Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam
Cēsu novada pašvaldība
(sadarbības partnera nosaukums)

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis un tā īstenošanas uzraudzības
mehānisms
Sadarbības modeļa komponente
1.1.

Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas
modelis

Apraksts
Cēsu novada pašvaldība kā projekta sadarbības partneris
īstenos projektu pašvaldībā
atbilstoši Valsts izglītības
attīstības aģentūras piedāvātajam 3. sadarbības modelim.
Projektu koordinēs un ieviešanas gaitu uzraudzīs projekta
koordinators un projekta grāmatvedis. Pašvaldība dalībai
projektā izvirzījusi septiņas izmēģinājumskolas:
1. Piecas izmēģinājumskolas - Cēsu Valsts ģimnāzija,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu
Pilsētas vidusskola, Cēsu 2. pamatskola un Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskola, kurās izglītojamo skaits
ir vismaz 210. Katrā izglītības iestādē tiks nodarbināts
pedagogs karjeras konsultants ar slodzi vismaz 0,3.
2. Divas izmēģinājumskolas, Cēsu internātpamatskola –
attīstības centrs un
Rāmuļu pamatskola, kurās
izglītojamo skaits ir mazāks par 210. Uz šīm divām
izglītības iestādēm tiks nodarbināts viens pedagogs
karjeras konsultants ar slodzi vismaz 0,3, apkalpojot
divas izmēģinājumskolas neatkarīgi no izglītojamo
skaita katrā no tām.
Cēsu 1. pamatskola piedalās projektā kā projektā neiesaistītā
izglītības iestāde.
Cēsu novada pašvaldība izvirzījusi dalībai projektā gan
izmēģinājumskolas, kurās izglītojamo skaits ir vismaz 210, līdz
ar to var nodarbināt pedagogu karjeras konsultantu ar slodzi
vismaz 0,3, gan izmēģinājumskolas, kurās izglītojamo skaits ir
mazāks par 210, līdz ar to nevar nodarbināt pedagogu karjeras
konsultantu ar slodzi 0,3, kas veido pašvaldībā kombinētu
karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modeli, kad
daļa pedagogu karjeras konsultantu veic savus darba
pienākumus katrs savā izmēģinātājskolā, viens pedagogs
karjeras konsultants veic savus darba pienākumus divās
izmēģinājumskolās.

1.2.

Sadarbība ar

Pašvaldība ir izdevusi Rīkojumu Nr.1-14/238 par projekta
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izmēģinājumskolām

īstenošanu Cēsu novada pašvaldībā. Rīkojumā noteikta katras
izmēģinātājskolas pedagoga karjeras konsultanta slodze,
mēnešalga, finansējuma apjoms karjeras attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanai un pedagoga karjeras konsultanta
jaunradītās darba vietas aprīkojuma iegādei. Ar rīkojumu
uzdots izmēģinājumskolu direktoriem nodrošināt pedagoga
karjeras konsultanta darba pienākumu izpildi saskaņā ar
pašvaldības noslēgto darba līgumu ar pedagogu karjeras
konsultantu atbilstoši darba slodzei un darba pienākumu
aprakstam, kā arī nodrošināt no projekta
piešķirtā
finansējuma
efektīvu un lietderīgu izlietojumu.
Izmēģinājumskolām tiek nodota informācija par karjeras
attīstības pasākumiem pašvaldībā, publicējot tos pašvaldības
mājas lapā www.cesis.lv Izglītības nodaļas pasākumu
kalendārajā plānā katram mēnesim. Lai veicinātu pedagogu
karjeras konsultantu sadarbību un mācīšanos citam no cita, ir
izveidota pedagogu karjeras konsultantu interešu grupa.

1.3.

Sadarbība ar projektā
neiesaistītajām izglītības
iestādēm (ja ir izvirzītas)

Saskaņā ar pašvaldības rīkojumu Nr.1-14/238
projektā
neiesaistītā izglītības iestāde piešķirtā finansējuma ietvaros
nodrošina karjeras attīstības atbalsta pasākumus 7. - 9. klases
izglītojamajiem. Par karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu
atbild direktora vietnieks audzināšanas darbā, kura amata
pienākumos ietilps karjeras izglītības organizēšana izglītības
iestādē. Neiesaistītās izglītības iestādes direktora vietnieks ir
iesaistījies pedagogu karjeras konsultantu interešu grupā, kā
arī sadarbību ar projektā neiesaistīto izglītības iestādi
nodrošina izmēģinātājskolu pedagogi karjeras konsultanti
atbilstoši pedagoga karjeras konsultanta darba pienākumu
aprakstā noteiktajam.

