Karjeras attīstības atbalsta sistēmas
Sadarbības padomes sēdes protokols
2013.gada 21.martā
Valsts izglītības attīstības aģentūra,
4. stāva apspriežu zāle, Vaļņu ielā 1, Rīga
Sēdes sākums: 14:00
Sēdes vadītāji:
Inita Juhņēviča - Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītāja
Līga Lejiņa - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta (PIAD) direktore
Sēdē piedalās:
Oficiāli nominētie Sadarbības padomes (SP) dalībnieki:
Baiba Baškere - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta (ID)
direktores vietniece
Sandra Falka – IZM, Valsts izglītības satura centra (VISC), Vispārējās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas vecākā referente;
Imants Lipskis - Labklājības ministrijas Darba departamenta (DD) direktors;
Valda Puiše - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta (ID);
Agnese Rožkalne - Ekonomikas ministrijas Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas
(EPKN) vecākā referente;
Ruta Porniece – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Eksperte nodarbinātības un
izglītības jautājumos
Aleksandra Joma – Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras
atbalsta departamenta (IKAD) direktore
Oficiāli nominētie SP dalībnieku aizstājēji:
Dzintra Mergupe-Kutraite - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta
(ID) vecākā referente
Ilze Kadiķe - Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākā referente
Marina Skļara - Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Nozaru koordinatore
profesionālās izglītības un nodarbinātības jautājumos
Sarmīte Pilāte Latvijas pieaugušo izglītības apvienības (LPIA) direktore
Brigita Miķelsone – Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) pārstāve;
Sēdē nepiedalās:
Ilze Erdmane – SIVA, Iluta Krūmiņa – LPIA; Laura Treimane – IZM; Anita Līce – LDDK;
Ināra Dundure – LPS, Zenta Anspoka – LKAAA
Sēdi protokolē – Nora kalēja, VIAA, IKAD
Darba kārtības jautājumi:
VIAA rīkojums par jauno KAAS Sadarbības padomes sastāvu.
KAAS SP priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas (atklātā balsošana)
IZM jaunās iniciatīvas karjeras atbalsta uzlabošanai skolās (ziņo IZM/VIAA)
LM/NVA jaunās iniciatīvas karjeras atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā (ziņo
LM/NVA)
5. Ziņojums par projekta „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” darbības
virzieniem 2013.-2014.gadā (ziņo VIAA)
6. Dažādi.
_____________________________________________________________________
Sadarbības padomes (turpmāk- SP) priekšsēdētāja I.Juhņēviča atklāj sēdi, iepazīstina sēdes
dalībniekus ar darba kārtību.
1.
2.
3.
4.

1.darba kārtības jautājums
A.Joma. Ir izdots jauns VIAA rīkojums par izmaiņām SP sastāvā sakarā ar darbinieku rotāciju
SP dalīborganizācijās. Ņemot vērā to, ka iepriekšējos periodos ievēlētā SP priekšsēdētāja jau

ir nostrādājusi 1 gadu un tikusi pārvēlēta atkārtoti vēl uz 1 gadu, tad saskaņā ar SP nolikumu
varētu tikt ievēlēts jauns SP priekšsēdētājs, lai gan tas nav obligāti, jo nolikums paredz, ka var
pārvēlēt arī esošo priekšsēdētaju uz neierobežotu reižu skaitu.
2.darba kārtības jautājums
I.Juhņēviča. Lūdzu izteikt priekšlikumus jaunajām kandidatūrām.
A.Joma skaidro. Ir iespējami 4 varianti – rotēt savā starpā padomes priekšsēdētāju un
vietnieku, atstāt visu tā kā ir, ievēlēt pilnīgi jaunus kandidātus, vai nomainīt kādu no
esošajiem. Vienīgais nosacījums, lai katra no ievēlētajām personām pārstāvētu savu sektoru –
darba tirgu un izglītības jomu.
M.Skļara izvirza divas kandidatūras no izglītības sektora – I.Juhņēviču un L.Lejiņu.
L.Lejiņas kandidatūra tiek atbalstīta arī no IZM un LKAAA pārstāvju puses, jo viņa strādā
pie politikas pamatnostādņu veidošanas, kur ietilpst arī karjeras izglītība, un piedalās projekta
vadības grupā.
S.Falka aicina izteikties I.Juhņēviču, kāda ir viņas attieksme pret turpmāko darbu KAAS
vadībā, ņemot vērā to, ka pašreizējā darba vieta vairs nav IZM, bet ir IKVD.
I.Juhņēviča norāda, ka jaunie darba pienākumi arī ir saistīti ar izglītības jomu un ka arī
turpmāk būtu gatava vadīt SP.
A.Joma aicina klātesošos balstot
Balsošanas rezultāti:
Par L.Lejiņu balso 6, atturas 3; par I.Juhņēviču balso 2.
L.Lejiņa ir ievēlēta SP priekšsēdētājas amatā ar balsu vairākumu.
A.Joma ierosina izvirzīt kandidatūras un balsot par SP priekšsēdētājas vietnieka kandidatūru
un izvirza I.Lipski.
I.Lipskis ierosina izvirzīt kādu no darba devēju puses. Taču tek secināts, ka iespējamie
kandidāti sēdē nepiedalās, līdz ar to par viņiem balsot nevar.
I.Juhņēviča arī izsaka savu atbalstu I.Lipska kandidatūrai. L.Lejiņa aicina klātesošos balsot.
Balsošanas rezultāti:
Par I.Lipska kandidatūru balso 11, atturas 0, pret 0. I.
Lipskis ir ievēlēts padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā
A.Joma apsveic jaunievēlēto SP vadību un izsaka pateicību I.Juhņēvičai par SP
priekšsēdētajas pienākumu sekmīgu veikšanu iepriekšējos 2 gados.
I.Juhņēviča nodod sapulces vadību L.Lejiņai.
3.darba kārtības jautājums
A.Joma iepazīstina klātesošos ar jaunumiem karjeras attīstības atbalsta jomā izglītības
sistēmā (pielikumā prezentācija „Karjeras attīstības atbalsta sistēma”).
4.darba kārtības jautājums
V.Puiše ziņo par NVA sniegto atbalstu jauniešiem (pielikumā prezentācija „NVA
jauniešiem”).
A.Joma izsaka sadarbības priekšlikumu NVA, kura ietvaros varētu tikt organizēti reģionālie
izglītības sistēmas karjeras speciālistu semināri, kuros NVA karjeras konsultanti detalizēti
iepazīstinātu viņus ar NVA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem jauniešiem. Šādi būtu
iespējams savlaicīgi informēt tos jauniešus, kuri nereģistrējas NVA kā darba meklētāji, kaut
arī pēc mācību beigšanas nav sākuši strādāt.
I.Lipskis ierosina abām ieinteresētajām pusēm tikties un vienoties par detaļām.
L.Lejiņa vēlas precizēt, vai būtu iespējams veidot vienotus profesiju aprakstus NVA (tiek
publicēti NVA mājas lapā) un VIAA (pašlaik tiek publicēti „Profesiju pasaules” mājas lapā).
A.Joma norāda, ka „Profesiju pasaules” profesiju apraksti veidoti skolēnu auditorijai, tādēļ
valodas un satura ziņā ir salīdzinoši vienkāršoti. Turpretim NVA profesiju aprakstus pamatā
izmanto uzņēmumu personāldaļas darba līgumu slēgšanai vai arī tie vairāk ir derīgi lasīšanai
pieaugušajiem.
A.Rožkalne norāda, ka tiek plānots veidot portālu, kur ievietot darba tirgus un ekonomikas
attīstības ilgtermiņa un īstermiņa prognozes.
L.Lejiņa ierosina apsvērt ideju par vienotu portālu, kurā lietotājs varētu vienkopus atrast visu
karjeras vadībai nepieciešamo informāciju.

