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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 2018./2019.mācību gadam 

Kandavas novada Izglītības pārvaldē 
(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 778, 

kas atbilst 1,11 slodzei. Kandavas novada izglītības 

pārvaldes pakļautībā strādā divi pedagogi karjeras 

konsultanti. Viena pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 

0,53 uz 373 skolēniem Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolā, darba tiesiskās attiecībās ar Kandavas novada 

Izglītības pārvaldi. Otra pedagoga karjeras konsultanta 

slodze ir 0,58 uz 323 skolēniem Kandavas 

internātvidusskolā un uz 82 Kandavas novada Zantes 

pamatskolā,  darba tiesiskās attiecībās ar Kandavas 

internātvidusskolu, noslēgta četrpusēja vienošanās 

(Kandavas internātskola, Zantes pamatskola, Izglītības 

pārvalde un pedagogs karjeras konsultants) par projekta 

īstenošanu. Abi pedagogi karjeras konsultanti nodrošina 

individuālās konsultācijas  izmēģinājumskolās  un karjeras 

attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu izmēģinājumskolās 

un projektā neiesaistītajās skolās. 
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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, Kandavas internātvidusskola  un 

Kandavas novada Zantes pamatskola. 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 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 pārvalde uzrauga pedagogu 

karjeras konsultantu darbu. Reizi mēnesi pedagogs nodod 

darba atskaiti par paveikto izmēģinājumskolās.  

Viena pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,53 uz 373 

skolēniem Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, darba 

tiesiskās attiecībās ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi. 

Otra pedagoga karjeras konsultanta slodze ir 0,58 uz 323 

skolēniem Kandavas internātvidusskolā un uz 82 Kandavas 

novada Zantes pamatskolā,  darba tiesiskās attiecībās ar 

Kandavas internātvidusskolu, noslēgta četrpusēja 

vienošanās (Kandavas internātskola, Zantes pamatskola, 

Izglītības pārvalde un pedagogs karjeras konsultants) par 

projekta īstenošanu. Abi pedagogi karjeras konsultanti 

nodrošina individuālās konsultācijas  izmēģinājumskolās  

un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanu 

izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītajās skolās.  

Slēdzot darba līgumus, pedagogi karjeras konsultanti 

iepazīstas ar amata aprakstu un tajā minētajiem darba 

pienākumiem. Pedagogs apņemas tos pildīt. 

Izmēģinājumskolas apņemas nodrošināt pedagogam 

atbilstošu darba vidi.  
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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 Norises laiks 

1.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Iepazīsti profesijas 

pārstāvi” 

Tikšanās ar kosmetologu, lai iepazītos ar profesijā 

nepieciešamajiem darbarīkiem, aprīkojumu, izglītību. Lektores 

stāstījums par personīgo pieredzi, izvēloties profesiju. Diskusija – 

vai viegli veidot savu biznesu mazpilsētā.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

6.-12. klašu skolēni 

(206 skolēni) 

 

2018. gada 

novembris 

2.  
Karjeras lēmuma 

pieņemšana 
“Sevis izzināšana – ceļš 

uz veiksmīgu karjeru” 

Skolēniem iespēja attīstīt karjeras vadības prasmes, piedaloties 

izaugsmes trenera vadītās nodarbībās, lai apzinātu savus karjeras 

mērķus. Iespēja apzināt savas stiprās un vājās puses. Diskusija 

par karjeras mērķu plānošanas nepieciešamību veiksmīgas 

karjeras izvēlei.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

9. klašu skolēni 

(35 skolēni) 

2018. gada 

decembris 

3.  Izglītības iespēju izpēte 
“Izglītības izstāde – 

izglītības iespēju 

apzināšana” 

Izstādes “Skola 2019” apmeklējums, lai paplašinātu skolēnu 

zināšanas par Latvijā esošajām izglītības iespējām. Iespēja tikties 

ar studentiem un augstskolu pārstāvjiem, uzdot interesējošus 

jautājumus par studijām un mācību vidi. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

