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Saīsinājumi 

 

                                                                                                                  

CEDEFOP Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (the European 

Centre for the Development of Vocational Training) 

   

CV Curriculum Vitae (Dzīves gājums)    

EK Eiropas Komisija    

EMKAPT Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tikls    

ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network (Eiropas mūžilgas 

karjeras atbalsta politikas tīkls) 

   

EM Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija    

ES Eiropas Savienība    

ESF Eiropas Sociālais fonds    

IKT 

IKVD 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

Izglītības kvalitātes valsts dienests 

   

IZM Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija    

KAAS Karjeras attīstības atbalsta sistēma    

KAA Karjeras attīstības atbalsts    

LM 

LR 

Latvijas Republikas Labklājības ministrija 

Latvijas Republika 

   

MK Ministru kabinets    

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra    

NVO Nevalstiskās organizācijas    

VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra    

PIC Pieaugušo izglītības centrs    
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Attēlu saraksts 

 

1.attēls. Respondentu sadalījums pēc vecuma 

2.attēls. Respondentu sadalījums pēc dzīves vietas 

3.attēls. Karjeras izpratne 

4.attēls. Karjeras attīstības atbalsta vajadzības situatīvā izpratnē 

5.attēls. Karjeras attīstības atbalsta vajadzības sadalījumā pa vajadzību priekšmetiem 

6.attēls. Kādi KAA pakalpojumi izmantoti pēdējo 3 gadu laikā 

7.attēls. Vietas, kurās pēdējo 3 gadu laikā izmantotas individuālās karjeras konsultācijas 

8.attēls. Karjeras attīstības atbalsta pieejamība un apmierinātība ar pakalpojumiem 

9. attēls. Ieguvumi no karjeras konsultācijām  

10.attēls. Iemesli karjeras konsultanta pakalpojumu neizmantošanai 

11.attēls. Respondentu izglītība, kuriem karjeras konsultācija nav bijusi nepieciešama 

12.attēls. Respondentu vecums, kuriem karjeras konsultācija nav bijusi nepieciešama 

13.attēls. Kas ir palīdzējis uzveikt grūtības un virzīties uz priekšu? 

14.attēls. Vai Jūs esat meklējuši karjerai nozīmīgu informāciju? 

15.attēls. Informācijas meklēšanas paradumi 

16.attēls. KAA nodrošinājuma institucionālie resursi 
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Tabulu saraksts 

 

 

1.tabula. Karjeras attīstības atbalsta aspektu shēma 

2.tabula. Pētījuma izlases raksturojums 
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Termini  

 

Karjeras atbalsts (angl. – guidance) – palīdzība cilvēkiem, izdarot izvēli saistībā ar izglītību, 

apmācību un darbu. 

Attālinātie karjeras atbalsta pakalpojumi (angl. – distance guidance services) – karjeras 

atbalsta pakalpojumi, kas tiek sniegti attālināti, piemēram, pa tālruni, e-pastu vai internetā.  

Mācīšanās darba vietā (angl. – work-based learning) – zināšanu un prasmju ieguve, veicot 

un pārdomājot profesionālus uzdevumus.  

Karjera (angl. – career) – darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā. 

Karjeras atbalsta pakalpojumi (angl. – guidance services) – noteikta karjeras atbalsta 

sniedzēja piedāvātie pakalpojumi.  

Karjeras atbalsta pieejamība (angl. – access to guidance) – nosacījumi, apstākļi vai prasības 

(piemēram, kvalifikācija, izglītības pakāpe, īpašas vajadzības, dzimums, vecums u. c.), kas 

nosaka iespējas izmantot karjeras atbalsta pakalpojumus. 

Karjeras atbalsta politika (angl. – guidance policy) – politika, kas nosaka un veido 

pastāvošo karjeras atbalsta pakalpojumu klāstu un apjomu, mērķus un principus, kā arī šo 

pakalpojumu finansēšanas kārtību un to, kam un kādos apstākļos ir tiesības tos izmantot. 

Karjeras atbalsta rezultāti (angl. – guidance outcomes) – ekonomiskie, sociālie un mācību 

rezultāti, kas atspoguļo gan atbalsta ietekmi uz indivīdu, gan plašākus sociālos ieguvumus. 

