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

Ilūkstes 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. 

Pedagogs karjeras konsultants ir pieņemts darbā Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības nodaļā un nodrošinās karjeras 

atbalsta pasākumu īstenošanu divās novada izglītības iestādēs: Ilūkstes Raiņa vidusskolā (programmu īstenošanas vietas 

Raiņa 49, Ilūkste; Stadiona 1, Ilūkste; Tirgus laukums 20, Subate) Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā. 

(2. sadarbības modelis). Projektu koordinē un uzrauga Ilūkstes novada pašvaldības izglītības nodaļas izglītības darba 

speciāliste Vita Tolmante. 

Projektu (un pedagoga karjeras konsultanta darba kvalitāti)  koordinēs  un uzraudzīs Ilūkstes novada Izglītības nodaļas 

izglītības darba speciāliste, nodrošinot regulāras tikšanās, elektronisko saraksti, telefonsarunas un sanāksmes pēc 

nepieciešamības ar PKK, kā arī ar citiem pasākumos iesaistītajiem speciālistiem. Projekta koordinators apkopos 

nepieciešamo informāciju un sagatavos vajadzīgo dokumentāciju par karjeras attīstības atbalsta pasākumiem un  pēc 

nepieciešamības apmeklēs pasākumus projekta ietvaros. 

Darba līgumu ar pedagogu karjeras konsultantu noslēdza Ilūkstes novada pašvaldība.  

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Ilūkstes novada projektā iesaistīto izmēģinājumskolu direktori tika iepazīstināti ar projekta īstenošanas nosacījumiem, 

norisi, obligāto dokumentāciju un par to, ka izmēģinājumskolās savus darba pienākumus veiks pedagogs karjeras 

konsultants. Vienošanos starp Ilūkstes novada pašvaldību un izmēģinājumskolām pamatos Ilūkstes novada domes lēmums. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un pedagoga karjeras konsultanta darba plānu PKK izstrādās sadarbībā ar 

izmēģinājumskolām. Pēc plānu apstiprināšanas ar VIAA pedagogs karjeras konsultants iepazīstinās ar tiem 

izmēģinājumskolu direktorus. Informācija par centralizētiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem pašvaldībā būs 

pieejama Ilūkstes novada mājas lapa (www.ilukste.lv ), kā arī informācija tiks nosūtīta uz katras skolas e-pastu. 

http://www.ilukste.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 

 Ilūkstes Raiņa vidusskolas audzināšanas darba programma 1. -12. klasei 2020./2021.m.g. 

 Ilūkstes Raiņa vidusskolas darba plāns 2020./2021.m.g. 

 Ilūkstes Raiņa vidusskolas attīstības plāns 2021. – 2024.m.g. 

 Bebrenes VP vidusskolas audzināšanas darba programma 2020./2021.m.g. 

 2020. gada aprīlī veiktā 6.-12. klašu skolēnu aptauja. 

 2020. gada maijā veiktā klašu audzinātāju aptauja 

 

 

 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 
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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. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

(Būvniecība, 

drošība, 

glābšana, 

aizsardzība, 

enerģētika, 

elektrotehnika, 

elektronika, 

finanses, bankas, 

komunikācija un 

mediji, 

mārketings un 

reklāma, sports, 

transports, 

loģistika, 

skaistumkopšana

, mežsaimniecība, 

medicīna un 

veselības aprūpe) 

Profesiju 

pēcpusdiena 

"Tikšanās ar 

profesionāli" 

Tikšanās ar vairākiem profesiju 

pārstāvjiem. Profesiju pārstāvju lekcijas 

prezentācijas, demonstrācijas, stāstījums 

par savas profesijas saturu, darba 

ikdienu, personīgo karjeras ceļu, 

veicinot izglītojamo interesi izzināt 

profesijas, izzināt noteiktām profesijām 

izvirzīto zināšanu un prasmju līmeni, kā 

arī iepazīties ar dažādām darba tirgū 

nepieciešamajām profesijām. 

Profesiju pārstāvji vienlaicīgi darbojas 

atsevišķās telpās un vada 2 nodarbības pēc 

kārtas, skolēni izvēlas sev interesējošo 

profesiju, pēc pārtraukuma dodas pie otra 

izvēlētā profesijas pārstāvja. 

