
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam
Jēkabpils pilsēta

1. Karjeras  attīstības  atbalsta  pasākumu  īstenošanas  modelis  un  tā  īstenošanas  uzraudzības
mehānisms

Sadarbības modeļa komponente Apraksts

1.1. Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas 
modelis

Jēkabpils  pilsētas  Izglītības  nodaļa  realizēs  kā  projekta
sadarbības partneris, pašvaldībā realizēs projektu atbilstoši
vadoša partnera piedāvātajam 1. sadarbības modelim.

Projektu  koordinēs  un  uzraudzīs  Jēkabpils  pilsētas
Izglītības pārvalde.

Pašvaldība  projektā  kā  izmēģinājumskolas  izvirzījusi  3
vispārizglītojošās  skolas.  Katrā  no  šīm  iestādēm
izglītojamo  skaits  atbilst  projektā  noteiktajām  prasībām.
Katrā  izmēģinājumskolā  strādās  pedagogi-karjeras
konsultanti  ar  slodzi  atbilstoši  izglītības  iestādes  skolēnu
skaitam, bet nemazāku par 0,3.

Kopējais  projektā  iesaistīto  pedagogu  –  karjeras
konsultantu skaits – 4.

1.2. Sadarbība ar 
izmēģinājumskolām

Nodrošinot  sadarbību  ar  projektā  iesaistītajām
izmēģinājumskolām, Jēkabpils  pilsētas Izglītības pārvalde
ar rīkojumu izglītības iestāžu vadītājiem uzdos nodrošināt
projekta  īstenošanu  atbilstoši  Sadarbības  līgumam.
Dokumentā  tiks  norādīta  informācija  par  katrai  skolai
iedalīto  slodzi,  atbilstoši  skolēnu  skaitam  un  pedagogu
karjeras konsultantu noslogojumu iestādē.

1.3. Sadarbība ar projektā 
neiesaistītajām izglītības 
iestādēm (ja ir izvirzītas)

Turpinot  ikgadējo  sadarbību,  pasākumi  tiks  pievienoti
kopējā  izglītības  pasākuma  plānā,  kurā  tiks  norādīta
mērķgrupa. Par skolēnu dalību pasākumā atbildēs direktoru
vietnieki audzināšanas darbā.

1.4. Pedagogu karjeras 
konsultantu pakļautība un 
darba attiecības

Ar  projektā  iesaistītajiem  pedagogiem  karjeras
konsultantiem darba attiecības atbilstoši darba likumam un
projektā  noteiktajiem  amata  pienākumiem  noformēs
Izglītības pārvaldes vadītājs.

Atbilstoši  projektā  noteiktajiem  pedagoga  karjeras
konsultanta  amata  pienākumiem  sagatavos  pārskatus  par
paredzēto pasākumu darbības rezultātiem noteiktajā kārtībā
un termiņos,  kurus iesniegs arī  Izglītības  nodaļā  projekta
koordinatoram.

  Pedagogs  karjeras  konsultants  (PKK)  iesniegs  projekta
koordinatoram ikmēneša darba laika uzskaites tabulas. 

Projekta laikā tiks organizētas informatīvās sanāksmes, kur
izglītības iestāžu PKK dalīsies informācijā par notiekošo,
projekta koordinators arī apmeklēs skolu pasākumus.
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2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem

N.p.k.
Karjeras plānošanas

tēma
Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts Dalībnieki

1. Darba pasaules 
iepazīšana

„Tehno
profesijas” 

Skolēniem būs iespēja – ērtā un interaktīvā veidā vienkopus iegūt 
daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un 
metālapstrādes nozarēm un profesiju dažādību.

Izmēģinājumskolas (Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija, Jēkabpils 2.vsk.) un projektā 
neiesaistītas skolas (Jēkabpils 3.vsk. un 
Jēkabpils Vakara vidusskola).
9.klašu skolēni 
Skaits- 237

2. Darba pasaules 
iepazīšana

„3D vai 4D?” Pasākumā tiks piedāvātas vērtīgas nodarbības IT speciālista vadībā, ar 
mērķi atklāt nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, 
konkurētspējīgam IT speciālistam mūsdienu darba tirgū.
Skolēni uzzinās, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto, 
kuriem profesijas pārstāvjiem nepieciešamas šīs tehnoloģijas ikdienas 
darbā. Paši piedalīsies telpiskajā modelēšanā, izmantojot modernākās 
tehnoloģijas. Praktiskās nodarbības palīdzēs pārbaudīt savu interesi par 
iepazītajām profesijām