1.4.

Pedagogu karjeras
konsultantu pakļautība un
darba attiecības

Cēsu novada pašvaldība ar pedagogu karjeras konsultantu
slēdz darba līgumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā
kārtībā, t. sk.
nosakot pedagoga karjeras
konsultanta pienākumus un atbildību. Projekta īstenošanas
laikā pedagogs karjeras konsultants sadarbojas ar projekta
koordinatoru un grāmatvedi, sagatavo un iesniedz
nepieciešamo informāciju un dokumentus, t. sk. iepirkumu
veikšanai. Pedagoga karjeras konsultanta darba kvalitāti
uzrauga izmēģinājumskolas vadība un pašvaldības projekta
koordinators, pārbaudot īstenotos pasākumus atbilstoši
karjeras attīstības atbalsta plānam un projekta dokumentāciju.
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2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem
N.p.
k.
1.

Karjeras
plānošanas
tēma
Darba
pasaules
iepazīšana

Pasākuma
nosaukums
Profesiju
daudzveidība

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Mācību ekskursijas uz dažādiem Latvijas
uzņēmumiem, t.sk. pie pašnodarbinātā, individuālā
komersanta, SIA ar mērķi iepazīties ar profesiju
daudzveidību, tuvāk iepazīstoties ar uzņēmumos
strādājošo
profesijām, ražošanas procesu,
uzņēmuma radīšanas ideju un
ilgtspējīgas
attīstības un darbības principiem atbilstoši skolēnu
vecumposmam
un
interesēm.
Ekskursijas
nobeigumā skolēni
iejutīsies
uzņēmumos
strādājošo profesijas pārstāvju lomā un saņems
atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.
Mācību ekskursijās skolēni iepazīsies ar dizainera,
šuvēja, projektētāja, maiznieka, mašīnbūves un
metālapstrādes nozarē strādājošo profesijām,
piena pārstrādes uzņēmumā strādājošo profesijām,
ar strādājošo profesijām dzīvnieku kopšanā un
uzturēšanā u. c. profesijām
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Cēsu 2. pamatskola
1.-9. klases skolēni –390 ;
Cēsu internātpamatskola –
attīstības centrs
1.-9. klases skolēni – 164;
Rāmuļu pamatskola 1.-9.
klases skolēni – 48;
Cēsu Pilsētas vidusskola 1.9. klases skolēni -487;
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola 1.-6. klases
skolēni -286;
Cēsu 1. pamatskola 7.- 9.
klases skolēni-88.
Kopā plānotas 52 mācību
ekskursijas vismaz 10
dažādos uzņēmumos.

Norises
laiks
2019. gada
janvāris maijs

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR
9 664,00 EUR
Pakalpojuma līgumi
vai rēķini par
pasākumu
īstenošanu: Cēsu 2.
pamatskola - 3098.00
EUR ;
Cēsu
internātpamatskola –
attīstības centrs un
Rāmuļu pamatskola
1212.00 EUR;
Cēsu Pilsētas
vidusskola 3106,00
EUR ;
Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskola
– 1800.00 EUR ;
Cēsu 1. pamatskola –
448.00 EUR
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2.

3.

