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IEVIEŠANAS STATUSS



Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs, nodrošināt karjeras vadības 
prasmju apguvi izglītojamajiem skolās, celt izpratni 
un informētību par tālākās izglītības ceļiem un 
izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības 
izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, 
sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un 
vajadzībām.

PROJEKTA MĒRĶIS



Projekts ietver 3 saturiskos darbības virzienus: 

• karjeras atbalsta īstenošana skolās (finansējums 
pedagogiem karjeras konsultantiem (PKK) un 
karjeras atbalsta pasākumiem) 

• karjeras atbalsta informatīvie un metodiskie 
materiāli, PKK papildizglītība 

• jauniešu meistarības konkursi un prasmju 
paraugdemonstrējumi.

PROJEKTA DARBĪBAS VIRZIENI



• Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras 
informācijas, karjeras izglītības un karjeras 
konsultāciju) īstenošana vispārējās izglītības (t.sk. 
speciālās) iestādēs un PIKC

– Sadarbības partneri: pašvaldības; PIKC

SATURISKĀS DARBĪBAS - 1



• Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu 
plāna paraugu izstrāde un aprobācija

• Informatīvo un metodisko materiālu komplekta 
izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē)

• Pedagogu karjeras konsultantu (PKK) un karjeras 
atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu 
papildizglītība

SATURISKĀS DARBĪBAS - 2



• Nacionālie profesionālās meistarības konkursi, 
t.sk. profesionālo prasmju demonstrācijas 
pasākumu organizēšana profesionālās izglītības 
pievilcības celšanai

– Sadarbības partneris: VISC

• Konkursantu sagatavošana dalībai 
starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības 
konkursos un dalības nodrošināšana

SATURISKĀS DARBĪBAS - 3



• Karjeras atbalsta pasākumi izglītības iestādēs

– Finansējums pedagogu karjeras konsultantu algošanai 
vispārējās izglītības iestādēs un PIKC

– Finansējums karjeras atbalsta pasākumu īstenošanai 
sadarbībā ar profesionālajām un augstākās izglītības 
iestādēm, kā arī darba devējiem un to 
profesionālajām apvienībām, sociālajiem partneriem

• Izmēģinājumskolās

• Projekta neiesaistītajās skolās (7.-12.klašu grupām)

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMI



• Karjeras atbalsta attīstības (KAA) pasākumu plāna 
parauga izstrāde, plānu ieviešana (aprobācija) izglītības 
iestādēs

• Regulāras supervīzijas izglītības iestādēs par darbu ar 
KAA pasākumu plāniem -> plānu pilnveide

• Ikgadējās konferences par īstenotā karjeras atbalsta 
ietekmi un nepieciešamajiem uzlabojumiem

• Projekta noslēgumā tiek izstrādātas vadlīnijas karjeras 
atbalsta plāna īstenošanai , kvalitātes vērtēšanas kritēriji 
un metodika

KAA PASĀKUMU PLĀNI, APROBĀCIJA



• Informatīvo un metodisko materiālu komplekta 
izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē):

– Metodisko materiālu izstrāde a) karjeras atbalsta 
īstenošanai un b) individuālo karjeras konsultāciju 
sniegšanai 

• vispārējās izglītības iestādēs

• speciālās izglītības iestādēs 

• profesionālās izglītības iestādēs

METODISKIE MATERIĀLI



• Informatīvo materiālu izstrāde trīs tematiskajos 
virzienos 

– informācija par darba pasauli

• Profesiju pasaules satura attīstība sadarbībā darba 
devēju/nozaru  un uzņēmumu pārstāvjiem

– informācija par izglītības iespējām

– informācija un rīki pašnovērtējuma veikšanai

– visos virzienos: Informatīvo materiālu adaptācija 
dažādām vecuma (klašu) grupām

INFORMATĪVO MATERIĀLU IZSTRĀDE



• Informatīvie un mācību semināri vienotas izpratnes 
veidošanai par karjeras attīstības atbalsta būtību un 
pasākumu veidiem attiecīgo vecumposmu 
izglītojamajiem

• Pedagogu karjeras konsultantu un citu KAA iesaistīto 
speciālistu mācības par KAA pasākumu plānu 
īstenošanu, un par centralizēti izstrādāto informatīvo un 
metodisko materiālu izmantošanu 

PKK UN KAA IESAISTĪTO SPECIĀLISTU 
PAPILDIZGLĪTĪBA



• Projektā tiek organizēti 5 nacionālās 
profesionālās meistarības konkursi, kuri sastāv no 
šādām komponentēm:

– nacionālo profesionālās meistarības konkursu 
pusfināli un konkurss “Jaunais profesionālis”;

– profesiju paraugdemonstrējumi;

– nozaru nacionālie meistarības konkursi (sadarbības 
partneris: VISC)