10. - 12. klašu skolēni 

(15 skolēni) 

un 

Cēres pamatskolas 

7. – 9. klases skolēni 

(24 skolēni) 

2019. gada  

marts  

4.  
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Iepazīsti profesiju 

darbībā” 

Konkursa “SkillsLatvia 2019” apmeklēšana. Iespēja iepazīt 

profesijas pārstāvjus darbībā, tā iepazīstot profesijas specifiku, 

nepieciešamās zināšanas un prasmes profesijas apguvei. Iespēja 

tikties ar profesiju pārstāvjiem, uzdot sev interesējošus 

jautājumus par profesiju plusiem un mīnusiem. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

9. – 12. klases skolēni 

(40 skolēni) 

un 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 7.,8.,9. klases 

skolēni 

(30 skolēni) 

2019. gada 

maijs 
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5.  Profesijas izzināšana 
“Mana karjera masu 

medijos” 

Skolēniem iespēja paplašināt zināšanas masu mediju un teātra 

nozarē, tiekoties ar šo profesiju pārstāvjiem. Dalīšanās pieredzē 

karjeras veidošanas procesā aktieru un masu mediju nozarē. 

Skolēniem iespēja iepazīties ar profesijas plusiem un mīnusiem, 

izglītības iestādēm profesijas apguvei. Iespēja praktiski darboties 

savu spēju izvērtēšanai un profesijas iepazīšanai. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

1. – 5. klases skolēni 

(157 skolēni) 

2019. gada 

 marts 

6.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 
“Profesija - viesmīlība ” 

Nodarbībā iespēja iepazīties ar viesmīlības un ēdināšanas nozari, 

apskatīt darba vidi, tikties ar profesijas pārstāvjiem un uzzināt 

profesijas specifiskās iezīmes. Profesionāļa stāstījums par 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm profesijas apguvei, kā 

arī pieprasījumu mūsdienu darba tirgū. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

8. – 9. klašu skolēni 

(80 skolēni) 

2019. gada 

februāris 

7.  

Pašnovērtējuma 

veikšana, darba pasaules 

iepazīšana 

“Caur iedvesmu uz 

karjeru” 

Skolēniem iespēja tikties ar sabiedrībā zināmām personībām, kas 

dalās ar saviem karjeras izvēles stāstiem, veiksmēm un 

neveiksmēm. Diskusijas par karjeras vadības prasmju attīstīšanas 

nepieciešamību skolā, lai veiksmīgi spētu veidot karjeru visas 

dzīves laikā.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

8. – 12. klašu skolēni 

(159 skolēni) 

2019. gada 

februāris 

 

8.  
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Ēdienmeistars” 

Skolēniem iespēja tikties ar pārtikas tehnologu, kas dalās 

pieredzē par profesijas izvēles iemesliem un profesijā 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Praktiska darbošanās 

pārtikas tehnologa – ražotāja profesijas iepazīšanai. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 

(157 skolēni) 

2018. gada 

novembris 

 

9.  
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Profesionālo prasmju 

iepazīšana” 

Iespēja iepazīties ar profesiju pārstāvjiem un profesijas specifiku   

tūrisma un izklaides industrijā. Tikšanās ar nozares speciālistiem, 

diskusijas par izaugsmes iespējām, par nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm profesijas apguvei. Profesijas 

“pielaikošana”, iejūtoties profesionāļa ikdienā. 

Cēres pamatskolas 

7. – 9. klases skolēni 

(24 skolēni) 

2019.gada  

aprīlī 

10.  
Darba pasaules 

iepazīšana 

„Ceļš no 

lauksaimniecības 

produkta ražošanas 

līdz rūpnieciskai 

apstrādei” 

Mācību ekskursija uz ražotni, kurā skolēni iepazīsies ar 

nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai strādātu 

lauksaimniecības jomā. Pasākuma laikā izglītojamie iepazīsies ar 

lauksaimnieka darba specifiku, darba vidi, sadarbības iespējām. 

