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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 2019./2020. mācību gadam 

Kandavas novada Izglītības pārvalde 
(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 

Izvirzītajās izmēģinājumskolās izglītojamo skaits ir 727, kas atbilst 1,04 slodzei. Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā 

strādā divi pedagogi karjeras konsultanti. Viena pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,53 uz 372 skolēniem Kandavas Kārļa 

Mīlenbaha vidusskolā. Otra pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,51 uz 277 skolēniem Kandavas Reģionālajā vidusskola un uz 

78 Kandavas novada Zantes pamatskolā. Abi pedagogi karjeras konsultanti visās trīs izmēģinājumskolās nodrošina individuālās un 

grupu karjeras konsultācijas, kā arī karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu. 

 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Kandavas novada Izglītības pārvalde direktoru seminārā vienojās, ka visas skolas ir izteikušas vēlmi dalībai projektā, tādēļ 

atbilstoši lielākajam skolēnu skaitam tika izvirzītas trīs izmēģinājumskolas – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola (372 skolēni), 

Kandavas novads 
Kandavas novada 

Izglītības pārvalde 

PKK 0.51 
Kandavas Kārļa 

Mīlenbaha vidusskola 

PKK 0.53 

Kandavas Reģionālā 

vidusskola 

Kandavas novada  

Zantes pamatskola 
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profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 

2.1 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.: 

 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana 

 darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana 

 Iespēju radīšana izglītojamo pašizpētei, karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvei, 

apzinātu un līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. (atbilstoši Kandavas novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai un izmēģinājumskolu karjeras izglītības programmām) 

 

Kandavas Reģionālā  (277 skolēni) un Kandavas novada Zantes pamatskola (78 skolēni). Izmēģinājumskolas apņemas piedalīties 

projektā, tā aktivitātēs un pasākumos. Apņemšanās izteikta mutiski izglītības iestāžu vadītāju seminārā Kandavas novada Izglītības 

pārvaldē. 

1.3. Sadarbība ar projektā 

neiesaistītajām 

izglītības iestādēm (ja 

ir izvirzītas) 

Projektā neiesaistītās skolas (Zemītes pamatskola, Cēres pamatskola un Vānes pamatskola) tiek iesaistītas karjeras attīstības 

atbalsta pasākumos, atbilstoši karjeras attīstības atbalsta pasākuma plānam. Regulāra atgriezeniskā saite par dalību karjeras 

attīstības atbalsta pasākumos. Apņemšanās izteikta mutiski izglītības iestāžu vadītāju seminārā Kandavas novada Izglītības 

pārvaldē. 

1.4. Pedagogu karjeras 

konsultantu 

pakļautība un darba 

attiecības 

Kandavas novada izglītības pārvaldes pakļautībā strādā divi pedagogi karjeras konsultanti, tā uzrauga pedagogu karjeras 

konsultantu darbu. Viens pedagogs karjeras konsultants ir noslēdzis darba līgumu ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi, nosakot 

darba vietu Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu. Otrs pedagogs karjeras konsultants ir noslēdzis darba līgumu ar Kandavas 

Reģionālo vidusskolu (iepriekš – Kandavas internātvidusskolu) un četrpusējo vienošanos (Kandavas novada Izglītības pārvalde, 

Kandavas Reģionālā vidusskolas, Kandavas novada Zantes pamatskola un pedagogs karjeras konsultants), nosakot darba vietu 

Kandavas Reģionālajā vidusskolā un Kandavas novada Zantes pamatskolā. Reizi mēnesi pedagogs karjeras konsultants nodod 

darba atskaiti par paveikto izmēģinājumskolās, kam attiecīgais darba devējs seko līdzi. Abi pedagogi karjeras konsultanti, slēdzot 

darba līgumu, iepazīstas ar amata aprakstu un tajā minētajiem darba pienākumiem. Pedagogs apņemas tos pildīt. 