NACIONĀLIE PROF. MEISTARĪBAS 
KONKURSI



• Konkursantu sagatavošana dalībai 
starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības 
konkursos un dalības nodrošināšana

– konkursanti – godalgotu vietu ieguvēji nacionālajos 
profesionālās meistarības konkursos, t.sk. 
profesionālās izglītības iestāžu beidzēji vecumā līdz 25 
gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc 
izglītības iestādes beigšanas gada

– Dalība 3 Euroskills un 2 Worldskills konkursos 2016. –
2020. gadā

STARPTAUTISKIE PROF. MEISTARĪBAS 
KONKURSI



DARBA DEVĒJU, NOZARU UN SOCIĀLO 
PARTNERU IESAISTE

• Karjeras atbalsta attīstības pasākumi izglītības 
iestādēs

– Izglītības iestādēm būs pieejams finansējums KAA 
pasākumiem, t.sk.:
• Ekskursijas, uzņēmumu apmeklējumi, tikšanās ar nozaru 

pārstāvjiem, profesiju vērošana, praktiski demonstrējumi (piem. 
Tehnobuss, mobilā bioloģijas laboratorija u.tml.)

• Tiks nodrošinātu pasākumu dažādību un pārklājums pa dažādiem 
sektoriem un nozarēm (centralizēta pasākumu nomenklatūra un 
skolas KAA plāns). 

• Ar IZM un CFLA tiks saskaņoti pasākumu attiecināmo izmaksu 
veidi



DARBA DEVĒJU, NOZARU UN SOCIĀLO 
PARTNERU IESAISTE

• Darba pasaules informācijas materiālu izstrāde
• Darba pasaules informācijas materiālu struktūras, satura un 

formātu specifikācijas saskaņošana konsultācijās ar darba devēju, 
arodbiedrību, nozaru organizācijām, NVA

• Projektā paredzēts finansējums informācijas par Latvijas 
tautsaimniecības nozarēm/apakšnozarēm sagatavošanai un šo 
nozaru pamatprofesiju atlasei un pamatprofesiju pārstāvju 
nodrošināšanai darba pasaules informācijas izveides vajadzībām

• «Profesiju pasaules» satura attīstība veidojot profesiju aprakstus, 
intervijas, foto un video materiālus ar nozaru uzņēmumu un 
profesiju pārstāvju iesaisti 



DARBA DEVĒJU, NOZARU UN SOCIĀLO 
PARTNERU IESAISTE

• Nacionālie profesionālās meistarības konkursi

– Konkursu norises sagatavošana un nodrošināšana

• Konkursu darba uzdevumu izstrādei un darbam konkursu 
vērtēšanas komisijās tiks iepirkti nozaru eksperti

– Profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumi 
konkursu norises laikā

• Iespēja iepazīstināt un reklamēt savu nozari izglītības 
iestāžu izglītojamo auditorijai ar profesiju praktiskiem 
paraugdemonstrējumiem un citiem aktīviem pasākumiem 
(CV rakstīšanas darbnīcas, darba tiesību semināri) 



DARBA DEVĒJU, NOZARU UN SOCIĀLO 
PARTNERU IESAISTE

• Starptautiskie profesionālās meistarības 
konkursi

– Starptautisko profesionālās meistarības konkursu 
dalībnieku sagatavošana

• Dalībnieku sagatavošanas procesa nodrošināšanai tiek 
iepirkti nozaru eksperti, sagatavošanās procesā tiek 
izmantots attiecīgās nozares uzņēmumu tehniskā bāze



IZAICINĀJUMI PAŠREIZĒJĀ PROJEKTA 
SAGATAVOŠANAS POSMĀ

– Mazo pašvaldību kapacitāte piedalīties projektā (t.sk. 
mazais skolēnu skaits)

• VIAA izveidojusi dažādus ieviešanas modeļus, kas piemēroti 
dažāda lieluma pašvaldībām, tomēr jau projekta 
sagatavošanas gaitā 2 pašvaldības (Alsungas un Pāvilostas 
nov.) atteikušās no dalības projektā

– Pedagogu karjeras konsultantu nodrošinājums 
izglītības iestādēs saskaņā ar kvalifikācijām, kas 
noteiktas MK noteikumos Nr. 662 «Par pedaggiem 
nepieciešamo izglītību»



IZAICINĀJUMI PAŠREIZĒJĀ PROJEKTA 
SAGATAVOŠANAS POSMĀ

– Pedagogu gatavība pārkvalificēties par pedagogu 
karjeras konsultantiem, ņemot vērā, ka PKK algas 
likme var būt zemāka par priekšmetu skolotāju algas 
likmi

– Projekta apstiprināšanas un ieviešanas laika grafiks

• Attiecībā uz visu projekta gaitu kopumā, t.sk. finanšu 
apguves rādītājiem, bet īpaši bažas par nacionālo 
meistarības konkursa norises sagatavošanu


