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RĪGĀ

APSTIPRINU
VIAA direktore
D.Traidās
2021. gada 1.jūnijā

Eiropas Komisijas karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance
karjeras attīstības atbalsta veicināšanas konkurss
„Karjeras atbalsta balva – 2021”
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis
1.1. Karjeras attīstības atbalsta veicināšanas konkursa „Karjeras atbalsta balva – 2021”
(turpmāk – konkurss) mērķis ir atzinības izteikšana karjeras attīstības atbalsta jomā
iesaistītai personai par izcilu veikumu karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā 2020.2021. mācību (akadēmiskā) gadā, vai 2020. kalendārajā gadā, atbilstoši pretendentu darba
specifikai.
1.2. Konkurss ir Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) iniciatīva, kas vērsta
uz mūžilga karjeras atbalsta sistēmas attīstību Latvijā, Eiropas Komisijas (turpmāk – EK)
Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance atpazīstamības veicināšanu un
karjeras atbalsta nozīmes stiprināšanu.
2. Konkursa dalībnieki
2.1. Konkursā var pieteikties fiziskas vai juridiskas personas (Pretendenti), kuru profesionālajā
darbībā ietilpst viens vai vairāki karjeras attīstības atbalsta sistēmas elementi:
2.1.1. karjeras informācija (sagatavošana un sniegšana);
2.1.2. karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas, pasākumi);
2.1.3. karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības
noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju
apguve).
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2.2. Pretendenti konkursā piesaka izcilu veikumu karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā
2020.-2021.gadā. Konkursā aicināti pieteikties Pretendenti, kuru veikums izpaudies kā
atsevišķa (unikāla) aktivitāte karjeras izglītībā un/vai karjeras konsultācijās, un/vai
informācijas sagatavošanā: izstrādāta publikācija, pētījums, tīmekļa vietne, izglītojoša
programma, tai skaitā karjeras izglītības integrēšanai mācību saturā, informācijas vai
diagnostikas rīks, metodiskais līdzeklis vai materiāls, īstenots karjeras attīstības atbalsta
pasākums, sniegts karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, tai skaitā sociālās atstumtības
riskam pakļautām personu grupām, u.c.
2.3. Konkursā nevar pieteikties Pretendenti, kas ir VIAA darbinieki.
3. Konkursa finansēšanas avots
3.1. Konkursa finansēšanas avots ir VIAA rīcībā esošie EK karjeras attīstības atbalsta un
informācijas tīkla Euroguidance piešķīruma līgumā šim mērķim paredzētie finanšu
līdzekļi.
4. Pretendentu pieteikšanās dalībai konkursā
4.1. Pretendentu pieteikšanos VIAA izsludina (publicē) mājaslapā www.viaa.gov.lv kopā ar
Pretendenta pieteikumu (pielikums).
4.2. Pretendents, piesakoties konkursam, aizpilda Pretendenta pieteikumu.
4.3. Pretendents, piesakoties konkursam, pievieno darba devēja(u) vai klienta(u) atsauksmi(es)
par konkursam pieteikto veikumu. Atsauksme(s) sagatavojama(s) brīvā formā, akcentējot
Pretendenta pieteiktā veikuma būtiskumu, novatoriskumu un ietekmes mērogu.
4.4. Pretendents ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30.jūnijam nosūta skenētu vai elektroniski
parakstītu aizpildītu Pretendenta pieteikumu un atsauksmi(es) uz e-pasta adresi
info@viaa.gov.lv, vai nosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu
iela 1, Rīga, LV-1050 ar norādi Konkursam „Karjeras atbalsta balva – 2021”.
5. Konkursa pieteikumu vērtēšana
5.1. Konkursam izvirzītos Pretendentus vērtē ar VIAA direktora rīkojumu apstiprināta konkursa
žūrija, kuras sastāvā ietilpst VIAA darbinieki – karjeras atbalsta jomas eksperti un Karjeras
attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes nominētie pārstāvji.
5.2. Konkursā iesniegto Pretendentu pieteikumus vērtē atbilstoši to apliecinātajam
ieguldījumam Karjeras attīstības atbalsta sistēmas koncepcijā norādītajiem karjeras
attīstības atbalsta sistēmu veidojošiem pamatelementiem:
5.2.1. informācija (sagatavošana un sniegšana);
5.2.2. karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas, pasākumi);
5.2.3. karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības
noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju
apguve).
