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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 2021./2022. mācību gadam 

Augšdaugavas novada pašvaldība 
(sadarbības partnera nosaukums) 

 

1.  Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem un vecākiem (PKK 

darba plāns 2021./2022.m.g.) 

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras 

mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 2013. gada grozījumi). 

Pedagogs karjeras konsultants (turpmāk – PKK) ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu 

zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo 

atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu. 

1. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā. 

2. PKK līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu. 

3. PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs 

balstītā saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām 

un darba tirgus tendencēm. 

4. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamajiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; pamatojoties uz 

izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties 

izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā. 

5. PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus - uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas - dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai 

apguvei. 

2.1.  Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.: 

 karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; 

 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; 

 darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai. 

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

Bebrenes VP vidusskolas Karjeras izglītības programma, Ilūkstes Raiņa vidusskolas Karjeras izglītības programma, Sventes vidusskolas Karjeras izglītības 

programma, Špoģu vidusskolas Karjeras izglītības programma, Bebrenes VP vidusskolas audzināšanas darba programma 2021./2022.m.g.,  

Ilūkstes Raiņa vidusskolas audzināšanas darba programma 1. -12. klasei 2021./2022.m.g., Ilūkstes Raiņa vidusskolas darba plāns 2021./2022.m.g., Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas attīstības plāns 2021. – 2024.m.g., Špoģu vidusskolas Attīstības plāns 2020.-2022. gadam, Sventes vidusskolas Attīstības plāns 2020.-

2022. gadam, Sventes vidusskolas Audzināšanas programma, Špoģu vidusskolas Audzināšanas programma 
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profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

PKK DARBA PLĀNS 2021./2022. 

 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Ilūkstes Raiņa vidusskola (programmu īstenošanas vietas Raiņa 49, Ilūkste; Stadiona 1, Ilūkste; Tirgus laukums 

20, Subate) Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Sventes vidusskola un Špoģu vidusskola 7. – 

12. klases un Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas profesionālās izglītības programmu grupas 

PKK vārds, uzvārds Iveta Repkova 

PKK slodze projektā 0,98 

  

Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2021./2022. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde utml.) 

 

KAA pasākumi izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Izpētes un informatīvais 

darbs 

Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS Tikšanās, sazināšanās 

ar Augšdaugavas 

novada projektā 

iesaistīto skolu 

administrāciju, lai 

apspriestu aktuālos 

jautājumus par 

projektu, par 

plānotiem 

pasākumiem, 

nodarbībām. 

 

KAA un PKK darba 

plāna izveide 

2021./2022.m.g. un 

 Individuālās karjeras 

konsultācijas pēc 

pieprasījuma. 
 

Piedalīšanās audzināšanas 

stundās, mācību 

priekšmetu stundās, 

informējot skolēnus par 

KI nozīmi, karjeras 

jomām – pašizpēti, darba 

pasaules iepazīšanu, 

karjeras lēmumu 

pieņemšanu, izglītības 

iespēju izpēti (pēc 

pieprasījuma, sadarbībā ar 

Afišas par 

individuālajām karjeras 

konsultācijām 

sagatavošana, 

iesūtīšana skolām un 

ievietošana novada 

mājas lapās. 

 

Informācijas nosūtīšana 

skolām par Karjeras 

nedēļas pasākumiem. 

 

Datu bāzes 

papildināšana par 

absolventu tālāko 
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saskaņošana ar skolu 

administrāciju. 

 

Karjeras nedēļas 

pasākumu plāna 

sagatavošana. 

klašu audzinātājiem un 

mācību priekšmetu 

skolotājiem). 

izglītību, nodarbinātību, 

profesijas virziena 

izvēli, sadarbojoties ar 

klašu audzinātājiem, 

skolu administrāciju. 

 

Informācijas 

apkopošana par karjeras 

attīstības  atbalsta 

aktivitātēm un 

nodošana ievietošanai 

skolu un novada 

mājaslapās (visa gada 

garumā). 
 

OKTOBRIS Dalība VIAA 

organizētajos 

semināros, kursos, 

supervīzijās, 

vebināros (visa gada 

garumā). 