Jēkabpils 2.vsk. un Jēkabpils psk.
4.klašu skolēni
 3.c klase
Skaits- 213
Nodarbību skaits- 8

3. Pašnovērtējuma 
veikšana, karjeras 
lēmumu pieņemšana

“Soli pa 
solim”

Radoši praktisku nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski lektors, 
izmantojot dažādus paņēmienus, piedāvās uzdevumus, kas rosinās 
skolēnus soli pa solim veikt savu pašizpēti, veicinot lēmumu pieņemšanu,
savas nākotnes profesijas izvēlei. 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 
3.vsk. un Jēkabpils 2.vsk.
10.- 12. klašu skolēni
Skaits- 521
Nodarbību skaits- 16

4. Pašnovērtējuma 
veikšana, karjeras 
lēmumu pieņemšana

“IT pasaule” Nodarbības teorētiskajā daļā skolēniem tiks sniegta informācija par 
nepieciešamajām zināšanām prasmēm un iemaņām, kuras ir 
nepieciešamas elektronikas inženiera darbā. Praktiskajā daļā profesijas 
pārstāvja vadībā skolēniem tiks rasta iespēja praktiski iejusties 
tehnoloģiju inženiera lomā, veidojot programmu autonoma robota 
vadīšanai.

6. klases
Jēkabpils psk. un Jēkabpils 2.vsk.
Skaits- 182
Nodarbību skaits- 7
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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

3.1. Profesionālās izglītības 
iestādes

Sadarbības partnerim – Jēkabpils pilsētas Izglītības  nodaļai
tiks noslēgts  Sadarbības līgums ar Jēkabpils agrobiznesa
koledžu. Pamatojoties uz šo sadarbības līgumu projekta

laikā tiks organizētas dažādas aktivitātes karjeras atbalsta
jomā – izglītības programmu iepazīšanai, profesiju

iepazīšanai Jēkabpils vispārizglītojošo izglītības iestāžu
izglītojamiem( gan izmēģinājumskolām, gan projektā

neiesaistītajām skolām).

Pašvaldības izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto
izglītības iestāžu izglītojamajiem paredzēts organizēt
tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, darbnīcas un
vizītes  dažādos  Karjeras atbalsta pasākumu ietvaros.

Papildus izmēģinājumskolu pedagogi karjeras konsultanti
informēs izglītojamos par pieejamiem interneta resursiem,

tostarp dažādu izglītības iestāžu mājas lapām, kurās ir
atspoguļota informācija par iestādē apgūstamajām

specialitātēm un programmām.

3.2. Augstākās izglītības 
iestādes

Jau 5 gadus Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs organizē
Augstskolu un koledžu dienu mūsu pilsētā . Veidojot šo

pasākumu ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām
augstskolām - Latvijas Universitāti, Lauksaimniecības

Universitāti, Daugavpils Universitāti, RISEBA.  Šo
augstskolu pārstāvji labprāt arī piedalās citos mūsu pilsētas

organizētajos pasākumos  

3.3. Darba devēji, to 
profesionālās organizācijas

Jēkabpils  pilsētas izglītības nodaļai  ir izveidojusies  cieša
sadarbība ar Jēkabpils uzņēmējbiedrības  uzņēmumiem (  sia
„Marteks” „Radio 1”, „Lornete”, BroDoor” u.c.) un  citām

iestādēm, uzņēmumiem( sia” Jēkabpils  Reģionālā  slimnīca,
Zemessardzes 56 kājnieku bataljonu, Valsts policijas

Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkni). Veicinot un
turpinot jau esošo sadarbību Jēkabpils  uzņēmumu uzņēmēji
un  citu  iestāžu  vadītāji – darbinieki tiks aicināti turpināt

atbalstīt un iesaistīties karjeras izglītības pasākumos.

Turpinot jau iepriekš izveidojošos sadarbību ar Valsts
iestādēm skolēni tiks aicināti apmeklēt  šīs iestādes arī
projekta ietvaros. Plānotie pasākumi tik saskaņoti ar
iesaistītajiem sadarbības partneriem un skolas PKK,

informējot  pilsētas projekta koordinatoru.
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3.4. Sociālie partneri Projekta laikā tiks turpināta sadarbība ar biedrību  Jauniešu
klubs ”13 pirmdiena”, kur jaunieši līdzdarbosies kā
brīvprātīgie  pasākumu organizēšanā un  vadīšanā.

Sagatavoja:

Sarmīte Stikāne  
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

datums: 07.09.2018.

Apstiprināts:

____________________________________________________________________________   
(Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

________________________   
(Paraksts)

datums:_____________
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