(Katram skolēnam būs iespēja apmeklēt 2 

interesējošos profesiju pārstāvjus) 

Pamatojums- 2020. gada aprīlī veiktā 6.-

12. klašu skolēnu aptauja par skolēnu 

interesēm un vēlamajiem pasākumiem 

un 2020. gada maijā veiktā klašu 

audzinātāju aptauja. 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 7.-12. 

klašu skolēni - 210 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola,  

7.-8. klašu skolēni - 

19 

Kopā: 229 skolēni 

2021. gada 

marts 

900 EUR 

 8 pakalpojumu  

līgumi par 

pasākuma  

īstenošanu. 
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2. Izglītības iespēju 

izpēte 
 

Izglītības izstāde 

“Skola 2021” 

 

 

 

 

 

 

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības 

izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu 

informāciju par izglītības iespējām Latvijā 

un ārzemēs. 

Pamatojums- 2020. gada aprīlī veiktā 6.-

12. klašu skolēnu aptauja par skolēnu 

interesēm un vēlamajiem pasākumiem 

un 2020. gada maijā veiktā klašu 

audzinātāju aptauja. 
 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

9.-12. klašu skolēni 

– 40 

 

2021. gada 

februāris – marts 

160 EUR 

Ieejas biļetes izstādē.  

 

 

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 
Skolēni pēc interesēm dosies uz interesējošām tālākizglītības iestādēm ar mērķi iepazīties ar tajās piedāvātajām 

mācību programmām, karjeras izaugsmi, projektiem un vidi.  2021. gada janvārī tiks organizēta skolēnu 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. Izglītojamie tiks informēti par 

pieejamajiem internetresursiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mājaslapām, kurās ir atspoguļota informācija par 

iestādē apgūstamajām specialitātēm un programmām. 

2021. gada maijā tiks organizēta  tikšanās ar Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas, Ilūkstes novada Sporta 

skolas, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra pārstāvjiem. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Skolēni pēc interesēm dosies uz Atvērto durvju dienas pasākumiem interesējošās tālākizglītības iestādēs ar mērķi 

iepazīties ar tajās piedāvātajām studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, studiju procesu, studiju maksu, 

studenta ikdienu, karjeras izaugsmi, budžeta vietām, projektiem, vidi. 2021. gada martā tiks organizēta tikšanās 
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Sagatavoja:    Ilūkstes novada Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste, projekta koordinatore Vita Tolmante     
                                                                                                    (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums: 09.09.2020. 

 

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

________________________     
(Paraksts) 

datums:_____________ 

ar fakultāšu pārstāvjiem no Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes ( Daugavpils filiāle), 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, SIA “Sociālo tehnoloģiju 

augstskolas, Transporta un sakaru institūta.  
Izglītojamie tiks informēti par pieejamajiem internetresursiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mājaslapām, kurās 

ir atspoguļota informācija par augstākajās izglītības iestādēs apgūstamajām specialitātēm, programmām, Atvērto 

durvju dienu pasākumiem, sagatavošanās kursiem, uzņemšanas noteikumiem u.c. aktualitātēm.  

3.3. Darba devēji, to profesionālās 

organizācijas 

Veicinot sadarbību ar valsts iestādēm, uzņēmējiem – Ilūkstes novada pašvaldību, Ilūkstes centrālo 

bibliotēku, Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūru,  SIA „Veselības centru „Ilūkste””, Valsts 

robežsardzes Daugavpils pārvaldi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu  

(Ilūkstes posteni), Latvijas valsts mežiem (Dienvidlatgales reģiona, Sventes iecirkni),  

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi (Sēlijas nodaļa, Ilūkstes iecirknis),  

Daugavpils veterināro centru SIA “Petvet” skolēni tiks aicināti apmeklēt valsts iestādes, uzņēmējus, 

piedalīties “Ēnu dienā”,  lai iepazītos ar tajās esošajām tautsaimniecības nozarēm, nozaru profesijām, 

profesiju specifiku, nepieciešamajām zināšanām, prasmēm. Karjeras nedēļas ietvaros, kā arī karjeras 

nodarbībās uz tikšanos ar skolēniem tiks aicināti valsts iestāžu speciālisti, darba devēji. 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienība, nevalstiskās 

organizācijas u.c.) 

Projekta ietvaros (Karjeras nedēļas pasākumi, informāciju semināri) plānots sadarboties ar darba devēju 

federācijām, NVA, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju (LKAAA), Latvijas Sarkano Krustu 

un citiem sociālajiem partneriem, lai informētu izglītojamos par šo iestāžu pieejamību un lomu karjeras 

jautājumu attīstībā. 


