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PĒTĪJUMA MĒRĶIS

Analizēt situāciju un izstrādāt priekšlikumus 

karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS)

pilnveidei,

lai nodrošinātu atbalsta pakalpojumu pieejamību

PIEAUGUŠAJIEM 

Ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas atbalstu



VEIKTIE DARBA UZDEVUMI

 Apkopoti iepriekšējo piecu gadu laikā Latvijā veikto pētījumu
rezultāti par KAA pakalpojumiem;

 Veikta LR normatīvo aktu analīze par KAA sniegšanu;

 Noteikta karjeras informācijas, konsultāciju un izglītības
pieejamība dažādām mērķgrupām;

 Veikta pieaugušo aptauja par karjeras informācijas meklēšanas
paradumiem, karjeras atbalsta vajadzībām un apmierinātību ar
karjeras atbalsta pakalpojumiem;

 Apzināts informālās izglītības piedāvājums kā resurss
motivācijas mācīties veicināšanai;

 Izvērtēta KAA pakalpojumu saistība ar darba devēju vajadzībām;

 Noteikti ārvalstu labās prakses piemēri.



IZMANTOTĀ METODOLOĢIJA

Datu ieguves metodes:

 Dokumentu analīze

 Kvalitatīvā kontentanalīze (pētījumi)

 Aptauja 

 Ekspertu intervijas

Datu apstrādes metodes:

 Kvalitatīvā datu apstrāde 

 Kvantitatīvā analīze

Pētījumu bāze (LV pieaugušie) un izlase (430)



TERMINI

 Karjera (angl. – career)

Dažādu sociāli nozīmīgu, ar darbu, mācībām, pašizteiksmi un brīvā laika nodarbēm saistītu cilvēka 
uzdevumu secība, kas aptver darba dzīvi,  darbavietas, amatus un sasniegumus kopumā 

 Karjeras atbalsts (angl. – career guidance)

Darbību kopums, kas jebkurā vecumā, jebkurā dzīves posmā ļauj noteikt un apzināties savas spējas, 
prasmes un intereses, pieņemt jēgpilnus lēmumus par izglītību, apmācību un profesiju, kā arī vadīt savu 
personīgo dzīves ceļu mācībās, darbā un citur, kur šīs spējas un prasmes tiek apgūtas un/vai izmantotas.

 Karjeras atbalsta pakalpojumi (angl. – guidance services)

Noteikta karjeras atbalsta sniedzēja piedāvātie pakalpojumi

 Karjeras atbalsta pieejamība (angl. – access to guidance)

Nosacījumi, apstākļi vai prasības (kas nosaka pielaidi karjeras atbalsta pasākumiem un dalību tajos, un/vai 
tiesības izmantot karjeras atbalsta pakalpojumus vai programmas. 

 Karjeras atbalsta sistēmas (angl. – guidance systems)

Veids, kādā ir izstrādāta un organizēta karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšana  

 Karjeras atbalsta konsultants (angl. – guidance counsellor)

Apmācīta persona, kas sniedz karjeras atbalstu. Karjeras atbalsta konsultanti palīdz cilvēkiem izpētīt savus 
karjeras mērķus, tiekties pēc tiem un tos sasniegt.

 Karjeras vadības prasmes (angl. – career management skills)

Prasmju kopums, kas indivīdiem (un grupām) nodrošina strukturētus veidus, kā apkopot, analizēt, sintezēt 
un organizēt ar sevi, ar izglītību un ar nodarbinātību saistīto informāciju, kā arī attīsta prasmes pieņemt 
un īstenot lēmumus un karjeras maiņu. 

Pēc EMKAPT karjeras atbalsta glosārija



Politikas plānošanas dokumenti

 Eiropas Padomes izstrādātais „Mūžizglītības memorands” (2000)

 Eiropas Sociālā Harta (2001)

 LR MK rīkojums Nr.214 „Par koncepciju "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas 
pilnveidošanai” (2006)

 ES Rezolūcija «Par sekmīgāku karjeras atbalsta iekļaušanu mūžizglītības 
stratēģijās»(2008)

 Stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un pamācības jomā ET 2020 
(2009)

 CEDEFOP: "Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes 
perspektīvas pārskats" (2012)

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

 Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

 Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā „Erasmus+”



Pētījumi par KAA Latvijā

 Dr Intas Jaunzemes pētījums «Karjeras attīstības atbalsta sistēmas 
darbības izvērtējums Latvijā» pamatojoties uz projekta „Eiropas mūžilga 
karjeras atbalsta politikas tīkls” metodiskajos ieteikumos” (2013)

 Pētījums „NVA apmācību pasākumu novērtējums” ESF projekta 
„Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības 
sistēmas attīstība”  ietvaros (2013)

