
Mobilitātes iespējas karjeras atbalsta 
sniedzējiem un viņu klientiem



MOBILITĀTE

IEGUVUMI
- profesionālā redzesloka paplašināšana
- ierosme jaunu ideju attīstīšanai
- personīgā mobilitātes pieredze + gūtās zināšanas = iedrošinājums
- svešvalodu prasmju nostiprināšana
- profesionālā kontakttīkla paplašināšana
- jaunu darba metožu apguve

ŠAUBAS/RISKI
- svešvaloda kā barjera
- ieguldītais laiks pieteikuma gatavošanā un konkurence
- laika menedžments un atbalsts no darba devēja
- nedrošība par finansiālo resursu pietiekamību



MOBILITĀTES IESPĒJAS 
KARJERAS ATBALSTA SNIEDZĒJIEM



IESPĒJAS

IZGLĪTĪBAS 
IESTĀŽU 

PROJEKTI

JAUNATNES 
DARBINIEKU 

PROJEKTI

ZINĀTNISKAS 
KONFERENCES, 

SEMINĀRI

LKAAA 
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IESPĒJAS



• ERASMUS + - skolotāju/lektoru mobilitāte
- Stratēģiskās partnerības starptautisku projektu 

īstenošana

• Nordplus - skolotāju/lektoru (pedagoģiskā personāla) 
mācību mobilitāte, prakse, starptautisku projektu un 
programmu īstenošana

IZGLĪTĪBAS 
IESTĀŽU 

PROJEKTI

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/par_macibu_mobilitatem/
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/er_plus_str_partn/erasmus_plus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=35490
http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordplus_jaunumi/


• SALTO youth – apmācības, semināri jaunatnes 
darbiniekiem, metodisko līdzekļu katalogs (Toolbox)
Piedāvājumi LV tiek publicēti www.jaunatne.gov.lv. 

• Eurodesk – informācija par dažādām apmācībām, 
stipendijām, grantiem

JAUNATNES 
DARBINIEKU 

PROJEKTI

https://www.salto-youth.net/
http://www.jaunatne.gov.lv/
https://eurodesk.eu/quick-guide-professionals/


• Konferences, semināri karjeras atbalsta jomas 
speciālistiem
Piem., 23.-24.11. konference «Lifelong Career Guidance in a local and global 
network» (Čehija)

• IAEVG (Starptautiskā izglītības un karjeras atbalsta 
asociācija) – ikgadējās konferences 

• NICE (Eiropas universitāšu sadarbības tīkls inovācijām 
karjeras atbalsta un konsultēšanās jomā). 
- ECADOC (Eiropas doktorantūras programma karjeras atbalsta un konsultēšanās 
jomā) – ir NICE iniciatīva, kas organizē vasaras skolas doktorantiem, kuri 
specializējušies karjeras atbalsta un konsultēšanas studijās. 

ZINĀTNISKAS 
KONFERENCES, 

SEMINĀRI

http://www.iaevg.com/
http://www.iaevg.com/
http://www.nice-network.eu/nice/about/board/
http://larios.psy.unipd.it/ecadoc/?page_id=1552


• Grupu vizītes – piem., vizīte uz Innove centru, 
tehnisko augstskolu un nodarbinātības dienestu 
Igaunijā

• Sadarbībā ar Euroguidance – ikgadējās Academia
studiju vizītes, 2018.gadā - vasaras skola Somijā

LKAAA 
ATBALSTĪTĀS 

IESPĒJAS

https://www.euroguidance.eu/
https://www.euroguidance.eu/international-mobility/training-opportunities


ACADEMIA 
STUDIJU VIZĪTES



ACADEMIA 
STUDIJU VIZĪŠU GALAMĒRĶI 2019.GADĀ 

Valsts, pilsēta Tēma angļu valodā Tēma latviešu valodā Darba valoda

Slovēnija, 
Ļubļana 

Guidance activities in VET Karjeras atbalsts profesionālajā izglītībā ENG

Francija, Liona Guidance in France for young people: 
preventing school dropout and promoting 
transitions between academic cycles and 
encouraging success