 

 

Informatīvā 

materiāla 

sagatavošana 

karjeras stendiem par 

Karjeras nedēļas 

tēmu “IKT Tavai 

Karjeras nedēļas pasākumu 

organizēšana, vadīšana, 

koordinēšana novada skolās: 

 VIAA organizētā 

mācībstunda 7.-9. klasēm 

par programmēšanas radošo 

pusi; 

 VIAA organizētā tiešsaistes 

diskusija jauniešiem 

“Iedvesmas stāsti – kā es 

nokļuvu IKT nozarē?”; 

 Jauniešu ideju hakatons 

“Manas karjeras kods”; 

 Klases stundas par tēmu 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 7. klasēm. 

Pašizziņa “Tavas attīstības 

iespējas skolas laikā”.  

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 12. klasēm. 

Karjeras iespēju izpēte 

”Tālākās izglītības ceļi”. 

Priekšmetu skolotāju, 

klašu audzinātāju 

informēšana par dažādu 

interneta resursu 

(video, mājaslapas utt.) 

izmantošanu Karjeras 

izglītības integrēšanai 

mācību procesā.  

 

Karjeras stendi par 

tēmu “IKT Tavai 

karjerai”. 

 

Elektroniskā aptauja 9. 

Vecāku 

informēšana e-klasē 

par iespēju 

piedalīties VIAA 

organizētajā 

tiešsaistes diskusijā 

“Tehnoloģijas 

ģimenē – draugs vai 

svešinieks” 

Karjeras nedēļas 

ietvaros. 
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karjerai”. “IKT Tavai karjerai”; 

 Izstāde “IKT loma manā, 

manas ģimenes ikdienā”. 

 

 

Grupu nodarbības 

Bebrenes VP vidusskolas 

3.v un 4.v grupās “No 

sludinājuma līdz pirmajai 

darba dienai. Padomi”. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

 

-12. klasēm par tēmu 

“IKT Tavai karjerai”, 

lai izzinātu skolēnu 

domas par IT lomu 

cilvēka dzīvē un 

mudinātu pilnveidot 

IKT prasmes.  

 

 

 

 

 

NOVEMBRIS Informatīvā 

materiāla 

sagatavošana 

vecākiem “Mana 

bērna karjera” un 

nosūtīšana e-klasē. 

 

Seminārs Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas un 

Špoģu vidusskolas 

skolotājiem 

“Karjeras metožu 

ideju tirdziņš”. 

 

Izstādes “Mana profesija toreiz un 

tagad ”organizēšana Bebrenes VP 

vidusskolas profesionālo grupu 

audzēkņiem (plakāti, kolāžas, 

fotogrāfijas, bukleti, infografikas). 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 8. klasēm. 

Pašizpēte. “Kas tev jāzina 

par sevi, lai veiksmīgi 

plānotu karjeru?”. 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 10. klasēm. 

Pašizpēte. ”Mana 

personība. Kā iepazīt 

sevi?”. 

 

Skolēnu informēšana e-

klasē, skolu Karjeras 

stendos  par Atvērto 

durvju dienām, 

Informācijas dienu 

pasākumiem, izglītības 

iespējām, darba tirgus 

prognozēm utt.. 

Vecāku sapulces 

organizēšana 

sadarbībā ar skolu 

administrāciju, 

klašu audzinātājiem 

“Esmu atbalsts 

savam bērnam 

karjeras izvēlē” 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskolā, Špoģu 

vidusskolā. 
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Grupu nodarbības 

Bebrenes VP vidusskolas 

1.v, 1.z., 1.p.p.  grupās 

“No sludinājuma līdz 

pirmajai darba dienai. 

Padomi”. 

 

Individuālās konsultācijas 

9.,12. klases skolēniem 

( pēc pieprasījuma). 
DECEMBRIS Informatīvā 

materiāla 

sagatavošana mācību 

priekšmetu 

skolotājiem 

“Karjeras izglītības 

integrēšana mācību 

procesā”. 

 

Informatīva 

sanāksme klašu 

audzinātājiem, 

priekšmetu 

skolotājiem “Kā 

atbalstīt skolēnus 

pareizās karjeras 

izvēlē?”. 

