Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam
Apes novads

(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

Apes novadā ir trīs vispārējās izglītības iestādes: Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskola ar mācību punktu Vidagā, Ojāra
Vācieša Gaujienas pamatskola un Trapenes sākumskola.
Kopējais izglītojamo skaits– 249. Visas skolas ir arī
projektā iesaistītās izmēģinājumskolas. Pašvaldībā pieņem
darbā vienu karjeras konsultantu ar slodzi 0,36.

1.2. Sadarbība ar
izmēģinājumskolām

Apes novada dome pieņem lēmumu par iesaistīšanos
projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”, apstiprina izmēģinājumskolu sarakstu
un nosaka pedagoga karjeras konsultanta darba vietu–
visas Apes novada vispārējās izglītības iestādes–
izmēģinājumskolas, pedagoga karjeras konsultanta bāzes
darba vieta Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola .

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

Apes novadā nav izvirzītas projektā neiesaistītās izglītības
iestādes.

1.4. Pedagogu karjeras
konsultantu pakļautība un
darba attiecības

Pedagogs karjeras konsultants tiek pieņemts darbā Apes
novada domē, ir tiešā domes izpilddirektora pakļautībā un
sadarbojas ar pašvaldības izglītības darba speciālistu, kurš
veic pedagoga karjeras konsultanta darba laika uzskaiti un
kontrolē darba plāna izpildes atbilstību. Katru mēnesi
pedagogs karjeras konsultants iesniedz atskaiti par mēneša
darbu. Darba kvalitātes izvērtēšanai tiek veiktas intervijas
ar izglītības iestāžu vadītājiem un anketēti pasākumu
dalībnieki.
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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

Izdevumi, kurus plānots segt
no projekta finansējuma
EUR

1. Darba pasaules
iepazīšana

Latvijas
bagātības
meklējot!

Izglītojamo mācību ekskursijas uz Latvijas
uzņēmumiem, pie Latvijas mājamatniekiem un
mājražotājiem, lai iepazītu dažādu Latvijā
radītu produktu ražošanas vai radīšanas
procesu, tam nepieciešamajām zināšanām,
prasmēm, lai iepazītu darbinieku darba
apstākļus, darba specifiku, izglītības un
perspektīvas iespējas.

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas,
Trapenes
sākumskolas
1.-3.klases
izglītojamie – 41
skolēns

2018.gada
oktobris

Transporta
izdevumi,
348.50EUR

2. Karjeras lēmuma
pieņemšana.

“Studentu
kurpēs”

Latvijas augstskolu piedāvātais pasākums dod
iespēju potenciālajiem studentiem iejusties
“studenta ādā” un piedalīties studiju procesā
augstskolā. Tā ir iespēja, piedaloties
nodarbībās, iepazīties ar studiju programmām,
to saturu un procesu, izdarīt galīgo karjeras
lēmuma pieņemšanu

Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas
12.klases skolēni
– 10 izglītojamie

2019.gada
marts, aprīlis

Sabiedriskā
transporta
biļetes
10*17.00EUR=170.00EUR

3. Karjeras lēmuma
pieņemšana.

Diskusija ar
profesionāli

Izglītojamajiem būs iespēja tikties un diskutēt
par karjeru ar 6 dažādu uzņēmumu, nozaru
profesionāļiem
(ēdināšanas
pakalpojumi,
automobiļu
remonts
un
apkope,
skaistumkopšanas
speciālistes,
mežu
apsaimniekošana u.c.), lai izprastu karjeras
dažādos ceļus un iespējas

Apes novada
izmēģinājumskolu
izglītojamie 7.12.klasei

2018.gada
oktobris2019.gada
aprīlis

Rēķini,
sabiedriskā
transporta
izdevumi
nokļūšanai.
6*75.00EUR=450.00EUR

pakalpojumu
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4. Darba pasaules
iepazīšana.
Karjeras lēmumu
pieņemšana.

Ēnu diena

Atbilstoši skolēnu interesēm un iespējām
piedalīties “Ēnu dienas” aktivitātēs, tādejādi
iepazīstot potenciālo nākotnes darba specifiku
un iespējas konkrētajā darbības nozarē.

