
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2021./2022. mācību gadam 

Limbažu 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. 

Pašvaldība realizēs projektu, atbilstoši partnera piedāvātajam 2 sadarbības modelim. Pašvaldība kā izmēģinājumskolas ir 

izvirzījusi Lādezera pamatskolu, Umurgas pamatskolu, Vidrižu pamatskolu, Pāles pamatskolu, Baumaņu Kārļa Viļķenes 

pamatskolu, Limbažu vidusskolu un Limbažu Valsts ģimnāziju, kurās strādās 2 (divi) pedagogi karjeras konsultanti ar kopējo 

slodzi 1,14 likmēm. 

 

 

 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Limbažu novada pašvaldība turpinās sadarbību ar izmēģinājumskolām, slēdzot vienošanos par dalību projektā, vienlaicīgi 

informējot, ka izmēģinājumskolās darbu turpinās pedagogs karjeras konsultants, kurš veiks amata pienākumus saskaņā ar 

pedagoga karjeras konsultanta amata aprakstu, saņemot atalgojumu no projekta finanšu līdzekļiem. 

 

 

1.3. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana projektā 

nefinansētajām izglītojamo 

grupām izmēģinājumskolās 

Karjeras attīstības atbalsta nodrošināšana projektā nefinansētām izglītojamo grupām notiks visās Limbažu novada 

vispārizglītojošās skolās, piešķirot finansējumu pasākumu īstenošanai un pedagogu karjeras konsultantu darba samaksai no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem (paredzot 1 PKK likmi uz 600 izglītojamiem). 

 

 

1.4. Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšana skolām, 

kuras šajā mācību gadā 

 



 

 

2.  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 : 

1. Limbažu Valsts ģimnāzijas attīstības plāns 2021 - 2024; 

2. Limbažu Valsts ģimnāzijas audzināšanas darba programma 2020 - 2023; 

3. Limbažu Valsts ģimnāzijas karjeras izglītības programma 2020; 

vairs neturpina dalību 

projektā. 



4. Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas attīstības plāns 2018 - 2021; 

5. Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas karjeras izglītības programma 2020; 

6. Lādezera pamatskolas attīstības plāns 2018 - 2021; 

7. Lādezera pamatskolas audzināšanas programma 2018 - 2021; 

8. Lādezera pamatskolas karjeras izglītības programma 2020; 

9. Umurgas pamatskolas attīstības plāns 2016 - 2021; 

10. Umurgas pamatskolas audzināšanas darba virzieni un uzdevumi īstenošanai triju gadu periodam 2020 - 2023; 

11. Umurgas pamatskolas karjeras izglītības programma 2020. 

 

PKK DARBA PLĀNS 2021./2022. 

 

Plāns atspoguļo katra PKK darbu mācību gada ietvaros KAA īstenošanai sadarbības partnera izglītības iestādēs atbilstoši amata aprakstā minētajiem PKK pienākumiem 

un šajā dokumentā definētajiem PKK darbības pamatprincipiem.  

PKK darba plānu veido sadarbībā ar izglītības iestādes administrāciju, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, pamatojoties uz izglītības iestādes 

plānošanas dokumentiem un skolēnu/audzēkņu interešu un vajadzību izpēti.  

PKK darba plānu iesniedz projekta koordinatoram. Projekta koordinators apliecina, ka izglītības iestāžu vadītāji ir informēti par KAA pasākumiem, ka  plāns veidots 

saskaņā ar izglītības iestādes KI programmu un iekļaujas mācību un audzināšanas darbā.  

Projekta koordinators plānu iesūta VIAA apstiprināšanai. 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija 

Limbažu Valsts ģimnāzijas 7.-12.klases 

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 7.-9.klases 

Lādezera pamatskolas 7.-9.klases 

Umurgas pamatskolas 7.-9.klases 

PKK vārds, uzvārds Ieva Ratniece 

PKK slodze projektā 0,7 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2021./2022. 

Metodiskais 

darbs (darbs 

pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, 

KAA pasākumi 

izglītojamiem un 

potenciālajiem 

izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 
 

Izpētes un informatīvais darbs Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 



materiālu 

izstrāde u.tml.) 