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5.3. Vērtēšanā izmanto Pretendenta pieteikumā sniegto informāciju un citu publiski pieejamo
informāciju, kas raksturo Pretendenta veikumu, piešķirot punktus atbilstoši noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem:
5.3.1. Pretendenta veikuma būtiskums
(maksimālais punktu skaits kritērijā 10 punkti):
5.3.1.1.
Pieteikumā aprakstītais veikums neatbilst mērķauditorijas karjeras attīstības
atbalsta vajadzībām;
5.3.1.2.
Pieteikumā aprakstītais veikums daļēji atbilst mērķauditorijas karjeras
attīstības atbalsta vajadzībām;
5.3.1.3.
Pieteikumā aprakstītais veikums pilnībā atbilst mērķauditorijas karjeras
attīstības atbalsta vajadzībām.
5.3.2. Pretendenta veikuma novatoriskums
(maksimālais punktu skaits kritērijā 10 punkti)
Pretendenta pieteikumā aprakstītais veikums ir:
5.3.2.1.
Oriģināls;
5.3.2.2.
Adaptēts.
5.3.3. Pretendenta veikuma ietekmes mērogs
(maksimālais punktu skaits kritērijā 10 punkti):
5.3.3.1.
Cik lielā mērā Pretendenta pieteikumā aprakstītais veikums tiek izmantots/
citās iestādēs/organizācijās konkrētā pašvaldībā;
5.3.3.2.
Cik lielā mērā Pretendenta pieteikumā aprakstītais veikums tiek izmantots
citās iestādēs/organizācijās citās pašvaldībās;
5.3.3.3.
Cik lielā mērā Pretendenta pieteikumā aprakstītais veikums tiek izmantots
citās iestādēs/organizācijās citās valstīs.
5.3.4. Atsauksmes par pretendenta veikumu
(maksimālais punktu skaits kritērijā 10 punkti):
5.3.4.1.
Cik lielā mērā atsauksmē norādītā informācija atbilst pretendenta veikuma
būtiskumam, novatoriskumam, ietekmes mērogam;
5.3.4.2.
Neatkarīgi no Pretendenta pieteikumam pievienoto atsauksmju skaita,
maksimālais punktu skaits kritērijā ir 10 punkti.
5.4. Par karjeras attīstības atbalsta veicināšanas balvas „Karjeras atbalsta balva – 2021”
konkursa uzvarētājiem tiek atzīti trīs Pretendentu sniegumi ar augstāko vērtējumu.
5.5. Žūrija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem piešķirt Atzinības rakstus šādās kategorijās:
5.5.1. Mūža ieguldījums;
5.5.2. Izcils sniegums ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanā.
6. Konkursa rezultātu paziņošana
6.1. Par rezultātiem konkursa dalībniekus VIAA Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības
departaments informē, sazinoties ar Pretendentiem pa elektronisko pastu.
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6.2. Karjeras atbalsta veicināšanas konkursa „Karjeras atbalsta balva – 2021” rezultāti tiek
publicēti VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv desmit darbdienu laikā pēc balvas
pasniegšanas.
7. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
7.1. Tiek apbalvoti trīs uzvarētāji. Ja uzvarētājs ir juridiska persona, tad juridiskā persona balvas
saņemšanai izvirza vienu pārstāvi dalībai apbalvošanas ceremonijā.
7.2. Konkursa uzvarētāji saņem VIAA balvu (reprezentatīvu suvenīru ar konkursa logo), kā arī
VIAA diplomu.
7.3. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti VIAA organizētā pasākumā.
7.4. Atzinības rakstus (ja tādi ir) pasniedz 7.3. punktā norādītājā pasākumā.
8. Citi noteikumi
8.1. Konkursa žūrijas sēžu materiālus (protokolus un citus dokumentus) un informāciju, kas
saistīta ar konkursa Pretendentu veikuma izvērtēšanu, neizpauž Pretendentiem vai citām
personām, kuras nav saistītas ar konkursu un Pretendentu izvērtēšanu.
Pielikums: Pretendenta pieteikums uz 2 lpp.
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