Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”
pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros”
projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros” Vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

” Karjeras atbalsta pasākumi profesijas ieguvei Jauniešu garantijas ietvaros ”
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padome
16.06.2017.

Projekta mērķis

Projekta mērķis – paplašināt sākotnējās profesionālās

izglītības programmu īstenošanu, tajā skaitā nodrošinot
vispārējo pamatprasmju apguvi izglītojamajiem ieslodzījuma
vietās, nodrošinot izglītojamajiem darba tirgum nepieciešamās
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmējot to konkurētspēju
darba tirgū.
Projekta īstenošana 01.06.2014. – 31.08.2018.
Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma: 36 184 219 euro
16.11.2015. starp VIAA un CFLA parakstīta vienošanās par
projekta īstenošanu
Mērķa grupa – jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot)
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Projekta aktivitātes

Projekta aktivitātes:
- 1-gadīgo un 1,5-gadīgo profesionālās izglītības programmu
īstenošana;
- Ikmēneša mērķstipendijas piešķiršana un izmaksāšana (no
70 līdz 115 euro);

- Izglītības programmu īstenošana jauniešiem ieslodzījuma
vietās;
- Karjeras atbalsta pasākumi;
- Jauniešu informēšana un piesaiste dalībai pasākumā
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Karjeras atbalsta pasākumi

- Karjeras konsultācijas profesionālās izglītības iestādēs,
lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu un informētu
jauniešus par iespējām izvēlētajā profesijā;
- Nozaru izglītojoši pasākumi (semināri, prasmju un
profesiju paraugdemonstrācijas, konkursi) profesionālās
izglītības kompetences centros vai profesionālās izglītības
iestādēs
- Karjeras atbalstu kopā līdz 01.06.2017. ir saņēmuši
5012 izglītojamie
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Karjeras atbalsta pasākumi
Mērķauditorija - Projektā iesaistīto profesionālās
izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst 1-gadīgās
vai 1,5-gadīgās profesionālās izglītības programmas.
Mērķis - stiprināt motivāciju apgūt izvēlēto izglītības
programmu pilnībā, kā arī sagatavot izglītojamos
veiksmīgāk iekļauties darba tirgū.
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Karjeras atbalsta pasākumi
Karjeras konsultantu iesaiste projektā;
Galvenie uzdevumi karjeras atbalsta pasākumu
ietvaros:
– vadīt grupu karjeras konsultācijas;
– vadīt individuālās karjeras konsultācijas;
– veikt izglītojamo neattaisnoto kavējumu un/vai zemo
sekmju cēloņu izzināšanu, motivēt cēloņu novēršanai;
– veikt novērtēšanas vizītes prakšu vietās;
– nodrošināt projekta publicitāti;
– apzināt mērķa grupas iesaisti darba tirgū pēc dalības
projektā.
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Grupu karjeras konsultācijās:

– palīdzēt attīstīt darba meklēšanas prasmes
(CV un pieteikuma (motivācijas) vēstules
sagatavošanu, sagatavot darba intervijai),
sniegt profesionālu atbalstu izglītojamo
karjeras tālākai virzībai;
– sniegt informāciju par izglītības sistēmu
Latvijā un tālākās izglītības iespējām
karjeras pilnveidei.
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Individuālajās karjeras konsultācijās:

– konsultēt izglītojamo par izglītības,
karjeras,
nodarbinātības,
personības
izaugsmes un attīstības iespējām;
– izglītojamajiem ar neattaisnotiem mācību
kavējumiem un/vai zemām sekmēm veikt
neattaisnoto kavējumu un/vai zemo sekmju
cēloņu izzināšanu, veikt pasākumus
izglītojamā
motivēšanai
šo
cēloņu
novēršanai un sniegt informāciju izglītības
iestāžu projekta koordinatoriem
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Mērķa grupas apzināšana pēc dalības
projektā
Mērķa grupas apzināšana 4 nedēļas un 6
mēnešus pēc dalības projektā:
- jauniešu attieksme galvenokārt pozitīva;
- jauniešus, kurus neizdodas sazvanīt pēc 4
nedēļām, neizdodas sazvanīt arī pēc 6
mēnešiem;
- jaunietes ir atklātākas un runīgākas;
- darbu ieguvuši vairāk kā 51% izglītojamie un
puse no tiem – iegūtajā profesijā.
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Karjeras atbalsta pasākumi
– Nozaru izglītojoši pasākumi (semināri,
prasmju un profesiju paraugdemonstrācijas,
konkursi)
profesionālās
izglītības
kompetences centrā vai profesionālās
izglītības iestādē (2017. gada 1.ceturksnī
meistarklases dažādās izglītības programmās
tika organizētas 611 izglītojamajiem).
– Šobrīd notiek meistarklases, kas plānotas
165 izglītojamajiem.
– Meistarklases jau ir nodrošinātas 988
izglītojamajiem.
1
0

Meistarklašu īstenošana 2017.gadā
Meistarklases tēma

Īstenošanas
datums

Īstenošanas vieta Dalībnieki (Izglītības
iestādes)

Dalībnieku
skaits

Izglītības programmas: ēdināšanas pakalpojumi, restorānu pakalpojumi
“Jūras produktu pagatavošanas un
pasniegšanas noslēpumi”

17.01.2017.
06.02.2017.
07.02.2017.
08.02.2017.