 

SEPTEMBRIS 1.Materiālu 

sagatavošana 

grupu 

nodarbībām 

“Mans mācīšanās 

stils”, “Es un 

mani klases 

biedri”.  

2.Karjeras 

izglītības 

integrēšana 

uzņēmējdarbības 

pamatu stundā. 

Materiālu 

sagatavošana 

stundai “Ceļš uz 

uzņēmējdarbību”.  

Mācību ekskursija 12.klašu 

skolēniem – LU Karjeras 

centra piedāvātais seminārs 

“Karjeras izvēle”, RSU 

Anatomijas muzeja pirmā 

mācību kolekcija Latvijā. 

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem. 

2. Grupu nodarbības:  

“Mans mācīšanās stils” 8.kl.; 

“Es un mani klases biedri” 

10.,11.kl.; 

“Ceļš uz uzņēmējdarbību” 

11.kl. 

 

1.Pedagoģiskā personāla informēšana 

par pedagoga karjeras konsultanta 

kompetencēm karjeras izglītības 

realizēšanas nodrošināšanā izglītības 

iestādē (informēšana skolas 

sanāksmē un informatīvas vēstules 

nosūtīšana e-klases pastā). 

2.Datu bāzes papildināšana par 

absolventu tālāko izglītību, 

nodarbinātību, profesijas virziena 

izvēli, sadarbojoties ar klašu 

audzinātājiem. 

3.Aptauja 9. un 12.klašu 

izglītojamiem par karjeras atbalsta 

nepieciešamību, par interesējošām 

izglītības iestādēm, tautsaimniecības 

nozarēm, par pašvērtējumu karjeras 

izglītībā. 

4.Aptauja 7.klašu izglītojamiem 

interešu apzināšanai, pašvērtējums 

karjeras vadības prasmju līmeņa 

noteikšanai.  

5.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

6.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

7.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

Informācijas 

aktualizēšana skolas 

mājaslapas sadaļā 

KARJERA – 

VECĀKIEM 

(https://www.limbazugi

mnazija.lv/karjera/vecaki

em).  

OKTOBRIS 1.Tematiskas 

stundas “Kurās 

profesijās ir 

nepieciešamas … 

1.”Profesiju pasaules” 

izzināšana – skolotāja 

profesija – mans karjeras 

ceļš.  

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem. 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

Tiešsaistes diskusija 

vecākiem Karjeras 

nedēļas ietvaros 11.10 

plkst.19.00. 

https://www.limbazugimnazija.lv/karjera/vecakiem
https://www.limbazugimnazija.lv/karjera/vecakiem
https://www.limbazugimnazija.lv/karjera/vecakiem


(mācību 

priekšmeta 

nosaukums) 

apgūstamās 

zināšanas, 

prasmes un 

iemaņas”.  

2.Mācību 

priekšmetu 

reklāmu izstādes 

(saistībā ar 

profesijām).  

2.Karjeras nedēļas 2021 

pasākumi. IKT Tavai 

karjerai: 

➢ tiešsaistes diskusija 

jauniešiem 12.10 

plkst.14.00; 

➢ video mācībstunda 

7.-9.kl. skolēniem.  

2. Grupu nodarbības: “Kurās 

profesijās ir nepieciešamas 

… (mācību priekšmeta 

nosaukums) apgūstamās 

zināšanas, prasmes un 

iemaņas” 10.-12.kl. 

“Mācību priekšmeti 

profesijai” 7.-9.kl. 

3. Mācībstundas 7.-

9.kl.skolēniem – praktiska, 

atraktīva un interesanta IKT 

prasmju izmēģināšana . 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

4. Anketa par karjeras atbalsta 

nepieciešamību un pašvērtējumu 

8.,11. klašu skolēniem  

NOVEMBRIS Materiālu 

izstrāde skolēnu 

interešu, dotumu, 

spēju, stipro 

pušu, mērķu, 

mācīšanās 

motivācijas 

izzināšanā, 

vērtību 

noteikšanā ( 

kolāžas – “Mani 

karjeras mērķi”, 

“Karjeras iespēju 

kolāža”). 