Apes novada
2019.gada
izmēģinājumskolu februāris
izglītojamie 7.12.klasei – 25
skolēni

Sabiedriskā
transporta
biļetes.
25*17,00EUR=425.00EUR

5. Karjeras lēmumu
pieņemšana

Individuālās
karjeras
konsultācijas

Katram 8.-10.klases skolēnam iespēja saņemt
individuālu konsultāciju Alūksnes novada
Nodarbinātības valsts aģentūrā (Apes novadā
nav iespējams saņemt), lai palīdzētu
izglītojamajiem pieņemt savu karjeras
lēmumu.

Apes novada
2018.gada
izmēģinājumskolu oktobrisizglītojamie 8.decembris
10.klasei- 15

Sabiedriskā
transporta
biļetes.
15*4,00EUR=60,00EUR

6. Karjeras lēmumu
pieņemšana.
Izglītības iespēju
izpēte.

Iepazinupārliecinājos!

Lai vieglāk būtu pieņemt lēmumu par tālāko
izglītību, lai izglītojamie interaktīvā iepazītos
ar augstskolu un profesionāli orientēto skolu
piedāvājumu,
katram
Apes
novada
izmēģinājumskolas 9. un 12.klases skolēnam
iespēja aizbraukt uz izvēlētās skolas atvērto
durvju jeb informatīvajām dienām, lai
iepazītos ar izvēlēto jeb potenciālo nākotnes
skolu un tās piedāvājumu, lai pārliecinātos par
savas izvēles jeb lēmuma pareizību vai gluži
otrādi aplamību.

Apes novada
izmēģinājumskolu
9. un 12.klašu
skolēni – 31
izglītojamais

2018.gada
oktobris2019.gada
maijs

Sabiedriskā
transporta
biļetes, ieejas biļetes
31*17.00Eur =527.00EUR

7. Darba pasaules
iepazīšana.
Karjeras lēmuma
pieņemšana.
Izglītības iespēju
izpēte.

Iepazīsti topošo
profesionāli!

Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības
konkursā SkillsLatvia 2019 skolēniem iespēja
izvērtēt profesionālās izglītības atbilstību darba
tirgus vajadzībām un savām interesēm, redzēt
un novērtēt, kā profesionālo skolu audzēkņi
rāda savas aroda prasmes

Ojāra Vācieša
Gaujienas
pamatskolas 8.9.klašu skolēni –
16 izglītojamie

2019.gada
aprīlis

Sabiedriskā
transporta
biļetes
16*8.50EUR=136.00EUR
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8. 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

Piedalīšanās atvērto durvju dienās Priekuļu tehnikumā, Smiltenes
tehnikumā, Valmieras tehnikumā, Policijas koledžā

3.2. Augstākās izglītības
iestādes

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas
programma “Esi Līderis!”, Biznesa augstskolas “Turība”
Panākumu Universitātes programma, Nacionālās aizsardzības
akadēmijas, Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas, Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes,
Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles u.c. augstāko izglītības
iestāžu informācija par studiju iespējām, studiju procesu un
studentiem nepieciešamajām prasmēm. Līgums ar Latvijas
Universitāti par sadarbību karjeras attīstības atbalsta pasākumu
realizēšanā.

3.3. Darba devēji, to
profesionālās organizācijas

Apes novada uzņēmējdarbības speciālista un uzņēmēju,
mājamatnieku un mājražotāju tikšanās ar izglītojamajieminformācija par dažādām profesijām, karjeras iespējām, novadā
nepieciešamajiem darba resursiem. SIA “Very Berry” dzērveņu
audzēšana un pārstrāde, SIA “Vaidens” kokapstrāde, SIA “Grūbe
Hidro”, N.Teters, G.Purakalns u.c., mājamatnieki M.Strauts,
A.Zīle, A.Sutugova u.c.

3.4. Sociālie partneri

NVA speciālistu piedāvātās karjeras konsultācijas. Vītolu fonda
administrēto stipendiju atbalsta iespējas jauniešiem studēt.
Sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu, Apes NVO
brīvprātīgā darba, sadarbības prasmju un pieredzes apmaiņas
iespējas.

Sagatavoja:
Apes novada domes pedagogs karjeras konsultants Laura Pope
__________________________________________________________________________
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

datums: 14.09.2018.
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