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Projekta pagarinājums līdz 
2022. gada beigām

➢ Projekta termiņš – tiek pagarināts līdz 31.12.2022.

➢ Karjeras atbalsta nodrošināšana izglītības iestādēs 
2021./2022. m.g. (PKK)

➢ Profesionālās meistarības konkursu organizēšana 
2022.gadā

➢ Dalības nodrošināšana WorldSkills 2022 



Sadarbības partneru skaita izmaiņas pēc 
administratīvi teritoriālās reformas
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Situācija 2021./22. m.g. sākumā

Pašvaldības PIKC



Pamatinformācija 2021./2022.m.g. 
sākumā

➢ Vispārējās izglītības iestādes: 280 (t.sk. 8 speciālās 
izglītības attīstības centri)

➢ 17 PIKC
➢ 57 sadarbības partneri
➢ ~117 PKK slodzes (1:600), 206 PKK
➢ ~71 000  izglītojamo (7.-12.klase, PIKC audzēkņi)

➢ Problēma: PKK skaita saglabāšana 
(skolotāju noslodze, Covid19 ietekme, 15. novembris/decembris, 
hroniskas veselības problēmas, izdegšana)

➢ Risinājums:meklē jaunus (mg studentus), publiskotas vakances, 
nodota info pašvaldībām par skolotāju iespējām pieteikties PKK 
kursos DU (pagaidām 1 maksas grupa)

Kopā projektā 
piedalījušies: 

413 visp.izglītības
iestādes
17 PIKC

98 partneri
385 PKK

150 000 izglītojamie 
(1. – 12.kl.)



Metodisko materiālu klāsts
• “100 KAA metodikas”

• KAA pasākumu plāna paraugs 
darbam ar izglītojamajiem speciālās 
izglītības programmās

• KAA pasākumu plāna paraugs 
vispārējās izglītības iestādēm

• KAA pasākumu plāna paraugs 
profesionālās izglītības iestādēm

• “Rokasgrāmata individuālo karjeras 
konsultāciju īstenošanai” 

https://www.viaa.gov.lv/lv/
metodiskie-materiali

https://www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali


Informatīvo materiālu izstrāde
Profesiju pasaules 
www.profesijupasaule.lv
materiāli:  projekta laikā 
portāls papildināts ar 217 
profesijām

Izveidoti 15 video 
profesionālās izglītības 
reklamēšanai 
www.profesijupasaule.lv/vid
eo-skills-profesijas

http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/video-skills-profesijas


Digitālo rīku izstrāde

➢ Ar projekta atbalstu izveidota un uzturēta 
izglītības iestāžu mācību ekskursiju 
platforma enudiena.lv/ekskursijas

➢ Izveidota spēle sevis un profesiju 
iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem «Kļūšu 
par profesionāli» parprof.lv 

➢ Turpinās atjaunoto karjeras testu izstrāde 
un integrēšana VIAA uzturētajās karjeras 
informācijas e-resursos NIID.LV/Profesiju 
pasaule



Karjeras nedēļa kā resurss
• Spēles

• Video

• Animācijas

• Karjeras izvēles rīks

• Tiešsaistes diskusijas

• Jauniešu ideju hakatons

• Mācību stundas

https://www.viaa.gov.lv/lv/
karjeras-nedela

https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela


Profesionālās meistarības konkursi 
kā resurss

1. Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia
2017. – 16 prasmju konkursi + Profesiju parāde/ iespēja izmēģināt prasmes 29 profesijās

2018. – 18 prasmju konkursi + Profesiju parāde/iespēja izmēģināt prasmes 63 profesijās

2019. – 19 prasmju konkursi + Profesiju parāde/iespēja izmēģināt prasmes 42 profesijās

2020. – konkurss SkillsLatvia 2020 atcelts (ārkārtējā situācija)

2021. – 17 prasmju konkursi profesionālās izglītības iestādēs (bez apmeklētājiem)

2022. – plānots SkillsLatvia 2022 ar apmeklētājiem (22 prasmju konkursi)