Sarunas ar skolēniem par biznesa ideju, iniciatīvu un uzņēmību 

kā veiksmīga biznesa pamatu. 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 4., 5., 6. klases 

skolēni 

(30 skolēni) 

2019.gada  

marts 
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11.  
Darba pasaules 

iepazīšana 
„Ražots Latvijā” 

Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos ar tās darbu 

un ražošanas procesā iesaistītajām profesijām. Skolēniem būs 

iespēja iepazīties ar pārtikas tehnologa darba vidi, darba 

aprīkojumu un darba specifiku. Iespēja uzdot sev interesējošos 

jautājumus. Plānota arī skolēnu praktiska darbošanās.  

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 4.,5., 6. klases 

skolēni 

(30 skolēni) 

2019.gada  

marts 

12.  

Darba pasaules 

iepazīšana un karjeras 

lēmuma pieņemšana 

„Eko produktu 

pasaulē” 

Mācību ekskursija uz ekoproduktu ražotni. Skolēni iepazīsies, kā 

iespējams ražot produktus bez konservantiem, krāsvielām un E 

vielām. Skolēni iepazīsies ar pašnodarbinātas personas darbības 

principiem, radīsies priekšstats par sava biznesa idejas 

ģenerēšanu. Veidosies izpratne par videi draudzīgu eko ražotņu 

iespējām. 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola   7.,8.,9. klases 

skolēni 

(30 skolēni) 

2019.gada  

maijs 

13.  
Darba pasaules 

iepazīšana 
„Rokdarbu pasaule” 

Saruna ar skolēniem par biznesa ideju, iepazīšanās ar 

pašnodarbinātā darbības principiem. Iespēja uzdot sev 

interesējošus jautājumus par vietējo amatniecību, kā arī 

amatniecības tradīciju mūsdienīgu attīstīšanu. 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 1.,2.,3. klases 

skolēni 

(22 skolēni) 

2019. gada 

februāris 

14.  Profesijas izzināšana “Ārsta kabinets” 

Nodarbība, kurā  bērni tiek iepazīstināti ar ārsta profesiju. 

Stāstījums par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, lai 

strādātu šajā nozarē, medicīnas nozares darba specifiku un 

izglītību. Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. 

Vānes pamatskolas 

7.-9.klases skolēni 

(25 skolēni) 

2019. gada  

aprīlis 

15.  Profesijas izzināšana 
“Nākotnes profesija - 

ārsts” 

 Tikšanās ar ārstu/pediatru, lai iepazītos ar profesiju. Stāstījums 

par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, lai strādātu šajā 

nozarē. Medicīnas nozares darba specifika, izglītība šajā jomā. 

Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. 

Vānes pamatskolas 

7.-9.klases skolēni 

(25 skolēni) 

2018. gada 

oktobris 

16.  Profesijas izzināšana “Citādā putnkopība” 

Mācību ekskursija pie lauksaimniekiem. Iepazīšanās ar 

netradicionālās lauksaimniecības nozari un tās lomu Latvijas 

lauksaimniecībā. Diskusija, vai iespējams veidot veiksmīgu 

uzņēmējdarbību lauksaimniecībā. Lauksaimniecības nozares 

darba specifika, izglītība šajā jomā. Skolēniem iespēja uzdot sev 

interesējošos jautājumus.  

 

Vānes pamatskolas 

7. - 9.klases skolēni 

(25 skolēni) 

2019. gada  

maijs 
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17.  Profesijas izzināšana 
“Pārtikas tehnoloģijas 

un profesijas” 

Viesošanās pārtikas ražotnē, lai iepazītos ar pārtikas produkta 

ražošanas procesu un nepieciešamajām iekārtām ražošanai un 

iepakošanai. Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, lai iepazītos ar 

profesijas ikdienu un  nepieciešamo izglītību profesijas apguvei. 

Kandavas internātvidusskolas 

6.a, 8.a klases skolēni 

(33 skolēni) 

 

2018. gada 

oktobris 

18.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Profesijas pārtikas 

ražošanas jomā” 

Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos ar tajā 

nepieciešamām profesijām. Stāstījums par ražošanas procesu, tā 

specifiku, darba vidi, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. 