 Pētījums „Individuālā darba ar klientiem (bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem) novērtējums” ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras 
darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”  ietvaros (2013)

 Pētījumā „NVA pakalpojumu darba devējiem novērtējums” ESF 
projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un 
uzraudzības sistēmas attīstība”  ietvaros (2013)

 Pētījums «Karjeras konsultāciju pakalpojumu etalonmērījums 
(bench-marking)» projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes 
pilnveide” ietvaros (2009)



KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA MĒRĶI

Īstermiņa mērķis: nodrošinot informāciju un konsultācijas, uzlabojot
indivīda zināšanas un prasmes (lēmuma pieņemšana un iespēju
apzināšanās karjeras vadībā) un motivācijas veidošana darbam un
izglītošanās procesam

Ilgtermiņa mērķis: saistās gan ar indivīdu (iekļaušanās nepārtrauktā
izglītošanās procesā, zināšanu un prasmju atbilstība darba tirgus
prasībām, sekmīga iekļaušanās darba tirgū, izaugsme, darba
produktivitāte), gan ar ekonomiku kopumā (pieaug darba produktivitāte,
organizācijās var ieviest jaunus procesus, samazinās bezdarbnieku
skaits u.c.).

(Pēc I.Jaunzemes)



Karjeras attīstības atbalsta aspekti

1. Mērķgrupas

2. Vajadzību 
objekts

Izglītība Darbs Personības 
attīstība

Atpūta Ģimene Pilsoniskums Veselība

3. Atbalsta 
īstenošanas 
institūcijas

Izglītības 
iestādes

NVA Pašvaldības Uzņē-
mumi 

Privātie 
pak. snie-
dzēji

Kultūras
iestādes

Mediji 

4. Neformālie 
resursi

Ģimene Draugi Kolēģi Sociālie 
tīkli

Vietējā 
kopiena

Baznīca

5. Pakalpojumi Informā-
Cija

Konsul
tācijas 

Karjeras 
izglītība

Kom-
pleksie 
pasāku
mi

Interve-
nce 

Praktiski 
padomi

Motivē-
šana

6. Pārvaldības 
resursi

KAAS sadarbības 
padome

IZM-VIAA LM - NVA Pašvaldības 

7. Ilgtermiņa 
rezultāti

Ekonomiskie Sociālie Mācību 

8. Īstermiņa 
rezultāti

Karjeras vadības prasmes Pakalpojumu skaits

9. Kvalitātes 
rādītāji 

Pieejamība Apmierinātība

pēc I.Muraškovskas



KAA mērķgrupas

1. Pazīmes

1.1. Indivīdi

1.1.1. Vecumposms 15-17 18-24 25-44 45-64 65+

1.1.2. Dzimums S V

1.1.3. Reģions Zemgale Kurzeme Vidzeme Latgale Riga

1.1.4. Dzīves vieta Nacionālas nozīmes
pilsēta

Reģionālas nozīmes 
pilsēta/novada centrs

Lauki 

1.1.5. Izglītība Nav pamatizglitibas Pamatizglitiba Vidējā Augstākā

1.1.6. Valsts valodas
pārzināšana

Brīvi Sarunvalodas līmenī Vāji 

1.1.7. Nodarbi-
nātība

Uzņēmēj
s

Darba 
ņēmējs

Pašno-
darbinātais

Bezdarbnieks studenti skolēni pensionāri

2. Organizā-
cijas

Valsts un pašvaldību 
iestādes

MVU Lielie 
uzņēmumi

Profesionālās 



APTAUJA: 
KO JŪS SAPROTAT AR VĀRDU KARJERA?



!
KĀDI KAA PAKALPOJUMI IZMANTOTI PĒDĒJO 3 

GADU LAIKĀ



Vietas, kurās pēdējo 3 gadu laikā izmantotas 

individuālās karjeras konsultācijas



APMIERINĀTĪBA AR KARJERAS 
PAKALPOJUMIEM



IEGUVUMI NO KARJERAS KONSULTĀCIJĀM



IEMESLI KARJERAS KONSULTANTA 
PAKALPOJUMU NEIZMANTOŠANAI



RESPONDENTU IZGLĪTĪBA, KURIEM KARJERAS 
KONSULTĀCIJA NAV BIJIS NEPIECIEŠAMS



SITUĀCIJAS, KURĀS IZPAUŽAS VAJADZĪBA PĒC 
KARJERAS ATBALSTA



KAA vajadzības objektu aspektā 



KAS IR PALĪDZĒJIS UZVEIKT GRŪTĪBAS 
UN VIRZĪTIES UZ PRIEKŠU?



