
Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 
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20.-21.04.2018.

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001



Projekta specifiskais atbalsta mērķis:

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un

profesionālās izglītības iestādēs

Projekta finansējums: 21 645 410 euro

Īstenošanas laiks: 01.12.2016. – 31.12.2020.
Projekta darbības: 8

Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

PROJEKTS



Projekta darbības un finansējums

Nr. Projekta darbība

Darbības 

finansēju

ms EUR

% no 

kopējā 

finansēju

ma

Apgūtais 

finansējums 

EUR             

(uz 

31.12.2017.)

1

Informatīvo  un metodisko materiālu komplekta 

izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē)  

karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs

372 000,0 1,72 0

2

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu  plāna 

paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā 

atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs

38 500,0 0,18 4 705,0



Projekta darbības un finansējums

Nr. Projekta darbība

Darbības 

finansējums 

EUR

% no 

kopējā 

finansē

juma

Apgūtais 

finansējums 

EUR             

(uz 

31.12.2017.)

3

Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto 

vispārējās un profesionālā izglītības iestāžu   

pedagogu karjeras konsultantu un karjeras  

atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu 

papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu 

īstenošanas jautājumos

183 790,0 0,85 5 598,0

4

Nacionālo profesionālās meistarības  konkursu 

organizēšana profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju 

demonstrācijas pasākumu organizēšana 

profesionālās izglītības pievilcības celšanai

1 710 850,0 7,9 573 216,0



Projekta darbības un finansējums

Nr. Projekta darbība

Darbības 

finansējums 

EUR

% no 

kopējā 

finansē

juma

Apgūtais 

finansējums 

EUR             

(uz 

31.12.2017.)

5

Konkursantu - godalgoto vietu ieguvēju 

nacionālajos profesionālās meistarības 

konkursos - sagatavošana dalībai  

starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības 

konkursos un dalības nodrošināšana

872 775,0 4,03 261 084,0

6

Karjeras atbalsta pasākumu  īstenošana 

specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto 

izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas 

novados un republikas pilsētās

16 184 637,0 74,77 966 675,0



Projekta darbības un finansējums

Nr. Projekta darbība

Darbības 

finansējums 

EUR

% no 

kopējā 

finansējum

a

Apgūtais 

finansējums EUR             

(uz 31.12.2017.)

7
Projekta vadība un īstenošanas 

nodrošināšana
2 279 834,0 10,53 569 655,0

8
Informācijas un publicitātes pasākumi 

par projekta īstenošanu
3 024,0 0,01 2 929,0

Kopā: 21 645 410,0 100 2 167 862,0



Projekta finanšu apguve

Maksājuma 

pieprasījums MP statuss Summa EUR

Nr.1 Apstiprināts  CFLA 10.02.2017. 134 685,12

Nr.2 Apstiprināts  CFLA 29.03.2017. 111 681,68

Nr.3 Apstiprināts  CFLA 29.06.2017. 620 645,27

Nr.4 Apstiprināts  CFLA 16.11.2017. 777 075,14

Nr.5
Apstiprināts  CFLA  28.12.2017.
(par pārskatu līdz 30.11.) 453 822,58

Kopā: 2 097 909,79

Nr.7 Iesniegts CFLA  09.04.208. + 932 734.56

= 3 030 644.35
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Nacionālo jauno profesionāļu 

meistarības konkursu organizēšana

Projekta ietvaros noorganizēti 2 nacionālie jauno profesionāļu meistarības

konkursi no 5 plānotajiem:

 2016.gadā nacionālais konkurss 9 profesijās

 2017.gadā konkurss SkillsLatvia 2017 17 profesijās

Sasniegts starpposma rezultāts - noorganizēts 1 paraugdemonstrējumu 

pasākums no 4 plānotajiem



SkillsLatvia 2018

 25.-26. janvāris – nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa 

SkillsLatvia 2018 pusfināla konkursi nominācijās «Ēdienu gatavošana» 

un «Restorānu serviss»

 konkurss SkillsLatvia 2018 20 profesijās:

• Nominācijās «Galdniecības darbi» un «Mēbeļu izgatavošana» 12.-

13.04.2018. 

