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

     Nodrošinot sadarbību ar projektā iesaistītajām izmēģinājumskolām Dagdas novada pašvaldības Izglītības, 

kultūras un sporta nodaļa izdos rīkojumu par projekta turpināšanu 2020./2021. m. g., kur tiks norādīta informācija 

par pedagoga karjeras konsultanta slodzi, atbilstoši izglītojamo skaitam un pedagoga karjeras konsultanta darba 

laiku izglītības iestādēs. Katrs izmēģinājumskolas vadītājs ar projektā iesaistīto pedagogu karjeras konsultantu 

pārrunās projekta aktualitātes, viņa veicamos amata pienākumus un informēs par to savas skolas pedagogus. 

   Informācija, par karjeras pasākumiem un aktualitātēm, izmēģinājumskolām tiks nodota caur e-pastu, telefoniski 

vai tikšanās reizēs klātienē. 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 

     Karjeras attīstības atbalstu 2020./2021. mācību gadā Dagdas vidusskolas un Andrupenes pamatskolas 1. – 6. 

klašu skolēni (projektā nefinansētās izglītojamo grupas) saņems dažāda veida pasākumos (Karjeras nedēļā, Ēnu 

dienā, tematiskajās klases stundās, u.tml.) klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem sadarbojoties ar skolas 

PKK. 
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N.p.

k. 

 

 

Karjeras 

plānošanas tēma un 

nozare 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts un 

nepieciešamības pamatojums 
Dalībnieki Norises laiks 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. c

e 

Darba pasaules 

iepazīšana (drošība, 

glābšana, 

aizsardzība) 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

 

 

 

 

 

“Iepazīsti profesijas 

drošības, glābšanas, 

aizsardzības nozarē” 

 

 

Ekskursija uz valsts iestādēm 

(robežapsardzības nodaļu, VUGD, 

policiju), lai iepazītos ar darba 

iespējām un profesiju daudzveidību 

savā dzīvesvietā un kaimiņu novados. 

Skolēniem būs iespēja iepazīt profesiju 

specifiku drošības, aizsardzības un 

glābšanas nozarē, darba vidi, 

aprīkojumu, uzzināt, kur var apgūt 

profesiju un par karjeras izaugsmes 

iespējām profesijā, rast priekšstatu par 

iepazīto profesiju nepieciešamību un 

perspektīvām nākotnē. Pamatojums – 

2020. gada septembrī veiktā aptauja 

par izglītojamo interesēm. 

Izmēģinājumskolas Dagdas 

vidusskolas 

10. – 11. klašu skolēni - 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gada oktobris 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

(būvniecība) 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

“Darba dzīve 

celtniecības objektā” 

Ekskursija uz celtniecības objektu, lai 

iepazītos ar būvniecības nozares 

profesijām, to daudzveidību, specifiku, 

darba vidi un aprīkojumu, saņemtu 

atbildes uz sev interesējošiem 

jautājumiem un uzzinātu par profesijas 

apguves un darba iespējām 

būvniecības nozarē. Pamatojums - 

Izmēģinājumskolas Dagdas 

vidusskolas un 7. klašu skolēni - 

15 

2020. gada oktobris 



 
 

4 
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” 

 2020. gada septembrī veiktā aptauja 

par izglītojamo interesēm. 

3. Darba pasaules 

iepazīšana (medicīna 

un veselības aprūpe) 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

“Gribu studēt 

medicīnu” 

Tikšanās ar praktizējošu ārstu, kuras 

laikā jauniešiem būs iespēja uzzināt 

ārsta profesijas specifiku, ikdienu, rast 

priekšstatu par medicīnas profesiju 

daudzveidību, studiju, darba un 

karjeras izaugsmes iespējām Latvijā un 

ārzemēs. Skolēniem būs iespēja uzdot 

sev interesējušos jautājumus. 

Pamatojums - 2020. gada septembrī 

veiktā aptauja par izglītojamo 

interesēm. 

Izmēģinājumskolas Dagdas 

vidusskolas 

10. – 11. klašu skolēni - 30 

 

2021. gada janvāris 

4. Izglītības iespēju 

izpēte 

Informācijas dienas 

profesionālās izglītības 

iestādēs 

Skolēni dodas uz tālākizglītības iestādi 

ar mērķi iepazīties ar tajā piedāvātajām 

izglītības programmām un skolas vidi. 

Pamatojums – 2020. gada skolēnu 

tālākās izglītības interešu izpēte. 

Izmēģinājumskolu Dagdas 

vidusskolas un Andrupenes 

pamatskolas 8. – 9. klašu 

skolēni (interesenti, kuri plāno 

turpināt mācības konkrētajās 

profesionālās izglītības iestādēs 

- 30 

2021. gada februāris - 

aprīlis 

5. Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Kā runāt ar jaunieti par 

karjeru 

Interaktīvs seminārs vecākiem par to, 

kā runāt ar jaunieti par karjeru, ko 

jaunietis sagaida no pieaugušā, kad 

atrodas karjeras vai studiju izvēles 

krustcelēs, kā iedrošināt viņus šajā 

svarīgajā karjeras dzīves sākumposmā. 

Tiks analizētas tipiskākās kļūdas dēļ 

kurām saruna ar jaunieti nonāk 

strupceļā vai netiek sadzirdēta.  

Pamatojums – skolu administrācijas 

pieteikums semināra organizēšanai. 

Izmēģinājumskolu Dagdas 

vidusskolas un Andrupenes 

pamatskolas 7. – 12. klašu 

vecāki - 40 

 

2021. gada 

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

partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem  

 

Sagatavoja:    Dagdas novada IKSN vadītāja Regīna Pauliņa   
                                               (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums: 10. 09. 2020. 

 

Apstiprināts:    ____________________________________________________________________________     
                                                                                                              (Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

________________________     
(Paraksts) 

datums:_____________ 

Sadarbības partneri 
Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā atbilstoši 2020./ 2021. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Daugavpils Būvniecības tehnikums – sadarbība Karjeras nedēļas laikā, tikšanās ar tehnikuma pārstāvjiem 

skolā un/vai tehnikuma apmeklējums informācijas dienu laikā; 

Rēzeknes tehnikums – tehnikuma apmeklējums informācijas dienu laikā; 

SkillsLatvija 2021 apmeklējums. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža – tikšanās ar koledžas pārstāvjiem skolā; 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – tikšanās ar RTA pārstāvjiem skolā; 

DU, RTU, LU, LLU, RSU u. c. – apmeklēšana atvērto durvju dienu laikā. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Dalība Ēnu dienā un mācību ekskursijās. 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Sadarbība ar Dagdas novada Tūrisma informācijas centru, Jauniešu iniciatīvas centru, Kultūras centru, 

Veselības un sociālo pakalpojumu centru u.c. organizējot tikšanos ar profesiju pārstāvjiem un organizējot 

citus karjeras izglītības un atbalsta pasākumus. 


