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Atbildības sadalījums  (1)

Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija ir politiski atbildīgas par

karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbību (Saskaņā ar Ministru kabineta

2006.gada 29.marta rīkojumā Nr.214 „Par koncepciju „Karjeras attīstības atbalsta

sistēmas pilnveidošana”)

Labklājības ministrija, īstenojot darba tirgus politiku, sekmīgai personu iesaistei

darba tirgū paredz karjeras atbalstu (noteikts “Bezdarbnieku un darba meklētāju

atbalsta likumā” (2002.) 3.pants), kas ir preventīvs instruments bezdarba

mazināšanai un motivējošs aspekts iesaistei mūžizglītības procesos. Karjeras

atbalsta pasākumi ir nodarbinātības pasākumu sastāvdaļa, ko īsteno Nodarbinātības

valsts aģentūra (personām ar speciālām vajadzībām – arī Sociālās integrācijas valsts

aģentūra).

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par valsts izglītības politikas izstrādi

un ieviešanu visā izglītības sektorā.

Izglītības likuma 46.pants

3) pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaka šīs izglītības saturu un to

atbilstību valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm, un šīs

programmas ir tiesības apgūt visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās

izglītības.



Atbildības sadalījums (2)

2009.gadā ir izveidota karjeras attīstības atbalsta sistēmas

(KAAS) Sadarbības padome, lai nodrošinātu informācijas

apmaiņu starp politikas veidotājiem un īstenotājiem par

aktuālajiem karjeras atbalsta jautājumiem, lai attīstītu

karjeras atbalsta pakalpojumu kvalitāti. Padomes darbībai

ir konsultatīvs raksturs, izstrādātie priekšlikumi nav saistoši

atbildīgajām institūcijām. Katrs partneris saglabā lēmumu

pieņemšanas tiesības.

KAAS sastāvs - IZM, VISC, IKVD, VIAA, LM, NVA, SIVA,

EM, VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas

pieaugušo izglītības apvienība, Latvijas Brīvo arodbiedrību

savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija.



Mūžilga karjeras atbalsta iekļaušana mūžizglītības 

stratēģijās 

Izglītība - formālā/neformālā 
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Sociālā iekļaušana 

Personības attīstība

R

Ī

C

Ī

B

A

S

V

I

R

Z

I

E

N

S

Vispārējā

izglītība

Profesionāl

ā izglītība

Augstākā 

izglītība

Pieaugušo 

izglītība

Nodarbinātī

ba

Karjeras vadības prasmes (koncentrisku apļu principa -

apgūto karjeras izglītības saturu atkārtojot un katrā nākamajā 

posmā tā apguves līmeni paplašinot)

Karjeras atbalsta pieejamība (tajā skaitā ārpus formālās 

izglītības kompetenču vērtēšanas procesā)

Sadarbības un koordinācijas mehānismi (karjeras atbalsta 

politikas un sistēmas izveidei)

Kvalitātes nodrošināšana (uz pierādījumiem balstīta politika 

un prakse)



Karjeras izglītības mērķis

nodrošināt KARJERAS VADĪBAS PRASMJU apguvi

ikvienam izglītojamajam, kas ietver sevī prasmes:

• pašizziņai (savu interešu un spēju izvērtēšana)

• apzinātai tālākās izglītības un karjeras virziena izvēlei, lēmuma

pieņemšanai, plānošanai un īstenošanai

KARJERAS VADĪBAS PRASMES:

• motivē mācīties, veido izpratni par nepieciešamību mācīties

mūža ilgumā

• atvieglo pāreju no vienas izglītības pakāpes uz nākošo

izglītības pakāpi un uz darba tirgu

• samazina izglītības programmu nepabeigušo skaitu



Karjeras konsultanta pakalpojumi

Līdztekus karjeras konsultācijām profesionālās kompetences 

ieguvi un paaugstināšanu nodrošina plānošanas reģioni.