Izmēģinājumskolas apņemas nodrošināt pedagogam atbilstošu darba vidi. 
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profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

 Kandavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 

 Kandavas novada Izglītības pārvaldes darbības prioritātes  2019./2020. mācību gadam 

 Kandavas Reģionālās vidusskolas karjeras izglītības programma; 

 Kandavas novada Zantes pamatskolas karjeras izglītības programma; 

 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas karjeras izglītības programma 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. 
Izglītības iespēju 

izpēte 
Izglītības izstāde 

“Skola2020” 

Izstādes “Skola2020” apmeklējums, lai paplašinātu 

skolēnu zināšanas par Latvijā esošām izglītības 

iespējām. Iespēja tikties ar studentiem un augstskolu 

pārstāvjiem, uzdot sev interesējošus jautājumus par 

studijām un mācību vidi. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

9.-12. klašu skolēni 

(19 skolēni) 

2020. gada 

februāris 
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2. 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Topošie profesionāļi 

darbībā” 

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa 

“SkillsLatvia2020” apmeklēšana. Iespēja iepazīt 

profesiju pārstāvjus darbībā, tā veicinot skolēnu izpratni 

par profesijas specifiku un nepieciešamajām zināšanām 

un prasmēm profesijas apguvei. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

8. un 9. klašu skolēni 

(18 skolēni) 

un 

Zemītes pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(19 skolēni) 

un 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola  

7.-9. klašu skolēni 

(33 skolēni) 

un  

Cēres pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(29 skolēni) 

2020. gada 

maijs 

3. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas) 

“Topošā profesija” 

Lekcijā skolēniem iespēja iepazīties ar “influenceri”, lai 

paplašinātu skolēnu zināšanas par karjeras iespējām 

digitālajā vidē. Lekcijas laikā skolēniem iespēja uzzināt 

jaunās  profesijas plusus, mīnusus un darba specifiku. 

Lekcijas noslēgumā skolēniem iespēja uzdot sev 

interesējošus jautājumus par veiksmīga sociālā tīklu 

konta izvedi karjeras attīstīšanai digitālajā vidē. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

8.-12. klašu skolēni 

(129 skolēni) 

2019.gada 

novembris 

4. 
Izglītības iespēju 

izpēte 
“Jauno profesionāļu 

meistarklase” 

Skolēniem iespēja iepazīt profesionālās izglītības iestādi 

un tikties ar izglītības iestādes mācībspēkiem.  

Iespēja tikties ar profesionālās izglītības iestādes 

audzēkņiem un vērot skolēnus darbībā, lai veicinātu 

skolēnu izpratni par profesijas specifiku un izglītības 

iestādē apgūstamajām prasmēm. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

7.- 9. klašu skolēni 

(18 skolēni) 

2020.gada janvāris 
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5. 
Karjeras lēmumu 

pieņemšana 
“Vizuālais tēls – 

karjeras atslēga ” 

Lekcija skolēniem par lietišķās etiķetes nozīmību 

karjerā. Lietišķās etiķetes pamatnosacījumi un ieteikumi 

veiksmīgai karjerai. Diskusija par lietišķās etiķetes lomu 

un nozīmību karjerā. Diskusijas laikā veidot izpratni par 

lietišķās etiķetes pārzināšanas nozīmību karjeras 

veidošanā un profesionālajā izaugsmē. Praktiskais 

uzdevums ar iespēju izzināt lietišķo apģērbu, stāju, 

frizūru, gaitu, uzvedību un  saskarsmes noteikumus.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

7. - 12. klases skolēni 

(176 skolēni) 

2019. gada 

decembris 

6. 
Karjeras lēmumu 

pieņemšana 
“Profesija - elks” 

Skolēniem iespēja tikties ar sabiedrībā zināmu 

personību, lai iepazītos ar personības karjeras izvēles 

iemesliem. Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošus 

jautājumus par iemaņām un prasmēm, kuras jāapgūst 

veidojot karjeru konkrētajā jomā. Diskusija – vai 

atpazīstamība palīdz veidot karjeru. Skolēniem iespēja 

uzdot sev interesējošus jautājumus.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

6. - 12. klašu skolēni 

(215 skolēni) 

un 

Vānes pamatskolas 

 7.-9. klašu  

(20 skolēni ) 

 

2020. gada  

marts 

un 

2020. gada  

februāris  

 

7. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(veselības aprūpe, 

būvniecība, 

informācijas 

tehnoloģijas ) 

“Iepazīsti profesiju 

tuvplānā” 

Skolēniem iespēja izzināt dažādu profesiju darba 

pienākumus un iepazīt profesijas plusus un mīnusus. 