Karjeras atbalsta sistēmas (angl. – guidance systems) – veids, kādā ir izstrādāta un 

organizēta karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšana.  

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 konsultants (angl. – guidance counsellor) – apmācīta persona, kas sniedz 

karjeras atbalstu: palīdz cilvēkiem izpētīt savus karjeras mērķus, tiekties pēc tiem un tos 

sasniegt. 

Karjeras attīstīšana (angl. – career development) – mūžilgs mācību, darba, brīvā laika un 

karjeras maiņas organizēšanas process, lai virzītos uz attīstībā esošiem personīgajiem 

nākotnes mērķiem. 
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Karjeras izglītība (angl. – career education) – mācību programmas un pasākumi, kas 

cilvēkiem palīdz pilnveidot karjeras un dzīves ceļa vadīšanas prasmes. 

Karjeras izvēle (angl. – career choice) – indivīda karjeras ieceres īstenošana, kas balstīta uz 

individuālo piemērotību, spējām, centieniem un mērķiem un ko ietekmē situācija darba tirgū 

un personiskie apstākļi. 

Karjeras vadība (angl. – career management) – pastāvīga karjeras plānu sagatavošana, 

īstenošana un uzraudzīšana. 

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 ar karjeras maiņu saistītus lēmumus. 

 

Terminu skaidrojumam izmantots EKAMPT glosārijs (EMKAPT dalībnieki, Jiveskiles 

Universitāte, Somija, Somijas Izglītības pētniecības institūts (FIER),  SIA „TALSU 

TIPOGRĀFIJA”, Rīga, Latvija, 2013) 
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Ziņojuma mērķi, uzdevumi un izmantotā metodoloģija 

 

Eiropas Padomes Rezolūcija par atjaunotu izglītības programmu pieaugušajiem mūžizglītību 

atzīst par izšķirošo faktoru, lai reaģētu uz ekonomikas krīzi, demogrāfisko novecošanu un 

sociālo stratēģiju. Vienlaikus tiek atzīts, ka pieaugušo izglītība ir vājākais posms 

mūžizglītības sistēmā. Rezolūcija uzsver karjeras attīstības atbalsta kā nepārtraukta procesa 

nozīmi, kas ļauj pilsoņiem jebkurā vecumā un dzīves brīdī izvērtēt savas spējas, zināšanas un 

intereses, lai pieņemtu lēmumus par izglītību, mācībām un darbu, kā arī virzīt savas dzīves 

gājumu izglītības, darba un citā nozīmē.    

Ziņojuma mērķis: analizēt situāciju un izstrādāt priekšlikumus karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas pilnveidei, lai nodrošinātu atbalsta pakalpojumu pieejamību pieaugušajiem. 

Ziņojuma izstrādes procesā tika veikti šādi darba uzdevumi: 

 apkopoti iepriekšējo piecu gadu laikā veikto pētījumu rezultāti par karjeras attīstības 

atbalsta pakalpojumiem Latvijā; 

 veikta Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze par karjeras attīstības atbalsta 

sniegšanu un saņemšanu; 

 noteikta karjeras informācijas, konsultāciju un izglītības pieejamība dažādām 

mērķgrupām: jaunieši 15-24 gadu vecumā, nodarbinātie 25-64 gadu vecumā, 

pirmspensijas vecuma cilvēki, cilvēki ar zemām pamatprasmēm, bezdarbnieki, lauku 

iedzīvotāji, cilvēki, kuri brīvi nepārzina latviešu valodu; 

 izvērtēta karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu saistība ar darba tirgus vajadzībām; 

 veikta reprezentatīva pieaugušo iedzīvotāju aptauja par karjeras informācijas 

meklēšanas paradumiem, karjeras atbalsta vajadzībām un apmierinātību ar karjeras 

atbalsta pakalpojumiem; 

 apzināts un izvērtēts informālās izglītības piedāvājums (bibliotēkas, muzeji, 

lielveikali, sabiedriskie pasākumi, masu mediji u.c.) kā resurss karjeras atbalstam un 

motivācijas mācīties veicināšanai, sniegti ieteikumi šī resursa pilnvērtīgākai 

izmantošanai;  

 piedāvāti ārvalstu labās prakses piemēri karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbībai 

un pieaugušo motivācijas mācīties veicināšanai; 

 izstrādāti priekšlikumi pieaugušo karjeras attīstības atbalsta sistēmas un pakalpojumu 

pilnveidei, lai nodrošinātu atbalsta pasākumu pieejamību un pietiekamību ikvienam 
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indivīdam.  