• Pārējās 18 profesijās 24.-27.04.2018. 

http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia2018/

http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia2018/




Nozaru jauno profesionāļu 
meistarības konkursu organizēšana

 2017. gada 5.-6. decembrī - nominācijās «Dzelzceļa transporta

pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis» un

«Lokomotīvju saimniecības tehniķis»

 2017. gada 7.-8. decembrī – nominācijā «Transporta pārvadājumi».

Katrā no minētajiem konkursiem piedalījās 10 konkursanti.

 2018.gadā plānoti nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi 5

nominācijās – «Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības

drošības tehniķis», «Lokomotīvju saimniecības tehniķis», «Transporta

pārvadājumi», «Lauku īpašumu apsaimniekotājs» un «Ceļu būves tehniķis».



Konkursantu sagatavošana un dalības 
nodrošināšana starptautiskajos jauno 
profesionāļu meistarības konkursos 

Starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos kopumā 

piedalījušies 20 konkursanti (12 Euroskills 2016 un 8 WorldSkills 2017) 

WorldSkills 2017 (14.10.2017.-19.10.2017. Abū Dabī, AAE) no 8 

konkursantiem 3 ieguva medaļas: 

• Skatlogu noformētājs – 1 ekselences medaļa

• Elektrisko instalāciju tehniķis- 1 ekselences medaļa 

• Grafiskais dizains - 1 ekselences medaļa

Pārstāvētās profesijas - skatlogu noformētājs, apģērbu izgatavotājs, grafiskais 

dizainers, Web lapu dizainers, smago transportlīdzekļu mehāniķis, pavārs, 

elektrisko instalāciju tehniķis, mēbeļu galdnieks



Konkursantu sagatavošana un dalības 
nodrošināšana starptautiskajos jauno 
profesionāļu meistarības konkursos

 Uzsākta sagatavošanās Latvijas delegācijas dalībai starptautiskajā jauno 

profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2018 (26.09.2018.-

28.09.2018. Budapeštā, Ungārijā):

 Plānota dalība 10-11 profesijās (apģērba modelētājs un apģērba 

izgatavotājs; skatlogu noformētājs, grafiskais dizainers, web lapu 

izstrādātājs, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālists, 

elektriķis, smago spēkratu apkopes mehāniķis, flīzētājs, pavārs, viesmīlis)

 12-13 konkursanti

 Pēc Budapeštas konkursa plānots uzsākt gatavošanos WorldSkills 2019, 

kas norisināsies Kazaņā (Krievija).
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Karjeras atbalsta pasākumu 
īstenošana izglītības iestādēs

6.darbība tiek īstenota sadarbībā ar partneriem – pašvaldībām un PIKC

Tiek nodrošināts finansiāls atbalsts:

- PKK atalgojumam

- karjeras attīstības atbalsta pasākumiem

Partneriem piešķirtais finansējums:

2016./2017.m.g. – 870 058.04 EUR 

2017./2018.m.g. – 3 844 128.00 EUR

t.sk. pedagogu karjeras konsultantu algām – 2 017 228.00 EUR;

karjeras atbalsta pasākumiem – 1 559 284.00 EUR



Karjeras atbalsta pasākumu 
īstenošana izglītības iestādēs

Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.04.2018.:

 2017/2018.m.g. karjeras atbalstu ir saņēmušas vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādes:

– 416 izmēģinājumskolas un 143 747 izglītojamie

– 159 neiesaistītās skolas un 15 367 izglītojamie

 Projektā piedalās 75 pašvaldības un to apvienības un 17 PIKC

 Projektā piedalās 101 novadi no 110 novadiem un iesaistītas 9 

republikas pilsētas   

 Nodarbināti 375 PKK  ar kopējo slodzi 204,37  



Sadarbības partneri pa reģioniem 
uz 01.04.2018.