Karjeras atbalsts skolēniem un jauniešiem 
Francijā: skolēnu atbiruma riska 
mazināšana, atbalsts pārejā starp izglītības 
līmeņiem un mācību panākumu 
sekmēšana 

ENG vai FR
(tiks
nodrošināts 
tulkojums uz 
angļu valodu)

Čehija, Pilsena Career Guidance in the Regional Centre of 
education

Karjeras atbalsts izglītības reģionālā centrā ENG

Zviedrija, 
Gēteborga 

Career Guidance services in the city of 
Gothenburg

Karjeras atbalsta pakalpojumi Gēteborgā ENG

Beļģija, Brisele Guidance of students and adults in a context 
of vulnerability and diversity

Atbalsts mazāk aizsargātām iedzīvotāju 
grupām daudzveidīgā sabiedrībā

ENG un/vai 
FR

Dānija, 
Baksvārda

The Danish Counselling Chain Dānijas karjeras atbalsta pēctecīgā sistēma ENG

Vācija, Šverina Enhancing Competencies for Practitioners in 
Career Guidance

Karjeras atbalsta jomas praktiķu 
kompetenču pilnveidošana

ENG

Igaunija, 
Tallina 

Transitions in general education and VET Pārejas posmi vispārīgā un profesionālā 
izglītībā

ENG

Lielbritānija, 
Bredforda 

Guidance for Young People – from school 
leavers to graduates (with a focus on England)

Karjeras atbalsts skolēniem un jauniešiem 
– no skolēniem līdz augstskolu 
absolventiem

ENG

https://www.euroguidance.eu/international-mobility/training-opportunities


ACADEMIA 2019 KALENDĀRS

2.-19.novembris (ieskaitot)
Katras partnervalsts publicētās 
programmas iepazīšana un 
pieteikšanās vizītei. 
Sīkāka informācija par konkursu: 
www.lkaaa.lv

decembra pirmā puse
Rezultātu apkopošana un 
publiskošana www.lkaaa.lv

https://www.euroguidance.eu/international-mobility/training-opportunities
http://www.lkaaa.lv/
http://www.lkaaa.lv/


ACADEMIA 2019 KALENDĀRS

no marta līdz maijam
Katra vizīte notiek savā 
laikā, un vizītes 
programma ilgst 3-5 
dienas(+ceļš)

...pēc vizītes – dalīšanās pieredzē LKAAA pasākumos, 
VIAA «Karjeras ziņās»



MOBILITĀTES IESPĒJAS 
KLIENTIEM



• ERASMUS+ mācībām un praksei (īsteno mācību iestāde)

• Nordplus (īsteno mācību iestāde)

• Eurodesk: ERASMUS+ neformālai izglītībai

• Eiropas Solidaritātes korpuss vs brīvprātīgais darbs 
Eiropā

• Valstu stipendijas – publicētas VIAA mājaslapā 

• Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds – ASV vasaras skola 
jaunajiem līderiem (vidusskolas klasēs), studentiem -
vairākas programmas

• Rotary Latvia – starptautiska nevalstiska organizācija, 
kam ir arī vidusskolēnu apmaiņas programma

IESPĒJAS 
(ar finansējumu)

http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/jauniesu_izglitiba/
https://programmes.eurodesk.eu/learning
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/
http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-leadership/
https://rotarylatvia.org/kas-ir-rotary/


• AFS - starptautiska nevalstiska apmaiņas organizācija 
skolēniem

• Youth For Understanding (YFU) – starptautiskā skolēnu 
apmaiņas programma

• 2x2 - pasaules latviešu jaunatnes semināri 

• Tezē – Eiropas jauniešu tikšanās-svētceļojums 

• Ārvalstu valodu skolu programmas vasaras brīvlaikā

• Dažādi meistarības konkursi un sacensības

IESPĒJAS 
(par maksu)

https://afs.lv/
https://lv-lv.facebook.com/YFULatvija
http://2x2pasaule.lv/
https://www.taize.fr/lv


LAI MUMS VISIEM 
IZDODAS!

marta.rubina@viaa.gov.lv  
ilze.jansone@viaa.gov.lv 


