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“Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem 
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1. Projekta darbības, rezultāti un veiktie 
pasākumi līdz 31.12.2018. (fakti un skaitļi).

2. Ieguldījums projekta mērķa grupu attīstībā    
(6. darbība, kopsolī ar sadarbības 
partneriem).

3. Darbi un iespējas nākotnē.



Informatīvo un metodisko materiālu 
izstrāde, aprobācija

• VIAA uzturētajā vietnē: www.profesijupasaule.lv
sagatavota informācija par 50 jaunām profesijām (t.sk. 35
publicētas) un atjaunota informācija par iepriekš
publicētajām 152 profesijām (kopējais publicēto profesiju
skaits – 187);

• Projekta izmēģinājumskolās ir aprobēti sagatavotie
metodiskie materiāli:
• 3 Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plāna

paraugi – darbam ar izglītojamiem vispārējā izglītībā,
t.sk., speciālās izglītības programmās un profesionālajā
izglītībā

• metodiskie materiāli - 100 metodikas;

• 2018.gada 12.oktobrī Rīgā noorganizēta gadskārtējā
projekta konference «Mērķtiecīgs karjeras attīstības
atbalsts izglītības iestādēs»



Karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto 
pedagogu karjeras konsultantu un 

speciālistu papildizglītība

• Papildizglītību profesionālās pilnveides kursu veidā
karjeras attīstības atbalsta īstenošanas jautājumos
saņēmuši 519 vispārējo un profesionālo izglītības
iestāžu pedagogi karjeras konsultanti (PKK) un karjeras
atbalstā iesaistītie speciālisti (plānotas – 656
personas).

• Noorganizēti un novadīti 24 informatīvie semināri
sadarbības partneriem un PKK par KAA pasākumu
īstenošanu (2016.gadā - 4, 2017.gadā -18, 2018.gadā
-2)

• Noorganizētas un novadītas 29 supervīzijas par KAA
īstenošanu izglītības iestādē (2017.gadā – 5,
2018.gadā – 24)



Nacionālo jauno profesionāļu 
meistarības konkursu 

organizēšana
• Noorganizēti 3 nacionālie jauno profesionāļu meistarības

konkursi (plānoti – 5 konkursi):
• nacionālais jauno profesionāļu meistarības

konkurss 2016.gadā,
• 2 konkursi - SkillsLatvia 2017 un SkillsLatvia 2018

• Noorganizēti 2 profesiju paraugdemonstrējumu pasākumi
nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu
SkillsLatvia norises laikā (plānoti – 4 pasākumi)

• Noorganizēti 7 nozaru nacionālie profesionālās
meistarības konkursi (plānoti -16 konkursi):

2017.gadā - 3 konkursi, 2018.gadā - 4 konkursi

• Gatavošanās nacionālajam jauno profesionāļu meistarības
konkursam SkillsLatvia 2019; noteikts konkursa
nomināciju skaits – 19; dalību pieteikušas 36
profesionālās izglītības iestādes



Nozaru jauno profesionāļu 
meistarības konkursu 

organizēšana

2018.gadā noorganizēti 4 nozaru jauno profesionāļu

meistarības konkursi nominācijās:

• «Lauksaimniecība» (Lauku īpašumu apsaimniekotājs) –

08.09.2018. Rīgā, 11.novembra krastmalā, pasākuma «Lauki

ienāk pilsētā» ietvaros (3 izglītības iestādes, 6 konkursanti)

• «Ceļu būve» - Smiltenes tehnikumā, 10.-11.10.2018. (3

izglītības iestādes, 9 konkursanti)

• «Dzelzceļa pakalpojumi» (Dzelzceļa transporta pārvadājumu

organizācijas un kustības drošības tehniķis) un

• «Dzelzceļa transports» (Lokomotīvju saimniecības tehniķis)

- Daugavpils tehnikumā, 28.-29.11.2018. (2 izglītības

iestādes, 8 konkursanti)



Konkursantu sagatavošana un 
dalības nodrošināšana 

starptautiskajos jauno profesionāļu 
meistarības konkursos 

Nodrošināta 32 konkursantu dalība starptautiskajos jauno
profesionāļu meistarības konkursos (plānoti – 40
konkursanti):

• EuroSkills 2016 Gēteborgā, Zviedrijā – 12 konkursanti

• WorldSkills 2017 Abū Dabī, AAE – 8 konkursanti

• EuroSkills 2018 Budapeštā, Ungārijā – 12 konkursanti

Gatavošanās starptautiskajam jauno profesionāļu
meistarības konkursam WorldSkills 2019 (22.08.2019.-
27.08.2019. Kazaņa, Krievija); pieteikta dalība 7 profesiju
konkursos: (pavārs, viesmīlis, smago spēkratu apkopes
mehāniķis, skatlogu noformētājs, elektriķis, grafikas
dizainers, mēbeļu galdnieks)



Karjeras atbalsta pasākumu 
īstenošana izglītības iestādēs

Sasniegtais rezultāts:

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kas
īstenojušas karjeras atbalstu - 430 izglītības iestādes :

• 413 pašvaldību izmēģinājumskolas

• 17 profesionālās izglītības kompetences centri  (PIKC )



Karjeras atbalsta pasākumu īstenošana 
izglītības iestādēs

Sadarbības partneri un izglītības 
iestādes 

pa reģioniem 2018./2019.m.g.