2. Nozaru konkursi (kopš 2018.gada profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos)

Lauksaimniecība, Ceļu būve, Dzelzceļa pakalpojumi un Dzelzceļa transports

3. Dalība starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos 
EuroSkills 2016, WorldSkills 2017, EuroSkills 2018, WorldSkills 2019, EuroSkills 2021





Saturiskie akcenti 2021./2022. m.g., 
PKK darba nozīmīgums

➢ Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā



➢ Darbs ar izglītojamo vecākiem



➢ Individuālās karjeras konsultācijas izglītojamajiem



➢ PKK pašefektivitātes stiprināšana supervīziju veidā





Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā

➢ 2020./2021. m.g. notikusi karjeras
izglītības integrēšana pilnveidotā mācību
satura un pieejas īstenošanā 7. un
10. klasēs;

➢ PKK analizējuši mācību priekšmetu
programmas, identificējot karjeras
vadības prasmes apgūstamajā saturā;

➢ Plānots un saskaņots darbs ar mācību
priekšmetu skolotājiem;

➢ Izstrādāti integrēto stundu plāni,
notikušas stundas sadarbībā ar mācību
priekšmetu skolotājiem;

➢ Stundu plāni nodoti visu PKK rīcībā,
pieredze pārrunāta tiešsaistes
semināros;

➢ Stundās integrētas karjeras izglītības
tēmas - profesiju daudzveidība, darba
vide, darba tirgus, izglītības iespējas,
mērķu izvirzīšana un sasniegšana,
karjeras lēmumu pieņemšana, prasmju
pilnveide, pašvērtējums, laika plānošana,
veselības faktors karjeras izvēlē, vērtības
u.c.

Ekrānšāviņš no datorikas stundas Daugavpils 9. vidusskolas 10.klasē



Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā

Stundu efektivitāte:
➢ Skolēni novērtē - karjeras izglītības tēmu iekļaušana mācību

priekšmetu stundās palīdz izprast zināšanu un prasmju
pielietojumu dzīvē;

➢ veicina mācību motivāciju un interesi par karjeras lēmumu
pieņemšanu;

➢ pilnveido pārējo pedagogu izpratni par karjeras izglītības
nozīmīgumu kvalitatīvas izglītības procesā.

Darbs turpinās 2021./2022. mācību gadā 8. un 11. klasēs. Izveidota 
stundu plānu un materiālu krātuve PKK vajadzībām, notiek 

metodiskie darbsemināri.



KAA pasākumi izglītojamo vecākiem
• 2020./2021. m.g. 63 tiešsaistes pasākumi vecākiem par karjeras atbalsta sniegšanu saviem 

bērniem 

• Forma: Lekcijas, diskusijas, individuālas sarunas ar lektoru, iepriekš piesakoties. Nodrošināta 
iespēja reflektēt, uzdot jautājumus tiešsaistē.

• Piedalījās 3094 vecāki

Lektori, diskusiju vadītāji: Andris Arhomkins (“Start Strong”), Dace Briede – Zālīte (“Pacelt pasauli”), Dr. paed. Inta Lemešonoka, 
Jolanta Priede (“Vecāku revolūcija”), LLU lektors, psihologs, Mg. edu Jānis Pāvulēns, Iveta Aunīte, sertificēta psiholoģe 
konsultatīvajā psiholoģijā, Ilga Kušnere-Mg. paed., izaugsmes trenere.



KAA pasākumu izglītojamo vecākiem 
novērtējums 634 atsauksmēs

Pasākumu kvalitāte.

Iespēja iesaistīties diskusijā, uzdot jautājumus.



Tiešsaistes KAA pasākumi izglītojamo vecākiem

Secinājumi:
➢ 4,7 / 5,00 dalībniekiem labprāt vēl piedalītos un ieteiktu arī citiem vecākiem;
➢ Problēma – vecāku piesaiste skolas pasākumiem (ne tikai karjeras atbalsta);
➢ Nepieciešams turpināt strādāt ar skolēnu vecākiem (ne tikai karjeras atbalstā, bet

visā izglītības procesā kopā);
➢ Vecākiem jāsniedz zināšanas ne tikai par karjeras atbalstu, bet jāveicina karjeras

vadības prasmju attīstības un izglītības nozīme nozīmebērnam mūža garumā.