Praktiski darbojoties veidot skolēnu izpratni par 

profesijā nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. 

Diskusija – kā lauzt profesiju stereotipus. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

1. - 5. klašu skolēni 

(160 skolēni) 

2020. gada janvāris 

8. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Māksla un kultūra) 

“Dj – sava laika 

noteicējs un 

pasākumu vadītājs” 

Skolēniem iespēja iepazīt DJ profesiju mūzikas 

industrijā, lekcija par DJ profesiju, sabiedrisko 

pasākumu organizēšanu, vadīšanu, laika plānošanu. 

Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. 

Kandavas Reģionālās 

vidusskolas 

8. – 12. klašu skolēni (105 

skolēni) 

2019. gada 

novembris 

9. 
Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Paškontrole, 

karjeras izvēle – 

koučings” 

Nodarbība ar personības treneri (kouču) par atbildību, 

personības trenera būtību un personības treniņiem 

ikdienas gaitā un karjerā, par komunikāciju un karjeru, 

kā kļūt par savas dzīves, karjeras un laika noteicēju. 

Kandavas Reģionālās 

vidusskolas 

8. – 12. klašu skolēni (105 

skolēni) 

2020. gada janvāris 
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10. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Drošība, glābšana, 

aizsardzība) 

“Karjeras iespējas 

sportā un veselības 

jomā” 

Nodarbības ar mērķi iepazīstināt un aizraut skolēnus ar 

stāstījumu par karjeru sportā un veselības jomā. Kādas 

izglītības iestādes piedāvā sporta un veselības jomas 

izglītības programmas un kā veikt izvēli, prakse un 

pieredze. Kā arī jaunieša karjeras iespējas nevalstiskajā 

sektorā. Skolēni uzzinās kas ir biedrības dibināšana un 

kāda saistība ar darba iespējām. Skolēniem iespēja uzdot 

sev interesējošus jautājumus. 

Kandavas Reģionālās 

vidusskolas 

6.-7. klašu skolēni 

(59skolēni) 

2020. gada 

marts 

11. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Māksla, kultūra, 

medicīna) 

“Iepazīsim, izzināsim 

profesijas” 

Lekcija skolēniem ar iespēju izzināt dažādu profesiju 

specifiku, veidojot skolēnu izpratni par profesijā 

nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un ikdienas 

pienākumiem. Diskusija par profesiju dažādību un 

nākotnes profesijām. Praktiskie uzdevumi ar iespēju 

skolēniem “pielaikot” profesiju, tā veicinot skolēnu 

izpratni par profesiju daudzveidīgumu.  

Kandavas Reģionālās 

vidusskolas 

1.-5. klašu skolēni 

(115 skolēni) 

2020. gada 

februāris 

12 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Drošība, glābšana, 

aizsardzība) 

“Militārais dienests- 

iespējas un prasības” 

Ekskursija uz Ādažu militāro bāzi, lai nodrošinātu 

skolēniem iespēju tikties ar karavīriem, iepazīties ar 

militārās jomas darba vidi, tehniku un ekipējumu. 

Izglītības, prakses un darba iespējas militārajā sektorā. 

Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. 

Zemītes pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(19 skolēni) 

2019. gada 

novembris 

13. 
Izglītības iespēju 

izpēte 
“Arodizglītības 

iespējas” 

Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 

apmeklējums, lai iepazītos ar arodizglītības iespējām, 

studiju programmām un iegūstamajām kvalifikācijām. 

Studiju vides iepazīšana, tikšanās ar studentiem. 

Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. 

Zemītes pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(19 skolēni) 

2020. gada  

marts 
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14. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Kokapstrāde, 

Mašīnbūve un 

metālapstrāde, 

Mājražošana un 

amatniecība) 

“Iepazīsti 

uzņēmējus” 

Ekskursija uz uzņēmumiem, lai iepazītos ar dažādiem 

ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesiem un 

tajos nepieciešamajām profesijām. (kokapstrāde, 

metālapstrāde, pakalpojumi, amatniecība, būvniecība 

u.c.) Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmumos 

strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba 

vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes 

uz sev interesējošajiem jautājumiem. 