R.Porniece norāda, ka NVA prezentācijā minētie 35 konsultanti uz tik lielu skaitu jauniešu
bezdarbnieku varētu būt pārāk maz, un ierosina izstrādāt priekšlikumu nodrošināt papildus
darbavietas NVA karjeras konsultantiem.
I.Lipskis norāda, ka NVA strādā vēl 28 karjeras konsultanti un apšauba iespēju valsts
pārvaldē izveidot papildus štata vietas.
Tālāk seko I.Lipska ziņojums par NVA esošo un plānoto atbalstu jauniešiem
(pielikumā prezentācija „Aktualitātes – Jauniešu garantija”).
R.Porniece un M. Skļara aicina NVA efektīvāk sadarboties ar darba devējiem un
arodbiedrībām. I. Lipskis apstiprina, ka jaunu atbalsta aktivitāšu plānošanā noteikti tiks
iesaistīti arī sociālie partneri. Īpaši svarīga šī sadarbība būs, lai iesaistītu atbalsta aktivitātēs
tos jauniešus, kuri nestrādā un nemācās, taču nav reģistrējušies kā darba meklētāji NVA.
5.darba kārtības jautājums
A.Jomas ziņojums par projekta „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls”
(EMKAPT) darbības virzieniem 2013.-2014.gadā (pielikumā prezentācija „Karjeras attīstības
atbalsta sistēma”) un tālākie darbības virzieni 2013.-2014.gadā.
1) EMKAPT projekta 2011-2012 izstrādāto metodisko ieteikumu politikas veidošanai
testēšana un adaptēšana KAAS uzlabošanai;
2) Pašlaik tiek tulkots EMKAPT metodisko ieteikumu krājums latviešu valodā. Pēc tulkoto
materiālu saņemšana SP dalībniekiem ietvaros tiks lūgts iepazīties ar tā saturu un savas
kompetences sniegt vērtējumu tam, cik lielā mērā Latvijas KAAS atbilst ieteiktajiem
attīstības virzieniem, kas netiek vispār īstenots un ko varētu adaptēt, lai KAAS sistēmu
pilnveidot
2) VIAA ir plānota konference (š.g. jūnija otrajā nedēļā) izpētes rezultātu apspriešanai, jaunu
mērķu definēšanai, priekšlikumu sagatavošanai un iesniegšanai IZM izveidotajai darba
grupai, kura izstrādā KAAS pilnveides koncepcijas projektu.
Kopsavilkums:
1. Saistībā ar KAAS pilnveides jaunās koncepcijas tālāko virzību – koncepcijas projektā
jāpievērš lielāka uzmanība karjeras atbalsta resursu nodrošinājuma jautājumam.
2. Tika panākta vienošanās par sarunu nepieciešamību starp NVA un VIAA, lai paplašinātu
sadarbību karjeras konsultantu apmācības jautājumos (karjeras speciālistiem izglītības
sektorā)
3. Tika ierosināts turpināt attīstīt interneta vietni Profesiju pasaule un pētīt iespējas, kas ļautu
veidot saskarni ar darba tirgus prognožu interneta vietni
4. Tika ieskicēti darbības virzieni EMKAPT projekta ietvaros izstrādāto metodisko ieteikumu
testēšanai un iespējamai adaptācijai. Secināts, ka pēc metodisko ieteikumu tulkošanas
pabeigšanas jāorganizē SP sēde, lai detalizēti pārrunātu izstrādāto ieteikumu analīzes
uzsākšanu ikdienas darbā un gaidāmās konferences saturu.
Sēdi vadīja:

L.Lejiņa

Protokolēja:

N. Kalēja

