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

“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

PROJEKTS
Projekta specifiskais atbalsta mērķis:
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs
Projekta finansējums:
piešķirtais 21 645 410 euro
pieejamais 23 080 688 euro
Īstenošanas laiks: 01.12.2016. – 31.12.2020.
Izmaksas attiecināmas: no 02.01.2016.
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
Uzraudzības rādītāji:
• iznākuma - 328 vispārējās un profesionālās izglītības
iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras
izglītībai un attīstībai
• rezultāta – 328 vispārējās un profesionālās izglītības
iestādes,
kuras
nodrošina
karjeras
atbalstu
izglītojamiem
• finanšu – līdz 31.12.2018. sertificēti 6 924 206 euro

PROJEKTS
Sadarbības partneri:

• pašvaldības vai pašvaldību apvienības,
izglītības pārvaldes (pašvaldības)

vai

• profesionālās izglītības iestādes ar profesionālās
izglītības kompetences centra statusu (PIKC)
• Valsts izglītības satura centrs (VISC)

PROJEKTA DARBĪBAS
1. Informatīvo un metodisko materiālu izstrāde karjeras

atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu
izstrāde un aprobācija vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs
3. Vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošo
pedagogu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu
papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas
jautājumos
4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu
organizēšana profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, tai
skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu
organizēšana

PROJEKTA DARBĪBAS
5. Konkursantu sagatavošana un dalības nodrošināšana
starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības
konkursos
6. Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras
informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju)
īstenošana izglītības iestādēs izglītojamajiem visos Latvijas
novados un republikas pilsētās
7. Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana
8. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta
īstenošanu

PROJEKTS
Nr.

Finansējums
EUR

Projekta darbība

% no kopējā
finansējuma

1

Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā evidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

372 000,0

1,72

2

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

38 500,0

0,18

183 790,0

0,85

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

4

Nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšana profesionālās izglītības
iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu
organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai

5

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

872 775,0

6

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

16 184 637,0

74,77

7

Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana

2 279 834,0

10,53

8

Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

1 710 850,0

Kopā:

7,9

4,03

3024,0

0,01

21 645 410,0

100

1. Informatīvo un metodisko materiālu
izstrāde
Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
 VIAA uzturētajā vietnē: www.profesijupasaule.lv atjaunota
informācija – 163 intervijas ar nozares profesionāļiem un
profesiju attēlu galerijas;
 izveidota aptaujas anketa pedagogam karjeras konsultantam
 2017.gada maijā veikta pedagogu karjeras konsultantu eaptauja, iegūta informācija no 131 respondenta un sagatavots
atbilžu apkopojums;
 turpinās darbs pie darba pasaules informācijas materiālu
struktūras, satura un formātu specifikācijas;
 publiskota jaunā profesijupasaule.lv mājaslapas versija;
 Izstrādātas tehniskās specifikācijas par metodisko materiālu
izstrādi. Izsludinātas 3 iepirkumu procedūras, no kurām 2
tika pārtrauktas.

2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu
plāna paraugu izstrāde
Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
 Izstrādātas tehniskās specifikācijas par karjeras attīstības
atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrādi. Izsludinātas 3
iepirkumu procedūras, no kurām 2 tika pārtrauktas.

3. Karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto
speciālistu papildizglītība
Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
Noorganizēti un novadīti informatīvie semināri sadarbības
partneriem un pedagogiem karjeras konsultantiem (PKK) par
karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu projekta 3. un
6.darbības ietvaros:
 4 informatīvie semināri (19.- 22.12.2016.)
 7 informatīvie semināri (17.03.2017., 23.03.2017,
24.03.2017., 29.03.2017., 30.03.2017., 04.04.2017.,
05.04.2017.)
 2 informatīvie semināri potenciālo sadarbības partneru
(kuru iesaiste projektā plānota ar 2017./2018. mācību
gada sākumu) speciālistiem un PKK (14.06.2017.,
15.06.2017.)