Iepazīšanās ar ražotnes profesiju pārstāvjiem, iespēja uzdot sev 

interesējošos jautājumus. 

Kandavas internātvidusskolas 

6.a, 7.b klases skolēni  

(39 skolēni) 

2018. gada 

Oktobris 

19.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 
“Maiznieka amats” 

Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi, lai iepazītos ar ražotnes 

darbu un maizes tapšanā iesaistītajām profesijām. Skolēniem 

iespēja iepazīt maiznieka darba vidi, darba aprīkojumu un darba 

specifiku. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par maizes 

ražošanas procesu. Radošā nodarbība ar iespēju pielietot 

maiznieka profesijas iemaņas un prasmes. 

Kandavas internātvidusskolas 

4.a, 7.a klases skolēni 

(42 skolēni) 

 

2018. gada 

Oktobris 

20.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Pārtikas tehnoloģijas 

un profesijas” 

Ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos ar tajā nepieciešamām 

profesijām. Skolēniem iespēja iepazīt pārtikas tehnoloģijas  un 

uzņēmējdarbības jomās iesaistītās profesijas, to darba vidi, 

specifiku un aprīkojumu. Skolēniem iespēja uzdot sev 

interesējošos jautājumus par profesijām, apspriest sabiedrībā 

valdošos mītus par pārtikas produktu ražošanu. 

Kandavas internātvidusskolas 

2. klases skolēni 

(24 skolēni) 

2018. gada 

Oktobris 

21.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 
“Zvaigžņu profesijas 

un zinātne” 

Skolēniem iespēja iepazīties ar astrofizikas pārstāvjiem, lai 

uzzinātu, par izglītības iespējām profesijas apguvei, 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, tehnoloģijām un 

aprīkojumu. 

Kandavas internātvidusskolas 

8.b klases skolēni 

(24 skolēni) 

2019. gada aprīlis 

22.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Teātra profesijas aiz 

skatuves” 

Skolēniem iespēja tikties ar aktieru profesijas pārstāvjiem. 

Pārrunas par aktiera profesijā nepieciešamo izglītību un 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm profesijas apguvei. 

Iepazīšanās ar profesionāļu darba vidi. 

Kandavas internātvidusskolas 

11. klases skolēni 

(12 skolēni) 

2018. gada 

oktobris 



 

 

 

7 
Eiropas Savienību 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” 

23.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 
“Amatu daudzveidība” 

Skolēniem iespēja iepazīties ar amatniecības nozari, tiekoties ar 

nozares pārstāvjiem. Iespēja iepazīties ar amatniecības nozarē 

izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. Stāstījums “Vai viegli 

būt amatniekam?“ Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu 

realizēšanas iespējām tirgū. 

Kandavas internātvidusskolas 

3. klases skolēni 

(18 skolēni) 

un 

Kandavas internātvidusskolas 

5. un 11. klašu skolēni 

(41 skolēni) 

2018. gada 

oktobris 

un 

2018. gada 

novembris 

24.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Pārtikas tehnologa 

meistarklase” 

Amata prasmju apguve meistara pavadībā. Skolēniem iespēja 

iepazīties ar pārtikas ražošanas un amatniecības nozari, tiekoties 

ar nozares pārstāvi. Iespēja iepazīties ar pārtikas tehnoloģiju un 

amatniecības nozarē izmantojamiem darbarīkiem un iekārtām. 

Stāstījums – “Vai viegli būt amatniekam - mājražotājam?“ 

Pārrunas par amatnieku izstrādāto produktu realizēšanu tirgū. 

Kandavas internātvidusskolas 

1., 4. un 9. klašu skolēni 

(74 skolēni) 

2018. gada 

novembris 

25.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Teātra profesijas un 

jaunietis darbībā” 
Laikmetīgās dejas horeogrāfijas un teātra profesiju iepazīšana. 

Meistarklase skolēniem režisora vadībā, režisora darba 

specifikas, ikdienas un pienākumu iepazīšana. Jaunieša darba 

iespējas radošajā sfērā. 