Reģions Sadarbības partneri Iesaistītās skolas

(t.sk. PIKC) 

Neiesaistītās 

skolas

PKK

Pašvaldības 

un to 

apvienības

PIKC

Kurzeme 14 4 73 32 57

Zemgale 17 - 67 20 45

Vidzeme 12 3 77 20 46

Latgale 18 3 91 41 62

Pierīga 13 2 59 22 60

Rīgas 

pilsēta

1 5 49 24 104

75 17 416 159 375



PKK pieejamība un darba slodze 
pirms Projekta

Mācību gads Izglītības iestādes,

kurās strādā PKK

Kopējais 

PKK skaits

Kopējā PKK 

darba slodze

2014./2015. 82 86 25,62*

2015./2016. 85 93 26,89*

2016./2017. 198 145** 77,80***

2017./2018. 416 375** 204,37***

* PKK darba slodze neaptver visus izglītības iestādes izglītojamos

** PKK, kas nodarbināti projekta ietvaros

*** PKK darba slodze aptver visus izglītības iestādes izglītojamos attiecībā 1 

PKK uz 700 izglītojamajiem



PKK darba pienākumi projekta 
ietvaros

• Izglītības iestādes karjeras izglītības programmas veidošana 

un īstenošanas koordinēšana

• Metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem un atbalsta 

personālam par karjeras izglītības integrēšanu mācību un 

audzināšanas procesā

• Daudzveidīgu karjeras attīstības atbalsta pasākumu* 

koordinēšana, organizēšana un vadīšana izglītojamiem un 

viņu vecākiem

* Ne tikai projekta finansētu



PKK darba pienākumi projekta 
ietvaros

• Informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena 

izvēlei

• Individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana 

izglītojamajiem

• Sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos

• Izpētes un metodisko darbu veikšana

• Profesionālo kompetenču pilnveidošana



PKK darba kvalitātes 
nodrošināšana projekta ietvaros

Sistemātiska papildizglītība:

• Informatīvie semināri

• Supervīzijas

• Papildizglītība par izstrādātajiem materiāliem

Metodiskais un informatīvais atbalsts

Uzraudzības vizītes uz izmēģinājumskolām un īstenotajiem 

karjeras attīstības atbalsta pasākumiem
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Informatīvo un metodisko 
materiālu izstrāde

 www.profesijupasaule.lv ir papildināta ar vienu jaunu objektu (māju), 

kopā veidojot jau 30 profesiju objektus (mājas), kā arī papildināts portālā 

iekļauto profesiju aprakstu, interviju un attēlu galeriju skaits – 171 (pirms 

projekta 166);

 sadarbība ar LDDK - metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare, 

Pārtikas rūpniecības nozare, ķīmiskās rūpniecības nozare, veselības un 

aprūpes nozare. Uzsākta sadarbība ar būvniecības nozari un transporta un 

loģistikas nozari. Papildus tam tiek turpināta sadarbība drošības, glābšanas 

un aizsardzības jomā, kā arī uzsākta sadarbība iIzglītības un zinātnes jomā 

pedagogu profesiju atspoguļošanai.

http://www.profesijupasaule.lv/


Informatīvo un metodisko 
materiālu izstrāde

 Izstrādātas tehniskās specifikācijas vienotā iepirkuma ietvaros 

par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu 

izstrādi, metodisko materiālu izstrādi un papildizglītības 

īstenošanu

 Pārraudzīta metodisko materiālu darbam ar Karjeras attīstības 

atbalsta pasākumu plāna paraugiem izstrādes grupas darbība

 Organizētas 5 klātienes tikšanās ar metodisko materiālu 

darbam ar Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna 

paraugiem izstrādes grupu



Karjeras attīstības atbalsta 
pasākumu plāna paraugu izstrāde

 Izstrādātas tehniskās specifikācijas un veikts vienots iepirkums par karjeras 

attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrādi, metodisko materiālu 

izstrādi un papildizglītības īstenošanu

 Pārraudzīta Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrādes 

grupas darbība

 Organizētas 5 klātienes tikšanās ar Karjeras attīstības atbalsta pasākumu 

plāna paraugu izstrādes grupu

 Izstrādāti trīs Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugi – darbam 

ar izglītojamiem vispārējā vidējā izglītībā, speciālās izglītības programmās, 

profesionālajā izglītībā



Karjeras atbalsta īstenošanā 
iesaistīto speciālistu papildizglītība

Noorganizēti un novadīti  vairāk nekā 20 informatīvie semināri  sadarbības 

partneriem  un pedagogiem karjeras konsultantiem (PKK) par karjeras atbalsta 

pasākumu īstenošanu projekta 3. un 6.darbības ietvaros.

Par darbu ar projektā  izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem ir nodrošināta 

papildizglītības A programma

Papildizglītībā var piedalīties ne tikai projektā nodarbināties PKK,

bet arī citi KAA īstenošanā iesaistītie speciālisti.