4. Nacionālo profesionālās meistarības
konkursu organizēšana
Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
Sasniegts starpposma rezultāts - noorganizēti 2 nacionālie profesionālās
meistarības konkursi no 5 plānotajiem:
 2016.gadā nacionālais konkurss 9 profesijās
 2017.gadā konkurss SkillsLatvia 17 profesijās:
• lauksaimniecības tehnikas mehāniķiem 06.-07.04.2017. izstāžu
kompleksā Rāmava;
• citās 16 profesijās 20.-22.04.2017. izstāžu centrā Ķīpsalā
 2017.gada nacionālā konkursa SkillsLatvia ietvaros noorganizēti
pusfināli 6 profesijās:
• pusfināli 2 profesijās: pavārs un viesmīlis (24.02.2017. Liepājas
Valsts tehnikumā, 28.02.2017. Valmieras tehnikumā)
• pusfināli
4
profesijās
datorsistēmu
tehniķis
(02.03.02.2017.Daugavpils tehnikumā), grafiskais dizainers un
apģērbu dizainers (07.-08.03.2017. Rīgas Valsts tehnikumā),
sausās būves tehniķis (30.-31.03.2017. Jelgavas tehnikumā)

4. Nacionālo profesionālās meistarības
konkursu organizēšana

Sasniegts starpposma rezultāts - noorganizēts 1
paraugdemonstrējumu pasākums no 4 plānotajiem:
 27 paraugdemonstrējumu dalībnieki piedalījās profesiju
paraugdemonstrējumu pasākumā nacionālā jauno
profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia norises
laikā 20.04.-22.04.2017.
 Paraugdemonstrējumu apmeklētāju skaits - ap 4000
 Konkursa laikā noorganizēts seminārs "Domnīca" ar 3
pamattēmām karjeras izvēles jautājumos. Semināra
apmeklētāju skaits - ap 200.

5. Konkursantu sagatavošana un dalības
nodrošināšana starptautiskajos jauno
profesionāļu meistarības konkursos
Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
Sasniegts starpposma rezultāts - 12 konkursanti no 40 plānotajiem
piedalījušies starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos :
 2016.gadā 12 konkursanti piedalījās starptautiskajā jauno profesionāļu
meistarības
konkursā
Euroskills
2016
(30.11.2016.-04.12.2016.
Gēteborgā, Zviedrijā) un ieguva 9 medaļas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modes tehnoloģijas (apģērbu modelētāja un izgatavotāja) – 2 sudraba medaļas
Skatlogu noformētāja – 1 bronzas medaļa
Mēbeļu galdnieks - 1 bronzas medaļa
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis - 1 bronzas medaļa
Grafiskā dizainere - 1 ekselences medaļa
Elektriķis - 1 ekselences medaļa
Pavāre - 1 ekselences medaļa;
Web lapu izstrādātājs - 1 ekselences medaļa

 12 dalībnieki pārstāvēja 10 profesijas- skatlogu noformētājs, apģērbu
modelētājs un izgatavotājs, grafiskais dizainers, web lapu izstrādātājs,
lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, pavārs, viesmīlis, elektriķis, mēbeļu
galdnieks, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālists.

Konkursantu sagatavošana un dalības
nodrošināšana starptautiskajos jauno
profesionāļu meistarības konkursos
Uzsākta sagatavošanās Latvijas delegācijas dalībai
starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā
WorldSkills 2017 (14.10.2017.-19.10.2017. Abū Dabī, AAE):
 ir noteiktas 8 profesijas (skatlogu noformētājs, apģērbu
izgatavotājs; grafiskais dizainers; Web lapu dizainers; smago
transportlīdzekļu mehāniķis; pavārs; elektriķis; mēbeļu
galdnieks), attiecīgo profesiju 8 eksperti un konkursantu
skaits (8);
 noslēgti līgumi ar valsts komandas potenciālo dalībnieku
profesionālās pilnveides dalībai starptautiskajā konkursā
WorldSkills 2017 sagatavotājiem;
 atlasīti potenciālie kandidāti, sagatavotas un noslēgtas 34
trīspusējās vienošanās starp VIAA, potenciālo konkursantu un
izglītības iestādi par kandidāta sagatavošanu dalībai
konkursā.