1.Mācību ekskursijas uz 

kultūras iestādēm un 

uzņēmumiem (iepazīšanās ar 

apskates objektu darbinieku 

profesijām un viņu veicamā 

darba saturu) – “Profesiju 

pasaules” izzināšana. 

2.Tikšanās ar izglītības 

iestādes absolventiem, 

vecākiem, kas pārstāv 

dažādas profesijas.  

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem.  

2. Grupu nodarbības:  

“Mani karjeras mērķi” 7.-

9.kl.;  

“Karjeras iespēju kolāža” 

10.-12.kl. 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

4.Anketa par karjeras atbalsta 

nepieciešamību un pašvērtējumu 

10.klašu skolēniem.  

Aktuālākās informācijas 

karjeras izglītībā 

nosūtīšana vecākiem 

skolas e-klases pastā: 

“Kā atbalstīt bērnu 

karjeras veidošanā un 

karjeras izvēlē”.  

DECEMBRIS Materiālu 

izstrāde skolēnu 

interešu, dotumu, 

spēju, stipro 

pušu, mērķu, 

mācīšanās 

motivācijas 

izzināšanā, 

vērtību 

noteikšanā. 

1.Ar profesiju saistītās 

nodarbes brīvajā laikā 

(hobiji). Radīto darbu 

izstādes “Mani vaļasprieki”, 

“Mana sapņu profesija”.  

2.”Profesiju pasaules” 

izzināšana - profesiju izpēte 

jomās, kas saistītas ar svētku 

gatavošanu un darbinieku 

pienākumiem, strādājot 

svētku laikā. 

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem.  

2. Grupu nodarbības: 

“Vaļasprieka sasaiste ar 

profesiju pasauli” 7.-12.kl. 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

 



JANVĀRIS Materiālu 

sagatavošana 

grupu 

nodarbībām “ 

Vajadzību saule”, 

“Tautsaimniecība

s nozares un 

atbilstošās 

profesijas”.  

 

1.Tematiskas nodarbības par 

profesiju daudzveidību. 

Virtuālā “ēnošana”, interneta 

resursi. 

2.Profesionāļu profilu 

veidošana. 

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem.  

2. Grupu nodarbības:   

“ Vajadzību saule” 7.-9.kl.; 

“Tautsaimniecības nozares 

un atbilstošās profesijas” 

10.,11.kl. 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

Seminārnodarbība 

“Skolēnu vajadzību 

ievērošana dažādos 

vecumposmos karjeras 

vadības prasmju 

veidošanā, pilnveidē”. 

FEBRUĀRIS 1.Materiālu 

sagatavošana 

grupu 

nodarbībām 

“Iespēju durvis”, 

“Vai es gribu un 

varu būt 

uzņēmējs?”. 

2.Darba lapu, 

aptaujas anketu, 

intervijas 

jautājumu 

sastādīšana “Ēnu 

dienai”.  

 

1.“Ēnošana” dažādās 

iestādēs, uzņēmumos, 

izglītības iestādēs, to skaitā 

augstskolās, vietējā 

pašvaldībā, skolēnu vecāku 

darbavietās.  

2.Izglītojamo informēšana un 

pasākuma ”Skola 2022” 

apmeklēšana (25.-27.02.). 

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem.  

2. Grupu nodarbības:  

“ Iespēju durvis” 7.-9.kl.; 

“Vai es gribu un varu būt 

uzņēmējs?” 10.-12.kl. 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

Aktuālākās informācijas 

karjeras izglītībā 

nosūtīšana vecākiem 

skolas e-klases pastā. 

MARTS Materiālu 

sagatavošana 

grupu 

nodarbībām 

“Mans 

neparastais 

CV”(CV un 

motivācijas 

vēstuļu 

rakstīšana), 

“Laika zagļi”, . 

 

E-vides izmantošana skolēnu 

pašizziņā un pašvērtēšanā, 

strādājot datora un interneta 

vidē. E-vides izmantošana 

skolēnu personīgo profilu 

izveidē. E-vides izmantošana 

izglītības iestāžu mājaslapu 

izpētē.  

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem.  

2. Grupu nodarbības:  

“ Mans neparastais CV” 

12.kl.; 

“ Laika zagļi” 9.-11.kl.; 

 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

 



APRĪLIS 1.Materiālu 

sagatavošana 

grupu 

nodarbībām 

“Izglītības 

iespējas, darba 

tirgus Limbažu 

novadā, 

mūžizglītība”. 