KARJERAI NODERĪGU INFORMĀCIJU 
MEKLĒJUŠIE RESPONDENTI 



INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANAS PARADUMI



KAA vajadzības pakalpojumu aspektā: 
INFORMĀCIJA

 Informācija – saturs:

 Par iespējām: mācību, darba, sociālā atbalsta

 Par prasībām: izglītības dokumentiem, darba devēju, interviju, 
darbinieku izvērtēšanas u.c.

 Informācija – kvalitāte:

 Pilnība: aptver visas iespējas visos aspektos visām 
mērķgrupām, sīka un detalizēta

 Organizācija: viegli orientēties, ātri var atrast vajadzīgo, 
diferencēta pa mērķgrupām

 Lietderība: konkrēta, skaidra, izsmeļoša, savlaicīga



KAA vajadzības pakalpojumu aspektā: 
KONSULTĀCIJAS

 Speciālistu konsultācijas: izaugsmes trenera, 
psihoterapeita

 Konsultācijas vecākiem, kā atbalstīt bērnu karjeras 
attīstību, kā rīkoties, ja bērns nemācas un nestrādā

 Konsultāciju kvalitāte:
 Ļoti jāuzmanās, piekrītot konsultācijai. Bieži tās ir ķeksīša pasākums.

 Bija ļoti ātri un maz pateikts par amatiem.

 Vairāk praktisku padomu, mazāk vispārinātu.

 Praktiķu konsultācijas, nevis no slaidiem nolasītas, bez saviem 
komentāriem.

 ... pakalpojumi balstās uz testiem un vērtējami viduvēji, savukārt 

privātā firma sniedz izsmeļošu konsultāciju.



KAA vajadzības pakalpojumu aspektā: 
KARJERAS IZGLĪTĪBA

 Saturs: 

 Klientiem: karjeras veidošanas principi, karjeras informācijas 
meklēšana, pašpilnveides un pašattīstības iespējas, talantu 
noteikšana un īstenošana

 Profesionāļiem: izglītības likumdošana, pieaugušo izglītības 
iestāžu licencēšana un akreditēšana, pieaugušo izglītības 
terminoloģija

 Formas: semināri, lekcijas, diskusijas; praktiskās nodarbības savu individuālo 
spēju izkopšanai, pieredzes apmaiņas semināri, personības pilnveides kursi 
strādājošajiem; metodiski ieteikumi karjeras vadības prasmju vingrināšanai 
ikdienā

 Tehnoloģijas: plašāk izmantot e-mācības, online kursus

 Kvalitāte: mācībām jābūt balstītām uz spilgta oratora bagāto dzīves pieredzi 
nevis vidusmēra multiplikatora teorētiskajām zināšanām



KAA vajadzības pakalpojumu aspektā: 
INTERVENCE

 Izmēģināšana un pieredzes gūšana:
 Izdarītā testa rezultātu analīze deva aptuvenu priekštatu par 

profesijām, kuras atbilst. Pietrūka iespēja praktiski pārbaudīt šo 
atbilstību.

 Pietrūkst piedāvājumi brīvprātīgo darbā.

 Nepieciešama pieredze. Prakse.

 Apmeklēt dažādas darba vietas, izmēģināt darīt dažādus darbus.

 Komunikācija ar autentiskiem pieredzes nesējiem:
 Sarunas ar konkrētā amata pārstāvi.

 Tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem.

 Uzņēmēju apmeklējumi.

 Praktiķu konsultācijas. 

 Pieredzējušu speciālistu padomi.

 Pēc iespējas viedākus cilvēkus ar pieredzi reālajā dzīvē.



KAA nodrošinājuma institucionālie resursi
LTRK

ARODBIEDRĪBAS

NVA

NVO

RSIC

LLKC

AUGSTKOLAS

PROFESIONĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS 

KOMPETENCES 

CENTRI

SKOLAS

KULTŪRAS 

IESTĀDES

PAŠVALDĪBAS

RESURSI

LIELĀS PILSĒTAS

NACIONĀLĀS NOZĪMES 

PILSĒTAS/NOVADU CENTRI LAUKI



IETEIKUMI



LAI PILNVEIDOTU KAA SISTĒMU (1)

 Attīstot KAAS, balstīties uz kopveseluma pieeju, atzīstot KAA un 
pieaugušo izglītību par mūžizglītības sastāvdaļām, kuras vieno 
nepieciešamība nodrošināt mūžmācīšanās un karjeras attīstības 
NEPĀRTRAUKTĪBU. Šādā izpratnē KAAS virsmērķis ir apstākļu un 
nosacījumu radīšana nepārtrauktai personības attīstībai tās dzīves, darba 
un mācību vidē.

 Noteikt likumdošanā atbildību un ar to saistīto finansiālo 
nodrošinājumu par KAA pieaugušajiem, visām to mērķgrupām.