6. Karjeras atbalsta pasākumu
īstenošana izglītības iestādēs
6.darbība tiek īstenota sadarbībā ar partneriem – pašvaldībām un
PIKC.
Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
Sasniegts starpposma rezultāts –198 vispārējās un profesionālās
izglītības iestādes, kas īsteno karjeras atbalstu, no plānotajām 328:
 Projektā piedalās 51 pašvaldība un PIKC "Smiltenes tehnikums"
 Nodarbināti 148 PKK ar kopējo slodzi 121,48
 Projektā piedalās 104 neiesaistītās skolas
 Partneriem piešķirtais finansējums 2016./2017.m.g. –
870 058,04
t.sk. pedagogu karjeras konsultantu algām -395 506,22
karjeras atbalsta pasākumiem – 411 268,00

6. Karjeras atbalsta pasākumu
īstenošana izglītības iestādēs
VIAA veiktie darbi:
 Izvērtēta un precizēta informācija par sadarbības partneru
izvirzītajām izglītības iestādēm (izmēģinājumskolām un projektā
neiesaistītajām izglītības iestādēm), plānoto PKK darba slodzi un
profesionālo kvalifikāciju
 Analizēti un apkopoti pieprasītie dati no VIIS par izglītojamo
skaitu sadarbības partneru izvirzītajās izglītības iestādēs, dati
saskaņoti ar sadarbības partneriem
 Izstrādāti atbalsta materiāli partneriem (karjeras atbalsta
pasākumu plāna struktūras paraugs, ieteikumi karjeras attīstības
atbalsta pasākumu plāna sastādīšanai)
 Sagatavoti sadarbības līgumi un to pielikumi, sagatavoti dati un
informācija sadarbības līgumu slēgšanai par sadarbības partneru
izvirzītajām izglītības iestādēm un izglītojamo skaitu
 Saskaņoti un apstiprināti sadarbības partneru karjeras
attīstības atbalsta pasākumu plāni periodam līdz 2016./2017.
m.g. beigām

7. Projekta vadība un īstenošanas

nodrošināšana

Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
 Projekta vadību un ieviešanu nodrošina Informācijas un karjeras
atbalsta departaments un tā 4 nodaļas - Projekta vadības nodaļa,
Karjeras atbalsta nodaļa, Profesionālās meistarības konkursu nodaļa
un Informācijas resursu nodaļa
 Projektā kopā ir nodarbināti 20 darbinieki
 Veikti 6 iepirkumi un izsludinātas vēl 3 procedūras, t.sk. 2
pārtrauktas, 1 procesā
 Saskaņoti un noslēgti 52 sadarbības līgumi ar kopējo
izmēģinājumskolu skaitu – 198
 Pārbaudīti sadarbības partneru maksājumu pieprasījumi
 Sniegts konsultatīvais atbalsts sadarbības partneriem par sadarbības
līguma un 6.darbības ieviešanas nosacījumiem;
 Sagatavoti un iesniegti sadarbības iestādē – Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā(CFLA) aktualizēti iepirkuma plāni, projekta
grozījumi Nr.1

7.Projekta vadība un īstenošanas
nodrošināšana

Sagatavoti un iesniegti CFLA 3 maksājuma pieprasījumi:

Maksājuma pieprasījums

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

Iesniegts CFLA 29.06.2017.

620 645,27

Kopā:

867 012,07

VIAA izdevumi 2017.gada jūnijā

83 820,00

Kopā:

950 832, 07

8. Informācijas un publicitātes
pasākumi par projekta īstenošanu

Darbības ietvaros paveiktais līdz 01.07.2017.:
 Regulāri tiek nodrošināti obligātie informācijas
publicitātes pasākumi;
 Finansējuma saņēmēja - VIAA tīmekļa vietnē
www.viaa.gov.lv ir ievietota aktuālā informācija par
projekta ietvaros īstenotajiem pasākumiem;
 Sadarbības partneru tīmekļa vietnēs ir ievietota aktuālā
informācija par projekta 6.darbības ietvaros īstenotajiem
pasākumiem.

Kontaktinformācija

Projekta atbildīgā amatpersona:
Dita Traidās – VIAA direktore, Tālr. 67814334
dita.traidas@viaa.gov.lv

Projekta kontaktpersona:
Informācijas un karjeras atbalsta
departamenta direktore Inta Asare
Inta.Asare@viaa.gov.lv
Tālr.: 67785427