2.Karjeras 

izglītības 

integrēšana 

sociālo zinību 

stundā “Mana 

diena, nedēļa, 

mēnesis”.  

 

Izstāde “Skola – 2022” 

izglītības iestādē.  

Interaktīvas vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu, 

ģimnāziju, profesionālās 

izglītības iestāžu 

prezentācijas. Mācību un 

studiju programmu 

informatīvo materiālu 

izstāde. 

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem.  

2. Grupu nodarbības:  

“Mana diena, nedēļa, 

mēnesis” 8.kl.; 

“Izglītības iespējas, darba 

tirgus Limbažu novadā, 

mūžizglītība” 7.-12.kl. 

 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

Seminārnodarbība 

“Karjeras informācijas 

resursu atrašana un 

izmantošana karjeras 

izvēles situācijā”. 

MAIJS Materiālu 

sagatavošana 

grupu 

nodarbībām 

“Karjeras 

kompass”, 

“Darba un 

izglītības 

nozīme”.  

 

Tikšanās (klātienē / 

attālināti) ar izglītības iestāžu 

vēstniekiem – tehnikumi, 

koledžas, augstskolas.  

1.Individuālās karjeras 

konsultācijas 7.-12.kl. 

skolēniem.  

2. Grupu nodarbības:  

“Karjeras kompass” 7.,8.kl.; 

“Darba un izglītības nozīme” 

10.,11.kl. 

1.Informatīvo materiālu izvietošana 

skolas karjeras stendā. 

2.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas nosūtīšana 

izglītojamiem e-klases pastā. 

3.Karjeras izglītības aktuālās 

informācijas ievietošana skolas 

mājaslapā. 

4. Aptauja 7.-12.klašu izglītojamiem 

“Man noderīgākie karjeras atbalsta 

pasākumi 2021./2022.m.g.”. 

Aktuālākās informācijas 

karjeras izglītībā 

nosūtīšana vecākiem 

skolas e-klases pastā. 
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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  

 

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

 

 Limbažu novada pašvaldības centrālās administrācijas izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale  
                                                                                                    (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

Datums: __________  

 

Sadarbības partneri 
Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā atbilstoši 2021./ 2022. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Profesionālo izglītības iestāžu iesaiste karjeras atbalsta pasākumos tiek īstenota, izmantojot šo iestāžu 

piedāvājumu apmeklēt viņu organizētās informatīvās dienas, darboties praktiskajās nodarbībās Rīgas 

Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā. Profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai 

un prasmju izcilības iepazīšana, tikšanās ar jomas speciālistiem un konsultantiem. Informāciju par tālākās 

izglītības iespējām skolēni iegūst no pedagoga karjeras konsultanta, klašu audzinātājiem, mācību 

priekšmetu skolotājiem, vecākiem. Informatīvie materiāli pieejami skolas bibliotēkā, interneta vietnēs, 

klases stundās, mācību priekšmetu stundās. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Informāciju par tālākās izglītības iespējām skolēni iegūst no pedagoga karjeras konsultanta, klašu 

audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī apmeklējot izglītības iestāžu organizētās 

informatīvās dienas, pasākumus “Studenta kurpēs”, “Pielaiko studijas” u.c. Informatīvie materiāli 

pieejami skolas bibliotēkā, interneta vietnēs, klases stundās, mācību priekšmetu stundās. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Sadarbosimies ar Limbažu novada un Vidzemes reģiona uzņēmējiem, vienojoties par iespējām iesaistīties 

karjeras pasākumu īstenošanā, izceļot katra profesionāļa darbošanās specifiku.  

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Projekta ietvaros plānots sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles speciālistiem 

karjeras izvēles jautājumos.  

Sadarbība ar biedrībām, nevalstiskajām organizācijām, Nodarbinātības valsts aģentūru, Limbažu Galveno 

bibliotēku, Bērnu literatūras centru, muzeju u.c. 
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Apstiprināts:    ____________________________________________________________________________     
                                                                                                              (Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

________________________     
(Paraksts) 

Datums:_____________ 