 Konkretizēt  KAAS Sadarbības padomes funkcijas un uzdevumus, 
iekļaujot tajos Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas 
īstenošanas Latvijā monitoringu, sagatavojot atbilstošas vadlīnijas 
un izstrādājot sistēmiskus priekšlikumus pakalpojumu kvalitātes un 
pieejamības pilnveidei.



LAI PILNVEIDOTU KAA SISTĒMU (2)

 Izstrādāt kritērijus un rādītājus, kas ļauj novērtēt gan KAA 
īstermiņa gan ilgtermiņa rezultātus, izmantot tos 
nepieciešamo datu ieguvei un uzkrāšanai, situācijas analīzei 
un perspektīvas noteikšanai.

 Mērķtiecīgi attīstīt KAA SISTĒMU, iesaistot tajā līdz ar 
institūcijām, kurām valsts deleģējusi KAA funkciju izpildi, 
citas institūcijas, kurām tieša deleģējuma nav, bet ir 
atbilstoši resursi un iestrādnes (sociālie dienesti, kultūras 
iestādes, darba devēji, NVO u.c.).



LAI PILNVEIDOTU KAA SISTĒMU (3)

 Diferencēt KAA pakalpojumus divos līmeņos:

- pirmās nepieciešamības pakalpojumi jeb 
pamatpakalpojumi,

- paplašinātie pakalpojumi jeb pilnais pakalpojumu grozs,

nodrošinot pamatpakalpojumu pieejamību katrā pašvaldībā, 
bet paplašinātos pakalpojumus novadu centros un lielajās 
pilsētās. Pamatpakalpojumus sniegt pēc vienas pieturas 
aģentūras principa.

 Plānošanas reģioniem, iesaistoties pieaugušo izglītības 
pārvaldībā,  izveidot teritoriālo KAA sniegšanas tīklu, 
izmantojot esošos institucionālos resursus (t.sk. privātos 
pakalpojumu sniedzējus) uz līguma attiecību pamata .



LAI PILNVEIDOTU KAA SISTĒMU (4)

 Izveidot vienotu informatīvo, izglītojošo un metodisko 
atbalstu kapacitātes stiprināšanai KAAS institūcijām:

- kurām ir valsts deleģētās funkcijas;

- kurām ir līguma attiecībās noteikti pienākumi;

- kuras vēlas brīvprātīgi iesaistīties karjeras atbalsta 
sniegšanā.



LAI PILNĪGĀK NODROŠINĀTU KAA 
VAJADZĪBAS (1)

 Popularizēt KAA pakalpojumus, īpaši NIID.lv, informēt
sabiedrību par to pieejamību, lietderību, ieguvumiem, labās
prakses piemēriem, plašāk izmantojot mēdiju t.sk. radio,
TV, Interneta un sociālo tīklu iespējas.

 Atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā izmantot
atbalsta līniju principu, kas paredz uz indivīdu vai
mērķgrupām vērstu pakalpojumu kompleksu un nodrošina
karjeras attīstības nepārtrauktību un REZULTĀTU
ILGTSPĒJU.

 Specializēt pakalpojumus atbilstoši mērķgrupu
pakalpojumu izmantošanas un informācijas meklēšanas
paradumiem.



LAI PILNĪGĀK NODROŠINĀTU 
KAA VAJADZĪBAS (2)

 Attīstīt visa veida informācijas pakalpojumu piedāvājumu, 
nodrošinot tiem visaptverošu saturu, kvalitāti un klientam 
draudzīgu lietošanu.

 Nodrošināt augstāku karjeras konsultāciju pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti. 

 Attīstīt intervences pakalpojumus, kuri piedāvā 
izmēģināšanu un pieredzes gūšana noteiktā mācību vai 
darba vietā, kā arī komunikāciju ar autentiskiem pieredzes 
nesējiem. Intervencei aktīvāk izmantot brīvprātīgo darba 
formu. Izveidot nepieciešamo KAA sniedzēju, izglītības 
iestāžu un darba devēju sadarbību intervences 
pakalpojumu nodrošināšanai.



LAI PILNĪGĀK NODROŠINĀTU 
KAA VAJADZĪBAS (3)

 Attīstīt un plašāk izmantot neformālās izglītības atzīšanas 
pakalpojumus, lai radītu iespēju katram interesentam  
noteikt savas profesionālās, sociālās un personīgās 
kompetences pašvērtējuma un ārējā vērtējuma ceļā, attīstot 
indivīdu karjeras vadības prasmes un sniedzot darba 
devējiem atbalstu personāla atlasē. 

 Izveidot īpašu mērķprogrammu nemotivētu pieaugušo 
iesaistei, kuras īstenošanā ar netradicionāliem 
risinājumiem tiek aicinātas piedalīties radošās industrijas, 
nevalstiskās organizācijas un citi netiešā atbalsta sniedzēji.



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Inga.Berzina@intraprojects.lv
Mob.29282312
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