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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 

Ozolnieku 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. 

Lai īstenotu karjeras attīstības atbalsta pasākumus, atbilstoši 2017.gada 8.martā noslēgtajam Sadarbības līgumam 

Nr.4.-8.3.3/33, Ozolnieku novada pašvaldība 2020./2021. mācību gadā piemēros 1. karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanas modeli pedagoga karjeras konsultanta darba nodrošināšanai izmēģinājumskolā. Ozolnieku 

novada pašvaldība projekta karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai izvirza tikai vienu izmēģinājumskolu – 

Ozolnieku vidusskolu, kurā izglītojamo skaits 7.-12. klašu grupā ir 209 izglītojamie. Līdz ar to izmēģinājumskolā 

tiks nodarbināts viens pedagogs karjeras konsultants (ar slodzi 0,35), kurš nodrošinās karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanu 7.-12.klašu izglītojamiem. 

Pašvaldība nodrošinās, ka Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļa un pašvaldības projektu vadītājs sniedz 

nepieciešamo atbalstu PKK, kā arī sadarbībā ar grāmatvežiem sagatavos un iesniegs maksājumu pieprasījumus un 

izdevumu pamatojošos dokumentus līgumā noteiktajos termiņos.  

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Projekta izmēģinājumskolā - Ozolnieku vidusskolā darbā tiks pieņemts pedagogs karjeras konsultants, noslēdzot 

darba līgumu par pedagoga karjeras konsultanta pienākumu veikšanu (slodze - 0,35) Ozolnieku vidusskolas 7.-

12.klašu grupu izglītojamiem. 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 

Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļā ir pieņemts darbā speciālists 

karjeras izglītības jautājumos, kurš karjeras attīstības atbalstu nodrošinās Ozolnieku novada projektā nefinansētajām 

izglītojamo grupām – Ozolnieku vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem. 
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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 

Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012-2036, Ozolnieku vidusskolas karjeras izglītības programma 
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N.p.k. 
Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts un nepieciešamības pamatojums Dalībnieki Norises laiks 

1.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

Kā runāt ar 

jaunieti par 

karjeru 

 

 

 

 

 

 

Pasākuma mērķis ir veidot izpratni par karjeras izvēles jautājumiem - 

kā runāt ar jaunieti par karjeru un kā tikt sadzirdētam šajā 

informācijas pārpilnības laikmetā. Ko jaunietis sagaida no pieaugušā, 

kad atrodas karjeras vai studiju izvēles krustcelēs. Interaktīva 

nodarbība par karjeras vadības prasmēm un, kā tās pilnveidot ģimenē 

ikdienā. Tiks apgūti dažādi karjeras veidošanas instrumenti, karjeras 

sarunu modeļi, klausīšanās metodes, kā arī attiecību veidošanas 

intrumenti mūsu ikdienai. Tiks aplūkotas tipiskākās kļūdas, kuru dēļ 

sarunas var nonākt strupceļā, saņemts iedrošinājums karjeras dzīves 

sākumposmam. 

Pamatojums: skolas administrācijas, 12.klases audzinātājas ieteikums, 

lai pilnveidotu sadarbību ar skolēnu vecākiem karjeras izglītībā 

(izglītojoša nodarbība vecākiem bērnu karjeras izvēles jautājumos, 

vecāku loma bērnu karjeras izvēles lēmumu pieņemšanas procesā). 

Ozolnieku 

vidusskolas 

12. klases 

skolēni (10) 

un viņu 

vecāki 

 

 

 

2021. gada marts 

2.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(ķīmija, 

uzņēmējdarbība) 

“Kā tas strādā?” 

 

Ekskursija uz Latvijas uzņēmumu, lai iepazītos ar ķīmisko procesu 

daudzveidību ražošanas procesā un tajā nepieciešamajām profesijām.  

Skolēniem tiks doda iespēja iejusties uzņēmumā strādājošo profesiju 

pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba 

specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par 

ķīmijas zināšanu nepieciešamību nozarē. 

Pamatojums: klases audzinātājas pieteikums mācību ekskursijas 

organizēšanai, lai demonstrētu skolēniem apgūto zināšanu pielietojumu 

praksē dažādās nozarēs (2019./2020. m.g. veiktā aptauja par 

izglītojamo interesēm).  

Ozolnieku 

vidusskolas 

11.klases 

skolēni - 18 

2021. aprīlis 
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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 atbilstoši 2020./ 2021. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Tiks turpināta sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm (Jelgavas Tehnikums, Jelgavas Amatu skola, 

Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola), skolu pārstāvji tiks aicināti uz izglītības iestādi 

prezentēt savas skolas izglītības programmas. Tiks iepazītas dažādas tautsaimniecības nozares un jomas 

(būvniecība, ēdināšana, IT tehnoloģijas, restaurēšana, transports, loģistika, u.c.) 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes pārstāvju 

viesošanās skolā 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Jelgavas Tipogrāfija (poligrāfija), Jelgavas biznesa inkubatora pārstāvju viesošanās skolā 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Jelgavas NVO, pārstāvju viesošanās skolā 

 

Sagatavoja: Projektu vadītāja Liene Krasovska, Pedagogs karjeras konsultants Marika Matvejeva    
                                                      (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums:24.09.2020. 

 