• Profesionālās izglītības kompetenču centri

• Pašvaldību mācību centri

• Augstākās izglītības iestādes

• NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra)

• Privātais pakalpojuma sniedzējs

Kā savstarpēji sadarbojas vai iesaistās plānošanas reģiona 

administrācija, nozares asociācija, pats indivīds?



Valstī darbojas Karjeras atbalsta centrs (ar teritoriālajām filiālēm), kurš

sniedz individuālus karjeras atbalsta pakalpojumus visām mērķa grupām
izglītības sistēmā, nodrošina informācijas resursus, metodisko atbalstu
izglītības iestādēm, organizē izglītības iestādēs strādājošo karjeras
konsultantu praktiķu un citu pedagoģisko darbinieku papildizglītošanu.

Koncepcija par karjeras izglītības sistēmu:

īstenošanas varianti - CENTRALIZĒTS

Valsts dibināta iestāde               Karjeras konsultanti

Informācijas resursi karjeras atbalstam

Metodiskais atbalsts izglītības iestādēm karjeras izglītības īstenošanai

Karjeras konsultantu un skolotāju papildizglītošana

Darba telpas (iespējamas filiāles reģionos)

Karjeras konsultantu darba vietas aprīkojums 



Karjeras attīstības atbalsta sistēma:

īstenošanas varianti (1)

Karjeras atbalsts pašvaldībās, kurā tiek nodarbināti 

profesionāli karjeras konsultanti, kuri: 

– nodrošina individuālās un/vai grupu karjeras konsultācijas

izglītojamajiem pašvaldības noteiktās izglītības iestādēs;

– sniedz informatīvo un metodisko atbalstu izglītības iestādes 

pedagogiem karjeras izglītības īstenošanas jautājumos; 

– sadarbojas ar vietējiem darba devējiem informācijas 

ieguvei par viņu prasībām piesaistot jaunus darbiniekus, 

uzņēmējdarbības attīstības perspektīvām  

pašvaldības/reģiona teritorijā; 

– iniciē un koordinē plašākus karjeras atbalsta pasākumus

pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem. 



Karjeras izglītības sistēma:

īstenošanas varianti (2)

Augstākās izglītības iestāde pieņem darbā profesionālus 

karjeras konsultantus, kuri:

– vada karjeras atbalsta pakalpojumu attīstību un ieviešanu

izglītības iestādē;

– nodrošina individuālās un grupas konsultācijas;

– sniedz atbalstu akadēmiskajam personālam karjeras

izglītības integrēšanai studiju procesā;

– sadarbojas ar karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītajiem

sociālajiem partneriem/industriju.

• Karjeras atbalsta nodrošināšanas veidus izglītības iestādes

attīsta autonomi, ņemot vērā studentu skaitu, augstākās

izglītības iestādes tipu un struktūru.



Karjeras izglītības sistēma:

īstenošanas varianti (3)

Profesionālās izglītības kompetenču centri pieņem darbā 

profesionālus karjeras konsultantus, kuri:

– vada karjeras atbalsta pakalpojumu attīstību un ieviešanu

izglītības iestādē;

– nodrošina individuālās un grupas konsultācijas;

– sniedz atbalstu pedagoģiskajam personālam karjeras

izglītības integrēšanai mācību procesā;

– sadarbojas ar karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītajiem

sociālajiem partneriem/industriju.

• Karjeras atbalsta nodrošināšanas veidus izglītības iestādes

attīsta autonomi vai sadarbībā ar pašvaldību.



Risināmie jautājumi pieaugušo karjeras 

attīstības atbalsta konceptā

• Tiek izstrādāti principi pieaugušo karjeras izglītībai;

• Karjeras izglītības komponentes ieviešana pieaugušo 

izglītības sistēmā;

• Skaidrs priekšstats par to, kas ir karjeras izglītības 

atbalsta pakalpojums pieaugušajiem;

• Laiks, kad tas tiek ieviests un veids, kā tas tiks 

ieviests;

• Kur pieaugušais saņem šādu pakalpojumu?

• Kā to finansē?

• Kādas ir iespējas to ietekmēt?