Kandavas internātvidusskolas 

10.-12. klašu skolēni 

(29 skolēni) 

2019. gada 

janvāris 

26.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Meistarklase karjeras 

lēmumu pieņemšanā” 
Karjeras speciālista vadītas nodarbības, kurās skolēniem būs 

iespēja apzināties savas stiprās un vājās puses, noskaidrot 

mūsdienu darba tirgus prasības, aktualizēt personīgās attieksmes 

lomu karjeras lēmumu pieņemšanā un ar praktisku uzdevumu 

palīdzību trenēt savas karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes. 

Kandavas internātvidusskolas 

9.-12. klašu skolēni 

(60 skolēni) 

 

2019. gada 

janvāris 

27.  

Profesijas izzināšana, 

darba pasaules 

iepazīšana 

“Jaunieša karjera 

Eiropā” 
Nodarbības par jauniešu brīvprātīgā darba iespējām un nozīmi, 

jauniešu darbu Eiropas Savienībā, aktīva sabiedriskā līdzdalība 

personīgajai izaugsmei un karjerai.  

Kandavas internātvidusskolas 

8.-12. klašu skolēni 

(64 skolēni) 

2018. gada 

novembris 

28.  
Darba pasaules 

iepazīšana 

“No vaļasprieka līdz 

uzņēmējdarbībai” 

Mācību ekskursija dārzkopības  produktu uzglabāšanas un 

pārstrādes nozaru uzņēmumu. Viesošanās augļkopības 

uzņēmumā, lai iepazītos ar augļu uzglabāšanu, tirdzniecību, 

nozares specifiku, nozarē nepieciešamajām profesijām. Diskusija 

par mājražotāju iespējām Latvijas tirgū. 

Zemītes pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(13 skolēni) 

2018. gada 

novembris 
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29.  
Darba pasaules 

iepazīšana 

“Vai medus ir tikai 

salds un ko iesākt ar 

vasku?” 

Lekcija par biškopības produkcijas ieguvi, pārstrādi, gala 

produktiem, to realizēšanas ceļiem un nepieciešamajām 

profesionālajām iemaņām. Skolēniem iespēja apskatīt darba vidi 

un nepieciešamo aprīkojumu, kā arī praktiski darboties. 

Zemītes pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(13 skolēni) 

2019. gada 

februāris 

30.  

Darba pasaules 

iepazīšana, profesijas 

izzināšana 

“Profesijas teātrī” 

Skolēniem iespēja tikties ar aktieru profesijas pārstāvjiem. 

Pārrunas par profesijā nepieciešamo izglītību un 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm profesijas apguvei. 

Iepazīšanās ar aktieru darba vidi. Iepazīšanās ar teātra aizkulisēm 

un profesijām, kas iesaistītas teātra izrādes radīšanā. Aizkulišu 

iepazīšana, darba vides iepazīšana, darba specifika. 

Zemītes pamatskolas 

7.-9. klašu skolēni 

(13 skolēni) 

2019. gada  

aprīlis 
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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 

 

Sagatavoja: 

Kandavas novada Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultanti: 

Elīza Vītola un Ieva Ozoliņa 
 (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

 

Apstiprināts: 

VIAA Informācijas un karjeras departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte 

Rita Burceva 
(Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums: 04.10.2018. 

Sadarbības partneri Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā 

3.1. Profesionālās izglītības 

iestādes 

Regulāra informācijas apmaiņa ar partneriem, apzinot to iespējas, 

pasākumus, aktivitātes.  

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. 

3.2. Augstākās izglītības 

iestādes 

Regulāra informācijas apmaiņa ar partneriem, apzinot to iespējas, 

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. 

3.3. Darba devēji, to 

profesionālās organizācijas 

Ar darba devējiem 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. 

3.4. Sociālie partneri Regulāra informācijas apmaiņa ar partneriem, apzinot to iespējas, 

pasākumus, aktivitātes.  

Nepieciešamības gadījumā tiks slēgti pakalpojumu līgumi, 

nodrošinot karjeras atbalsta pasākumus Kandavas novada 

skolēniem. 