Karjeras atbalsta īstenošanā 
iesaistīto speciālistu papildizglītība

Papildizglītība tiek realizēta 2 posmos:

1. Iepazīšanās ar materiāliem un uzdevumiem e-vidē

2. Klātienes mācības par izstrādāto materiālu saturu (jūnijā un augustā).

Projektā izstrādātie metodiskie materiāli:

1.Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu  plāna un programmas 

paraugi KAA īstenošanai:

-Vispārējā izglītībā

-Speciālajā izglītībā

-Profesionālajā izglītībā.

2. 100 metodikas KAA pasākumu plāna paraugu īstenošanai.

Papildizglītībā iesaistītie PKK piedalās materiālu aprobācijā un sniedz 

atgriezenisko saiti.



Supervīzijas

2017.gadā noorganizētas un novadītas 5 supervīziju grupas 
sadarbības partneru pedagogiem karjeras konsultantiem par 
karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšanu. 

2018.gadā 8 supervīzijas par dažādiem karjeras atbalsta 
resursiem (Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē, Gulbenē). 

Plānotas 4 supervīzijas Rīgā.

Saturs: 

• Izglītības iespējas (Latvijā, ārvalstīs, PKK pašizglītība) 

• Darba pasaule (profesijas, darba tirgus, darba meklēšana)

• Karjeras plānošana (pašizpēte, lēmumu pieņemšana, karjeras 
izglītības īstenošana)

2
9



Novērtēšanas vizītes 
izmēģinājumskolās un PIKC

2016./2017. m.g. –apmeklētas 50 izglītības iestādes

2017./2018. m.g. – 124 (šobrīd 105, būs maijā, jūnijā, 

augustā)

Turpmākajos 2 mācību gados  120 – 125 atkarībā no 

iesaistīto skolu skaita, proporcionāli apmeklējot

 novadu skolas

 republikas pilsētu skolas

 novadu apvienību skolas

 PIKC



Novērtēšanas vizītes 
izmēģinājumskolās un PIKC
(secinājumi)

1. Karjeras izglītība ir integrēta gan mācību, gan 

audzināšanas procesā.

2. Skolas izvirzījušas karjeras izglītību kā prioritāti 

attīstības un gada plānos. 

3. PKK ir palīgs klases audzinātājiem, skolas vadībai, 

skolotājiem, vecākiem un, galvenais, skolēniem.

4. Projekts dod iespēju piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku 

KAA pasākumu klāstu.

5. Attīstīts plašs kontaktu tīkls, atrasti jauni sadarbības 

partneri. 



Novērtēšanas vizītes KAA 
pasākumos

⁺ Pasākumu dažādība: darba un izglītības iespēju izpēte, sevis 

apzināšanos un lēmumu pieņemšanu veicinoši pasākumi.

⁺ Kvalitāte un atsaucība īpaši no nelieliem uzņēmumiem, 

amatniecības pārstāvjiem, zemnieku saimniecībām.

⁺ Izglītojamo karjeras atbalstam izveidotas jaunas programmas, 

piem. Iepazīsti profesijas … uzņēmumā, teātrī, iestādē utt. 

⁻ Nereti pakalpojuma sniedzēja izpratne par sniedzamo karjeras 

attīstības atbalstu ir atšķirīga no pasūtītāja puses.

⁻ Ja pakalpojuma sniedzējs līdz projektam ir piedāvājis gatavas 

izglītojošas programmas, viņam ir problemātiski tās mainīt.



Problemātika

- Prasības PKK izglītībai

- PKK atalgojums



Nākotnes plāni

- Video materiāli Profesiju Pasaulei

- Profesiju Pasaules materiālu pielāgošana mērķgrupām

- Karjeras nedēļa

- Lampa

- B programma



Kontaktinformācija

Projekta atbildīgā amatpersona:

Dita Traidās – VIAA direktore, 

dita.traidas@viaa.gov.lv,

tālr. 67814334

Projekta kontaktpersona:

Informācijas un karjeras atbalsta 

departamenta direktore Inta Asare

Inta.Asare@viaa.gov.lv, 

tālr.: 67785427

mailto:dita.traidas@viaa.gov.lv
mailto:Inta.Asare@viaa.gov.lv