Darba
pasaules
iepazīšana

Izglītības
iespēju
izpēte
Karjeras
lēmumu
pieņemšana

Tikšanās ar
profesionāli

SkillsLatvia
2019

Veiksmes stāsti, meistardarbnīcas, lekcijas, kur
skolēni tiksies ar dažādu jomu profesionāļiem par
karjeras būvēšanas modeļiem, noklausīsies
profesionāļu veiksmes stāstus un uzzinās par
konkrēto profesiju,p kādas prasmes, rakstura
īpašības nepieciešamas, lai strādātu konkrētajā
profesijā, kādas ir iespējas veidot savu karjeru.
Nobeigumā skolēni varēs saņemt atbildes uz sev
interesējošajiem jautājumiem.
Tikšanās, meistardarbnīcas plānotas ar ārstiem,
uzņēmējiem, vadītājiem, ar zinātnes centrā
strādājošo
profesiju
pārstāvjiem
u.c.
profesionāļiem savā jomā.
Skolēni apmeklēs nacionālo jauno profesionāļu
meistarības konkursu, saņems
visaptverošu
informāciju par profesijām un izglītības iespējām
un izmēģinās savas prasmes tajās.
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Cēsu Valsts ģimnāzija 7.-12.
klases skolēni – 381;
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola 4.-6. klases
skolēni – 88;
Cēsu Pilsētas vidusskolas
10.-12. klases skolēni – 50

2018. gada
novembris
2019.gada
janvāris
maijs

2 450.00 EUR
Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par pasākumu
īstenošanu:
Cēsu Valsts ģimnāzija
1900,00 EUR;
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola 300.00
EUR;
Cēsu Pilsētas vidusskola
250.00 EUR

2019.gada
aprīlis

650.00 EUR
Rēķini par transporta
pakalpojumu:
Cēsu 2. pamatskola
200,00 EUR ;
Cēsu
internātpamatskola –
attīstības centrs un
Rāmuļu pamatskola
200,00 EUR
Cēsu Pilsētas
vidusskola 250.00 EUR

Kopā plānotas 19
nodarbības katra 45 min.

Cēsu 2. pamatskola
8.-9. klases skolēni, kurus
interesē piedāvātās
profesijas – 30;
Cēsu internātpamatskola –
attīstības centrs
8.-9. klases skolēni –18;
Rāmuļu pamatskola
8. -9. klases skolēni – 15;
Cēsu Pilsētas vidusskola 8. 12. klases skolēni - 50
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4.

Izglītības
iespēju
izpēte
Karjeras
lēmumu
pieņemšana

Izstāde
SKOLA2019

5.

Karjeras
lēmumu
pieņemšana

Veiksmīga
karjera:
mērķis,
izaicinājumi,
kompetences

Pašnovērtēju
ma veikšana

Skolēni apmeklēs gadskārtējo izglītības izstādi,
saņems visaptverošu informāciju par izglītības
iespējām Latvijā un ārzemēs

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
10.-12. klases skolēni – 116;
Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. 12. klases skolēni - 50

2019.gada
marts

Nodarbības, lekcijas, diskusijas - teorētiska un
praktiska karjeras plānošanas tēmu apgūšana, kur
skolēni uzzinās, kā veiksmīgi plānot savu karjeru un
pieņemt karjeras lēmumus, lai pielāgotos
mainīgajam darba tirgum. Skolēni profesionāļu
vadībā apgūs prasmi apzināt savas dotības, mērķu
izvirzīšanas tehniku, izveidos savu mērķu
sasniegšanas plānu, diskutēs par dažādiem karjeras
būvēšanas modeļiem, izglītības iespējām atbilstoši
skolēnu vecumposmam un interesēm, kā arī veiks
praktiskus uzdevumus par apgūtajām tēmām .

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija 7.- 9 klases
skolēni – 109;
Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.12. klases skolēni – 239;
Cēsu internātpamatskola –
attīstības centra 6.-7. klases
skolēni – 30; Rāmuļu
pamatskolas
6 - 7. klases skolēni – 15;
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas 5.-6. klases
skolēni – 88;
Cēsu 1. pamatskolas 7. – 9.
klases skolēni - 88.
Kopā plānotas 23
nodarbības katra 45 min.

2018. gada
novembris 2019.gada
maijs
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1 502.50 EUR
Rēķins par transporta
pakalpojumu un
ieejas biļetēm izstādē:
Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija
964, 00 EUR;
Cēsu Valsts ģimnāzija
538,50 EUR
2 408.00 EUR
Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par pasākumu
īstenošanu:
Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija
920, 00 EUR ;
Cēsu Valsts ģimnāzija
800.00 EUR ;
Cēsu
internātpamatskola –
attīstības centrs un
Rāmuļu pamatskola
300. EUR ;
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola – 88.00
EUR;
Cēsu 1. pamatskola –
300.00 EUR
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6.