Meistarklases īstenotas
Liepājas Valsts tehnikuma
PIKC
"Liepājas
Ventspils tehnikuma
valsts tehnikums”
audzēkņiem, VSIA “Rīgas
VSIA “Rīgas
tūrisma un radošās industrijas
tūrisma un radošās
tehnikums” Jelgavas Amatu
industrijas
vidusskolas un Smiltenes
tehnikums”
tehnikuma izglītojamajiem.

19.01.2017.
01.02.2017.
21.02.2017.

Meistarklases īstenotas
PIKC “Kuldīgas
Kuldīgas Tehnoloģiju un
Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikuma.
tūrisma tehnikums” Saldus tehnikuma, Rēzeknes
PIKC “Rēzeknes
tehnikuma (Dagda),
tehnikums”
Daugavpils Būvniecības
Aizkraukles
tehnikuma izglītojamajiem,
profesionālā
Aizkraukles profesionālās
vidusskola
vidusskolas izglītojamajiem

“ Mūsdienu tendences desertu
gatavošanā un pasniegšanā”

83

61
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Meistarklašu īstenošana (II)

“Kafijas pagatavošanas un
pasniegšanas māksla.
Bezalkaholisko kokteiļu mūsdienīga
pagatavošana un pasniegšana”

“Medījumi, jēra, liellopu gaļas
ēdienu pagatavošana un
pasniegšanas noslēpumi”

“Mūsdienu tendences
spoguļglazūru kūku gatavošanā un
cukura mastikas dekoru
veidošanā”

24.01.2017.
25.01.2017.
06.02.2017.
07.02.2017.
08.02.2017.

Meistarklase tiek īstenota
Daugavpils
Daugavpils Tirdzniecības
Tirdzniecības
profesionālās vidusskolas,
profesionālā
Rīgas Tirdzniecības
vidusskola
profesionālās vidusskolas,
VSIA “Rīgas
Jelgavas amatu vidusskolas,
Tūrisma un radošās
VSIA "Rīgas Tūrisma un
industrijas
radošās industrijas tehnikums,"
tehnikums”
Bulduru Dārzkopības
vidusskolas izglītojamajiem.

110

24.01.2017.
25.01.2017.
31.01.2017.

Daugavpils
Meistarklase tiek īstenota
Tirdzniecības
Daugavpils Tirdzniecības
profesionālā
profesionālās vidusskolas,
vidusskola
Rēzeknes tehnikuma, Rīgas
PIKC “Rēzeknes Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums”
tehnikuma (Preiļi)
izglītojamajiem.

83

16.02.2017.

VSIA “Rīgas
Meistarklase tiek īstenota
Tūrisma un radošās
VSIA "Rīgas Tūrisma un
industrijas
radošās industrijas tehnikums"
tehnikums”
audzēkņiem.

24

1
2

Meistarklašu īstenošana (III)

Izglītības programmas: Skaistumkopšanas pakalpojumi un friziera pakalpojumi
“Populārāko aparātehnoloģiju
pielietošana skaistumkopšanas
procedūrā”

19.01.2017.
24.01.2017.
26.01.2017.

“Modes tendences matu krāsojumos”

16.02.2017.
21.02.2017.
22.02.2017.
23.02.2017.

Meistarklase tiek īstenota VSIA
Rīgas Stila un modes
“Rīgas Tūrisma un radošās
profesionālā vidusskola industrijas tehnikums” audzēkņiem,
PIKC “Kuldīgas
Rīgas Stila un modes profesionālā
tehnoloģiju un tūrisma vidusskolas, Kuldīgas tehnoloģiju un
tehnikums”
tūrisma tehnikuma izglītojamajiem

Jelgavas Amatu
Meistarklase tiek īstenota Jelgavas
vidusskola,
Amatu vidusskolas, Rīgas Stila un
Rīgas Stila un modes
modes profesionālās vidusskolas,
profesionālā vidusskola, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums”
audzēkņiem.

43

78

Izglītības programma: autotransports
“Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana”
21.02.2017.
22.02.2017.
01.03.2017.
02.03.2017.

Meistarklase tiek īstenota Malnavas
koledžas, Daugavpils tehnikuma,
PIKC “Daugavpils
Rēzeknes tehnikuma Rīgas valsts
Būvniecības tehnikums
tehnikuma, Jelgavas tehnikuma,
PIKC “Rīgas Valsts
Priekuļu tehnikuma, Kuldīgas
tehnikums ”
tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma
izglītojamajiem

KOPĀ

129

611
KOPĀ:
611

1
3

Meistarklašu norise

1
4

Meistarklašu norise

1
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Paldies par uzmanību!

Profesionālās izglītības projektu departaments
Projektu vadības nodaļas vadītāja:
Inese Tirane t..67854764
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