Plakātu konkurss “Virtuālā 

profesijas ēnošana” Ilūkstes Raiņa 

vidusskolas, Špoģu vidusskolas, 

Sventes vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 7.- 9.  un 10. -12. 

klasēm, izmantojot interneta 

resursus https://profesijupasaule.lv/ 

, https://www.prakse.lv/ , 

https://www.nva.gov.lv/lv . 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 9. klasēm 

Karjeras iespēju izpēte 

“Jautājumi par nākotnes 

darbu”. 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 11. klasēm. 

Pašizpēte. ”Manas  

vērtības”. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas Bebrenes VP 

vidusskolas 4.v grupas 

 Tikšanās ar 

vecākiem pēc klašu 

audzinātāju, vecāku 

pieprasījuma 

klātienē vai 

tiešsaistē. 

https://profesijupasaule.lv/
https://www.prakse.lv/
https://www.nva.gov.lv/lv
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audzēkņiem 

(pēc pieprasījuma). 
JANVĀRIS Karjeras izglītības 

integrēšana 

pilnveidotajā mācību 

saturā (integrētā 

stunda sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem 8. klasē). 

Interesentu no novada skolām 

tikšanās ar profesionālās izglītības 

iestāžu pārstāvjiem (Daugavpils 

Būvniecības tehnikums, 

Daugavpils Tirdzniecības skola, 

PIKC Daugavpils tehnikums, 

PIKC Daugavpils Dizaina un 

mākslas vidusskola Saules skola, 

Medicīnas koledža, Valsts policijas 

koledža Latgales filiāle u.c.) 

(Klātienē vai ZOOM  platformā). 

 

 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 10. klasēm. 

Karjeras iespēju izpēte. 

Metodika “Dzīvesstāsts”. 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 7. klasēm. 

Pašizpēte. Metodika 

“Pajautā!”. 

 

Grupu nodarbības 

Bebrenes VP vidusskolas 

1.v.m.,1.z.v., 1.p.  grupās 

“No sludinājuma līdz 

pirmajai darba dienai. 

Padomi”. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 9., 12. klašu 

skolēniem ( pēc 

pieprasījuma). 

 

9. ; 12. klašu 

izglītojamo anketēšana 

“Mans nākotnes ceļš”, 

rezultātu izpēte, 

apkopošana, nodošana 

skolu administrācijai. 
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FEBRUĀRIS Karjeras izglītības 

integrēšana 

pilnveidotajā mācību 

saturā (integrētā 

stunda sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem 11. 

klasē). 

 

Seminārs Sventes 

vidusskolas, 

Bebrenes VP 

vidusskolas 

skolotājiem 

“Karjeras metožu 

ideju tirdziņš”. 

Dalība “Ēnu dienas 2021” 

pasākumos, atbalsts skolēniem.  

 

 

Reklāmu stendu “No hobija līdz 

profesijai” izstāde Ilūkstes Raiņa 

vidusskolas, Špoģu vidusskolas, 

Sventes vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 7.- 12. klasēs. 

 

 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 11. klasēm. 

Karjeras iespēju izpēte. 

“Kā plānot karjeru?”. 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 8. klasēm. 

Pašizpēte “Dari to, kas tev 

patīk!”.  

 

Grupu nodarbības 

Bebrenes VP vidusskolas 

2.v.m.,2.t.p.,2.z.v.  grupās 

“No sludinājuma līdz 

pirmajai darba dienai. 

Padomi”. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 

 ( pēc pieprasījuma). 

 Vecāku sapulces 

organizēšana 

sadarbībā ar skolu 

administrāciju, 

klašu audzinātājiem 

“Esmu atbalsts 

savam bērnam 

karjeras izvēlē” 

Sventes vidusskolā, 

Bebrenes VP 

vidusskolā. 

MARTS Infografikas 

sagatavošana un 

nosūtīšana 9.klašu 

skolēniem “Ieteikumi 

Interesentu no novada skolām 

tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem. 

(DU, RTU, Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 12. klasēm. 

7. – 8. klašu 

izglītojamo anketēšana 

“Mani nākotnes 

nodomi”, rezultātu 
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stājoties vidusskolā”.  