Zemītes pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(19 skolēni) 

un 

Kandavas novada Zantes 

pamatskolas 

4.-6. klašu skolēni 

(19 skolēni) 

2020. gada  

aprīlis 

un 

2019. gada 

oktobris 

15. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Kokapstrāde) 

„Iepazīsti profesijas 

meža nozarē un 

kokrūpniecībā” 

Mācību ekskursija uz, kokapstrādes uzņēmumu. 

Skolēniem radīsies priekšstats par speciālistu 

daudzveidību, kuri nepieciešami, lai realizētu 

galaproduktu  – finiera šķirotāji, finiera saaudzēšanas, 

salīmēšanas, laminēšanas, preses un apzāģēšanas iekārtu 

operatori, saplākšņa šķirotāji, špaktelētāji, slīpētāji, 

krāsotāji, laminētāji un pakotāji, ciparu programmēšanas 

iekārtas operatori un daudzi citi. 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola   

 7.-9. klašu skolēni 

(33 skolēni) 

2020.gada  

maijs 

16. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(Pārtikas 

rūpniecība) 

„Ražots Latvijā” 

Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos ar tās 

darbu un ražošanas procesā iesaistītajām profesijām. 

Skolēniem iespēja iepazīties ar pārtikas tehnologa darba 

vidi, darba aprīkojumu un darba specifiku. Iespēja uzdot 

sev interesējošos jautājumus. Skolēniem iespēja 

praktiski darboties, profesijas specifikas izzināšanai.  

Kandavas novada Zantes 

pamatskola  

1.- 3. klašu skolēni 

(22 skolēni) 

un 

 Vānes pamatskolas 

 7.-9. klašu skolēni 

(20 skolēni) 

 

2019.gada  

oktobrī 

un 

2020.gada  

aprīlī 



 
 

8 
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” 

17. 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

“Uzņēmēja gēns” 

Biznesa lekcija, kurā iepazīstinās  skolēnus ar uzņēmēju 

veiksmes stāstiem, par vecumu, kad labāk veidot 

uzņēmējdarbību, labākās biznesa idejas, spilgtākās 

personības, veiksmīgākos pasaules līmeņa stāstus utt. 

Jaunieša karjera biznesā. Skolēniem lekcijas laikā 

iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, lai veicinātu 

izpratni par uzņēmējdarbības specifiku. 

Cēres pamatskolas 

7.-9. klašu 

(29 skolēni ) 

2020.gada 

februārī 

 

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 2019./ 2020. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

 Profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana un 

prasmju izcilības 

iepazīšana 

Darba tirgū 

pieprasītāko 

tautsaimniecības 

nozaru iepazīšana 

Iespēju radīšana izglītojamo 

pašizpētei, karjeras plānošanai 

un vadīšanai nepieciešamo 

pamatzināšanu un 

pamatprasmju apguvei, 

apzinātu un līdzsvarotu 

personīgo lēmumu pieņemšanai 

par turpmāko izglītību. 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes 
Regulāra informācijas 

apmaiņa ar partneriem, 

apzinot to iespējas, 

pasākumus, aktivitātes, 

piemēram, Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikums,  

Kuldīgas tehnoloģiju un 

Regulāra informācijas 

apzināšana par 

profesionālās izglītības 

iestādēm, kuras piedāvā 

apgūt pieprasītākās 

tautsaimniecības nozares,  

piemēram, Kandavas 

Regulāra informācijas apzināšana 

par profesionālās izglītības iestādēm, 

nodrošinot skolēnam kvalitatīvu 

grupu vai individuālo karjeras 

konsultāciju, kā arī dalību karjeras 

attīstības atbalsta pasākumos. 
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tūrisma tehnikums, Saldus 

tehnikums, u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti apzinās 

profesionālo izglītības iestāžu 

informāciju, lai nodrošinātu 

skolēniem izmēģinājumskolās 

un projektā neiesaistītajās 

skolās  informāciju par 

tālākizglītības iespējām, 

profesiju un karjeras atbalsta 

pasākumiem. 