 2021./2022. mācību gada īpašais uzdevums PKK darbā projektā – intensificēts
darbs ar vecākiem (papildizglītības ieguve darbam ar vecākiem – pieaugušajiem,
PKK atbalsts ģimeņu karjeras vadības prasmju attīstībai un mūžizglītības vērtību
aktualizēšanai, PKK – palīgs vecākiem bērnu karjeras atbalstam, sniedz
konsultācijas, uzklausa)

 17.11.2021. noslēgts iepirkuma līgums karjeras speciālistu papildizglītībai un
atbalsta materiāla izveidei par darbu ar izglītojamo vecākiem (ievads pieaugušo
karjeras atbalstā)



Individuālās karjeras konsultācijas (IKK) izglītojamajiem
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Izglītojamo skaits, kuri vismaz vienu reizi projektā saņēmuši IKK 
(no 2017.gada marta līdz 2021.gada augustam)

Pašvaldību skolās PIKCos Kopā projektā



Individuālās karjeras konsultācijas (IKK) izglītojamajiem 
2020./2021.m.g.



Supervīzijas

Nr. Vērtējuma aspekti Atbildes (%) “piekrītu” un 

“pilnībā piekrītu”

1. Supervīzijas laikā es guvu idejas un citus resursus efektīvākai kāda procesa vai 

situācijas vadībai, problēmas risināšanai, psiholoģisko barjeru pārvarēšanai

96

2. Es saņēmu no supervizora atbalstošu attieksmi, iedziļināšanos, lai noskaidrotu 

notikumu patieso būtību

97

3. Supervīzijas procesā es uzlaboju profesionālās kompetences 91

4. Man ir pieņemamas metodes, ko izmanto supervīzijā 97

5. Tika veicināta prasme apzināt izglītojamo KAA vajadzības 90

6. Supervīzija bija efektīva 95

7. Es pilnveidoju spēju reflektēt un prasmi veikt sava darba analīzi 93

8. Mani apmierina supervizora kompetence, profesionālā pieredze un ētikas 

izpratne

96



Supervīziju ietekme

➢ Aktīva KAA materiālu, izpētes rīku, anketu pārnešana elektroniskā vidē, stiprinātas PKK 
digitālās prasmes.

➢ Pozitīva atgriezeniskā saite par karjeras izglītības integrēšanu mācību saturā, par 
integrētajām stundām. Aktualizēts jautājums par šādu stundu plānu krātuves izveidi.

➢ Pārliecība par virtuālo pasākumu lietderīgumu (attālinātās nodarbības vecākiem, 
virtuālās ekskursijas uzņēmumos, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs).

➢ Iepazīšanās ar labās prakses piemēriem sadarbības veidošanā izglītības iestādēs, 
pieredzes apmaiņa un pārņemšana.

➢ Stiprināta pārliecība, ka PKK ar individuālajām konsultācijām un sarunām par nākotni 
attālināto mācību laikā ir nozīmīgs atbalsts skolēniem sarežģītā sociāli emocionālā 
situācijā. 

➢ Pēc saņemtā supervizora un kolēģu iedrošinājuma pieaudzis attālināto individuālo 
karjeras konsultāciju skaits izglītojamajiem.



Vadlīniju izstrāde

• Projekta beigās izstrādātas Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta 
īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; 

• Saturs: KAA plānošana, īstenošana un izvērtēšana, kā arī 
references uz likumiem, MK noteikumiem, pētījumiem u.c.;

• Vadlīnijas tiks publicētas VIAA mājas lapā 2022. gada pavasarī;

• Komunikācija par Vadlīnijām un projekta ilgtspēju 5 reģionālās 
konferencēs 2022. gada pavasarī.

https://www.viaa.gov.lv/lv/darbibas-virzieni-karjeras-atbalsts


Papildinformācija: 

Didzis Poreiters
VIAA Izglītības atbalsta un starptautiskās 
sadarbības departamenta direktors
didzis.poreiters@viaa.gov.lv
67785427

Paldies!

mailto:didzis.poreiters@viaa.gov.lv