 

 

administrācijas augstskola, SIA 

“Sociālo tehnoloģiju augstskola, 

Transporta un sakaru institūts” 

u.c.) 

(Klātienē vai ZOOM  platformā). 

 

 

 

Pēcpusdiena novada skolās 

“Profesiju tirgus” (Tikšanās ar 

pieaicinātajiem profesiju 

pārstāvjiem (skolēnu vecākiem)). 

 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana. “Mērķu 

izvirzīšana un 

piepildīšana”. 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 9. klasēm. 

Karjeras iespēju izpēte 

“Tālākās izglītības ceļi”.  

 

Grupu nodarbības 

Bebrenes VP vidusskolas 

2.v., 2.p.p., 2.z.  grupās 

“No sludinājuma līdz 

pirmajai darba dienai. 

Padomi”. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 

(pēc pieprasījuma). 

izpēte, apkopošana, 

nodošana skolu 

administrācijai. 

 

10. – 11. klašu 

izglītojamo anketēšana 

“Mana karjeras izvēle”, 

rezultātu izpēte, 

apkopošana, nodošana 

skolu administrācijai. 

APRĪLIS Infografikas 

sagatavošana un 

nosūtīšana 12.klašu 

skolēniem 

“Ieteikumi, izvēloties 

turpmāko izglītības 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes vidusskolas, 

Bebrenes VP vidusskolas 9.-12. 

klašu skolēnu dalība pasākumā 

“Tikšanās ar absolventiem” 

ZOOM platformā (plānoti studenti 

Grupu nodarbības 

nodarbības Ilūkstes Raiņa 

vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 7. klasēm. 

 Tikšanās ar 

vecākiem pēc klašu 

audzinātāju, vecāku 

pieprasījuma 

klātienē vai 

tiešsaistē. 
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iestādi”. no RTU, DU, LLU, LU, RSU, 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa 

Medicīnas koledžas, Valsts 

robežsardzes koledžas, 

Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledžas). 

 

 

“Diskusija par dažādām 

profesionālajām 

prasībām”. 

 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas, Bebrenes VP 

vidusskolas 8. klasēm. 

“Profesiju daudzveidība, 

prestižs un pievilcība”. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 9., 12.  

klases skolēniem (pēc 

pieprasījuma). 

 

 
MAIJS Gada atskaites 

veidošana par 

karjeras izglītību 

skolās 

2021./2022.m.g.. 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas, 

Bebrenes vispārizglītojošās un 

profesionālās vidusskola, Sventes 

vidusskolas 7. – 9. klašu skolēnu  

tikšanās ar Ilūkstes mūzikas un 

mākslas skolas, Ilūkstes novada 

Sporta skolas, Ilūkstes Bērnu un 

jauniešu centra, Naujenes mūzikas 

un mākslas skolas pārstāvjiem. 

Špoģu vidusskolas 7. – 9. klašu 

skolēnu tikšanās ar Špoģu Mūzikas 

Grupu nodarbības Ilūkstes 

Raiņa vidusskolas, Špoģu 

vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 10. klasēm. 

Pašizpēte. Sevis 

prezentēšana “Reklāma – 

es esmu labs draugs!”. 

 

Grupu nodarbības 

nodarbības Ilūkstes Raiņa 

vidusskolas, Špoģu 

Potenciālo izglītojamo 

un viņu vecāku 

informēšana novada 

mājas lapā par 

izglītības iespējām 

novada skolās. 
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un mākslas skolas pārstāvjiem. vidusskolas, Sventes 

vidusskolas 11. klasēm. 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana. “Efektīva 

mērķu formulēšana” 

Individuālās karjeras 

konsultācijas 

(pēc pieprasījuma). 

 
 

APLIECINU, ka KAA pasākumi plānoti saskaņā ar izglītības iestāžu KI programmām un iekļaujas mācību un audzināšanas darbā.  

 

  Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants, projekta koordinators Iveta Repkova    
                                                                                                    (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

Datums: 24.09.2021.  

 

 

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

________________________     
(Paraksts) 

Datums:_________ 


