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PROJEKTS
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”

Projekta darbības

Nr.

Projekta darbība

1 Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai
skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs

2 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija
specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs

Projekta darbības un finansējums

Nr.

3

4

Projekta darbība

Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālā izglītības
iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā
iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas
jautājumos
Nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšana profesionālās
izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju
demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības
celšanai

Projekta darbības un finansējums

Nr.

Projekta darbība

5

Konkursantu - godalgoto vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās
meistarības konkursos - sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno
profesionāļu meistarības konkursos un dalības nodrošināšana

6

Karjeras atbalsta pasākumu īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā
iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un
republikas pilsētās

Projekta darbības un finansējums

Nr.

Projekta darbība

7

Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana

8

Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Nacionālo jauno profesionāļu
meistarības konkursu organizēšana
Projekta ietvaros noorganizēti 3 nacionālie jauno profesionāļu meistarības
konkursi no 5 plānotajiem:
 2016.gadā nacionālais konkurss 9 profesijās
 2017.gadā konkurss SkillsLatvia 2017 17 profesijās
 2018.gadā konkurss SkillsLatvia 2017 20 profesijās

20 prasmju konkursi

Radošā māksla un modes tehnoloģijas
1. Skatlogu dizains un noformēšana
2. Tērpu dizains
3. Tērpu izgatavošana
Informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas
4. Grafikas dizains
5. Datortīklu administrēšana
6. Web lapu dizains un izstrāde
Ražošana un inženiertehnoloģijas
7.Mobilā robotika
8. Elektronika
Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi
9. Friziera darbi
10. Ēdienu gatavošana
11. Restorānu serviss
12. Viesu uzņemšana

Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas
13. Elektriskās instalācijas
14. Inženierkomunikācijas
15. Flīzēšana
16. Krāsošana un dekoratīvā apdare
17. Galdniecības darbi
18. Mēbeļu izgatavošana
19. Koka dizains un izstrādājumi
Transports un loģistika
20. Smago spēkratu remonts un apkope

Konkursantu sagatavošana un dalības
nodrošināšana starptautiskajos jauno
profesionāļu meistarības konkursos

Starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos kopumā
piedalījušies 20 konkursanti:
12 Euroskills 2016 (Gēteborga)
8 WorldSkills 2017 (Abū Dabī)
Notiek sagatavošanās Latvijas delegācijas dalībai starptautiskajā jauno
profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2018 (26.09.2018.-28.09.2018.
Budapeštā, Ungārijā)

Dzimumu līdztiesības aspekts

SkillsLatvia 2018 konkursā stereopiski pieņemtās vīrišķīgās profesijās–
elektronika, krāsošana un dekoratīvā apdare un mobilā robotika piedalījās 4 meitenes. Savukārt profesijā Skatlogu dizains un noformēšana
piedalījās viens puisis.
2017. gadā SkillsLatvia konkursantu dzimumu sadalījums bija šāds – 63%
vīrieši un 37% sievietes, SkillsLatvia 2018 70% vīrieši un 30% sievietes.
Starptautiskajos konkursos WorldSkills 2017 – sieviešu un vīriešu
proporcija bija vienāda – 4 sievietes un 4 vīrieši, EuroSkills 2016 Latvijas
komandā bija 5 sievietes un 7 vīrieši.

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

Karjeras atbalsta pasākumu
īstenošana izglītības iestādēs
Darbības ietvaros paveiktais līdz 31.05.2018.:
 2017/2018.m.g. karjeras atbalstu ir saņēmušas vispārējās un
profesionālās izglītības iestādes:
– 415 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 376 PKK ar kopējo slodzi 204,37

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

Dzimumu līdztiesības aspekts

• Karjeras attīstības atbalsta pasākumos piedalās abu dzimumu
izglītojamie;
• Pasākumu saturs tiek veidots balstoties uz abu dzimumu interesēm un
iespējām, ievērojot dzimumu līdztiesības principus - mācību ekskursijās
uzņēmumos var piedalīties visi jaunieši neatkarīgi no dzimuma;
• Karjeras konsultantu vai citu speciālistu vadītās nodarbībās tiek uzsvērtas
vienādas iespējas darba tirgū;
• Izglītojamie atpazīst dzimumu segregācijas pazīmes, iegūst jaunu
informāciju par abu dzimumu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū.

Informatīvo un metodisko
materiālu izstrāde
 Izstrādāti trīs Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugi –
darbam ar izglītojamiem vispārējā vidējā izglītībā, speciālās izglītības
programmās, profesionālajā izglītībā – ievietoti e-studiju vidē, norit
papildizglītības kursi par darbu ar tiem;
 Izstrādāti metodiskie materiāli darbam ar Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu plāna paraugiem – ievietoti e-studiju vidē, iesākta materiālu
aprobācija, norit papildizglītības kursi par darbu ar tiem;
 VIAA uzturētajā vietnē: www.profesijupasaule.lv atjaunota informācija –
intervijas ar nozares profesionāļiem un profesiju attēlu galerijas (180
profesijas);
 Norit darbs pie pašizpētes rīku dažādām vecuma grupām e- vidē izstrādes
sagatavošanas (PKK aptaujas, karjeras atbalstā iesaistīto speciālistu
fokusgrupas)

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.
Par darbu ar projektā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem ir nodrošināta
papildizglītības A programma «Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma
izglītības iestādē».
Papildizglītībā var piedalīties ne tikai projektā nodarbināties PKK,
bet arī citi KAA īstenošanā iesaistītie speciālisti.
Pedagogu karjeras konsultantu supervīzijas par karjeras attīstības atbalsta
īstenošanu izglītības iestādē.

Dzimumu līdztiesības aspekts

Dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšana.
Karjeras attīstības atbalsts:
- profesionāla paštēla izveide,
- izpratne par stereotipiem (dzimumu kultūras u.c. ),
- pārliecība, ka pastāv ļoti dažādas dzīves lomas.
Dažādu ar darba pasauli saistītu stereotipu pārvarēšana – par atšķirīgas
kultūras, rasu, vecuma, dzimuma, reliģiskās pārliecības u.c. faktoru ietekmi
uz profesiju un darba tirgu.

Dzimumu līdztiesības aspekts

Stereotipu par profesijām laušana:
• “Profesijas kolāža” - tiek vizualizētas profesijas vai profesiju grupas,
izzināts jauniešu viedoklis, kurš ir labākais šī darba darītājs, pārrunas
gan par stereotipiem, gan dzimumu līdztiesības ievērošanu.
• “Profesiju saturs un saikne ar mācību saturu skolā” -attīsta jauniešu
domāšanu un attieksmi pret dzimumu lomu un stereotipiem
profesijas izvēlē.
• “Fizisks vai garīgs darbs” - kurš dzimums izvēlas fizisku un kurš
garīgu darbu, kāpēc.
• Tiek piedāvātas arī lomu spēles, kurās skolēni iejūtas dažādu
sabiedrības pārstāvju lomās un jādarbojas iedomātā darba vidē.

Kontaktinformācija

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