Reģions

Sadarbības partneri

Iesaistītās 

skolas

(t.sk. PIKC) 

PKK
2018./2019.m.g.

Pašvaldības un

to apvienības
PIKC

Kurzeme 14 4 74 55

Zemgale 17 - 67 46

Vidzeme 13 3 84 51

Latgale 18 3 88 62

Pierīga 14 2 60 66

Rīgas 

pilsēta

1 5 49 105

77 17 422 385



Projekta uzraudzības rādītāji 
līdz 31.12.2018.

Iznākuma rādītājs – vispārējās un profesionālās
izglītības iestāžu skaits, kuras saņēmušas ESF
atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības
atbalstam – 328, tai skaitā līdz 31.12.2018. – 295.

Projektā līdz 31.12.2018. – 430 izglītības iestādes

Finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim
sertificēti izdevumi 6 924 206 EUR apmērā.

Projektā līdz 31.12.2018. – ~ 8 200 044 EUR
(provizoriskā izpilde vismaz 118%)



Ieguldījums

Projekta mērķauditorija:

Vispārējās (t.sk.speciālās) un profesionālās izglītības 
iestādes un to izglītojamie;

Pedagogi karjeras konsultanti



Ieguldījums

Pedagogs karjeras konsultants: 

Veicina karjeras izglītības integrēšanu mācību un 
audzināšanas procesā;

Palīgs klases audzinātājiem, skolas vadībai, skolotājiem, 
vecākiem un, galvenais, skolēniem;

Kompetenti piedāvā iespējas jēgpilnāku un kvalitatīvāku KAA 
pasākumu īstenošanai (individuālas, grupu nodarbības, 
mācību ekskursijas, lekcijas utt);

Ieguvis plašu kontaktu tīklu, atrasti jauni sadarbības 
partneri.



Ieguldījums

Projekts                  pedagogam karjeras konsultantam:

• Papildizglītība profesionālās pilnveides kursu veidā;

• Supervīzijas kompetenču pilnveidei;

• Semināri par projekta norisi;

• Metodisko materiālu izstrāde;

• Aptaujas par nepieciešamo palīdzību darba uzlabošanai;

• Vizītes projekta izmēģinājumskolās;

• Savstarpējās pieredzes nodošanas iespējas; 

• Konsultāciju iespējas ar VIAA ekspertiem.



Darbi un iespējas nākotnē

• 2018.- 2019. – individuālo karjeras konsultēšanas 
kompetenču pilnveides gadi  (Rokasgrāmatas izstrāde, 
tās aprobācija izglītības iestādēs, papildizglītība 
pedagogiem karjeras konsultantiem, jaunu sertificētu 
pedagogu karjeras konsultantu sagatavošana (IZM 
kompetence));

• Supervīzijas pedagogiem karjeras konsultantiem 
supervizora vadībā.

• Informatīvo un metodisko materiālu izstrāde skolēniem 
(pašizpētes rīks – spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1. 
– 6.kl. skolēniem); mācību ekskursiju rīks darba un 
karjeras iespēju iepazīšanai; informācijas papildināšana 
vietnē www.profesijupasule.lv; 15 video izveide 
nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu un 
profesionālās izglītības popularizēšanai

http://www.profesijupasule.lv/


Darbi un iespējas nākotnē

• 2019. gada oktobris – konference projekta sadarbības 
partneriem, izglītības iestāžu vadītājiem, atbildīgajām 
iestādēm un karjeras atbalstā iesaistītajām organizācijām 
par projekta ieguvumiem un skatījumu nākotnē. 

• 2020. gada oktobris – konference par projekta sniegtā 
karjeras attīstības atbalsta ietekmi.

• «Mūžīgais jautājums» kas būs pēc tam, pēc projekta?



Kontaktinformācija

Projekta atbildīgā amatpersona:

Dita Traidās – VIAA direktore, 
dita.traidas@viaa.gov.lv,

tālr. 67814334

Projekta kontaktpersonas:

Informācijas un karjeras atbalsta 
departamenta direktore Inta Asare
Inta.Asare@viaa.gov.lv, 
tālr.: 67785427

Karjeras atbalsta nodaļas 
vadītāja Ināra Punkstiņa
inara.punkstina@viaa.gov.lv, 
tālr.: 67785425
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