Lauksaimniecības 

tehnikums,  Kuldīgas 

tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikums, Saldus 

tehnikums, u.c. 

 

Regulāra darba tirgus 

pieprasījuma izpēte un 

informācijas nodošana 

skolēniem. 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Regulāra informācijas 

apmaiņa ar partneriem, 

apzinot to iespējas (piemēram, 

Rīgas Stradiņa universitāte, 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Latvijas 

Universitāte, u.c.), pasākumus, 

aktivitātes.  

Pedagogi karjeras 

konsultanti apzinās augstākās 

izglītības iestāžu informāciju, 

lai nodrošinātu skolēniem 

izmēģinājumskolās un 

projektā neiesaistītajās skolās  

informāciju par tālākizglītības 

iespējām, profesiju un karjeras 

atbalsta pasākumiem. 

Regulāra informācijas 

apzināšana par augstākās 

izglītības iestādēm, kuras 

piedāvā apgūt pieprasītākās 

tautsaimniecības nozares,  

piemēram, Rīgas Stradiņa 

universitāte, Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte, Latvijas 

Universitāte, u.c. 

Regulāra darba tirgus 

pieprasījuma izpēte un 

informācijas nodošana 

skolēniem. 

Regulāra informācijas apzināšana 

par augstākās izglītības iestādēm, 

nodrošinot skolēnam kvalitatīvu 

grupu vai individuālo karjeras 

konsultāciju, kā arī dalību karjeras 

attīstības atbalsta pasākumos. 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Ar darba devējiem 

(piemēram,  SIA Schwenk 

būvmateriālu ražotne,  

Regulāra novada darba 

devēju un organizāciju 

vakanču  apzināšana. 

Regulāra  darba devēju un 

organizāciju vakanču  apzināšana, 

darba tirgus izpēte (piemēram, NVA 
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Bioloģiskā lauksaimniecība  

“Lauku mājas Rogas”,  

kokapstrādes uzņēmums A/S 

"Latvijas Finieris”, 

metālapstrādes uzņēmums SIA 

Linda-1 u.c.) tiks slēgti 

pakalpojumu līgumi, 

nodrošinot karjeras atbalsta 

pasākumus Kandavas novada 

skolēniem. Darba devēji 

apņemas iepazīstināt skolēnus 

ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, darba specifiku, 

darba vidi un darba 

aprīkojumu. Iespēju robežās 

nodrošināt skolēnu radošu un 

praktisku darbību. 

Informācijas nodošana 

skolēniem. 

vakanču portālā), nodrošinot 

skolēnam kvalitatīvu grupu vai 

individuālo karjeras konsultāciju, kā 

arī dalību karjeras attīstības atbalsta 

pasākumos. 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

Regulāra informācijas 

apmaiņa ar partneriem 

(piemēra, biedrība “Kandavas 

novada Jauniešiem”, 

Kandavas partnerība, Latvijas 

Jaunatnes padome, u.c.) 

apzinot to iespējas, 

pasākumus, aktivitātes.  

Nepieciešamības gadījumā 

tiks slēgti pakalpojumu 

līgumi, nodrošinot karjeras 

atbalsta pasākumus Kandavas 

novada skolēniem. 

Regulāra informācijas 

apzināšana par sociālo 

partneru piedāvājumiem 

izglītības iestādēm. 

Nepieciešamības gadījumā 

pasākumu organizēšana, 

piesaistot sociālos 

partnerus izglītības iestādē.  

 

Regulāra informācijas apmaiņa ar 

partneriem (piemēra, biedrība 

“Kandavas novada Jauniešiem”, 

Kandavas partnerība, Latvijas 

Jaunatnes padome, u.c.) apzinot to 

iespējas, pasākumus, aktivitātes, 

nodrošinot skolēnam kvalitatīvu 

grupu vai individuālo karjeras 

konsultāciju, kā arī dalību karjeras 

attīstības atbalsta pasākumos. 
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Sagatavoja: 

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Ozoliņa    
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums:10.09.2019. 

 

Apstiprināts: 

VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte Rita Burceva
  

(Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums:13.09.2019. 