Izglītības
iespēju
izpēte
Karjeras
lēmumu
pieņemšan
a

Tehniskās
jaunrades
diena skolā

Praktiskas darbnīcas ar mērķi iepazīstināt skolēnus
inženierzinātnes profesijām un ieinteresēt apgūt
kādu no šīm profesijām. Skolēni veiks praktiskus
uzdevumus, kas būs saistīti ar ideju radīšanu un tās
praktisku īstenošanu. Plānotas vismaz četras
darbnīcas, kuras skolēni varēs izvēlēties atbilstoši
vecumposmam un interesēm.
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Cēsu Pilsētas vidusskolas
4.-12. klases skolēni - 200
Vismaz 4 darbnīcas,
nodarbību ilgums katrai līdz 3 stundām

2019. gada
februāris

1 219,50 EUR
Pakalpojuma līgums
par nodarbību
īstenošanu
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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
3.1. Profesionālās izglītības
iestādes

3.2. Augstākās izglītības
iestādes

Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā
Projekta laikā tiks uzlabota un attīstīta sadarbība ar profesionālās
izglītības iestādēm . Profesionālās izglītības iestādes tiks iesaistītas
karjeras
attīstības
atbalsta
pasākumu
organizēšanā
izmēģinājumskolu un projektā neiesaistītās izglītības iestādes
izglītojamajiem. Pašvaldība nodrošinās materiālu iegādi novada
profesionālo izglītības iestāžu organizētajiem karjeras attīstības
atbalsta konkursiem, kuros piedalīsies izmēģinājumskolu un
projektā neiesaistītās skolas izglītojamie.
Izmēģinājumskolu un projektā neiesaistītās izglītības iestādes
izglītojamie apmeklēs profesionālo izglītības iestāžu “Atvērto
durvju” dienu pasākumus. Projekta laikā tiks
veicināta
izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto skolu sadarbība ar
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu un Priekuļu tehnikumu.
Cēsu novada pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums ar
Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti par ilgtermiņa
sadarbību, t. sk. karjeras attīstības atbalsta pasākumu
nodrošināšanu izglītojamajiem. Projekta laikā tiks attīstīta
sadarbība ar augstskolām izglītojamo izglītības iespēju izpētei un
karjeras lēmumu pieņemšanai, kā arī augstskolu resursu
izmantošanai izglītojamo karjeras attīstības atbalstam.
Izglītojamie apmeklēs Atvērto durvju dienu pasākumus
augstskolās, kā arī piedalīsies to rīkotajos konkursos.

3.3. Darba devēji, to
profesionālās organizācijas

Projekta laikā tiks uzlabota sadarbība ar darba devējiem un
profesionālajām organizācijām, lai organizētu izglītojamajiem
pasākumus, mācību ekskursijas, tikšanās un meistardarbnīcas,
tādējādi
pilnveidojot skolēnu zināšanas par profesiju
daudzveidību. Cēsu novada uzņēmēji tiks aicināti turpināt
atbalstīt un iesaistīties karjeras izglītības pasākumu organizēšanā,
piedāvājot mācību vizītes, darbnīcas, kā arī nodrošināt
izglītojamajiem nodarbinātību vasarā.

3.4. Sociālie partneri

Projekta laikā tiks attīstīta Cēsu novada pašvaldības sadarbība ar
sociālajiem partneriem, t. sk. attīstot brīvprātīgo darbu. Ar
sociālo partneru atbalstu tiks plānotas aktivitātes, praktiskas
nodarbības, spēles, lekcijas, tikšanās un diskusijas par karjeras
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jautājumiem.
Sociālie partneri tiks virzīti uz kopīgu karjeras atbalsta stratēģijas
izstrādi un īstenošanu novadā.

Sagatavoja:
Projekta koordinatore Biruta Dambīte
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

datums: 22.10.2018.
Apstiprināts:

Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta karjeras
atbalsta nodaļas vecākā eksperte Ieva Randere
(Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

datums: 22.10.2018.
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