 

Pētījuma metodoloģijas pamatā ir sistēmiskā pieeja. Tā īstenota, nosakot karjeras attīstības 

atbalsta aspektus pēc noteiktām pazīmēm, kas nodrošina sistēmisku datu ieguvi un analīzi 

(skat.1.tabulu). 

1.tabula. Karjeras attīstības atbalsta aspektu shēma 

 

 
1. Mērķgrupas 

1.1. Indivīdi 

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

1.1.2. Dzimums Sieviešu Vīriešu 

1.1.3. Reģions Zemgale Kurzeme Vidzeme Latgale Rīga 

1.1.4. Dzīvesvieta Nacionālās nozīmes pilsēta Reģionālās nozīmes 

pilsēta/novada centrs 

Lauki 

1.1.5.  Izglītība Nav 

pamatizglītības 

Pamatizglītība Vidējā Augstākā 

1.1.6. Valsts valodas 

pārzināšana 

Brīvi Sarunvalodas līmenī Vāji 

1.1.7. Nodarbinātība Uzņēmējs Darba 

ņēmējs 

Pašno- 

darbi-

nātais 

Bez-

darbnieks 

Students Skolēns Pensionārs 

1.2. Organizācijas Valsts un pašvaldību 

iestādes 

MVU Lielie uzņēmumi Profesionālās 

organizācijas 

2. Vajadzību 

objekts 

Izglītība Darbs Personības 

attīstība 

Atpūta Ģimene Pilsoniskums Veselība 

3. Institūcijas Izglītības 
iestādes 

NVA Pašvaldības Uzņēmumi Privātie 
pakalpoju

mu 

sniedzēji 

Kultūras 
iestādes 

Mediji 

4. Neformālie 

resursi 

Ģimene Draugi Kolēģi Sociālie 

tīkli 

Vietējā 

kopiena 

Baznīca  

5. Pakalpojumi  Informācija Konsultācijas Karjeras 

izglītība 

Kompleksie 

pasākumi 

Intervence Praktiski 

padomi 

Motivē-

šana 

6.  Pārvaldības 

resursi 

KAAS 
sadarbības 

padome 

VIAA LM - NVA Pašvaldības 

7. Ilgtermiņa 

rezultāti 

Ekonomiskie Sociālie Mācību 

8. Īstermiņa 

rezultāti 

Karjeras vadības prasmes Pakalpojumu skaits 

9. Kvalitātes 

rādītāji  

Pieejamība Apmierinātība 

 

Karjeras attīstības atbalsta shēmā pirmais aspekts ir mērķgrupas. Karjeras attīstības atbalsta 

nepieciešamību nosaka konkrētu mērķgrupu vajadzības indivīdu un organizāciju līmenī. 

Indivīdus raksturo pazīmes: vecums, dzimums, reģions, dzīves vieta, izglītība, valsts valodas 

pārzināšana un nodarbinātība. KAA nepieciešams arī organizācijām: valsts un pašvaldību 



10 

 
 

iestādēm, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem un profesionālām 

organizācijām, kuras ir ieinteresētības cilvēkresursu attīstībā. 

Atbalsta vajadzības atšķiras pēc to objekt., Nozīmīgākie objekti ir: izglītība, darbs, personības 

attīstība, atpūta, ģimene, pilsoniskums, veselība. Savukārt institūcijas, kuras ir iesaistījušās vai 

varētu iesaistīties atbalsta sniegšanā ir: izglītības iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūra, 

pašvaldības, uzņēmumi, privātie atbalsta pakalpojumu sniedzēji, kultūras iestādes un mediji. 

Institūcijas, kurām atbalsta funkcijas deleģētas Latvijas Republikas likumdošanas aktos 

noteiktajā kārtībā, ir izglītības iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūra un pašvaldības, kuras 

atbild par izglītību savā teritorijā. Praksē karjeras attīstības atbalsta sniegšanā iesaistās arī 

citas iestādes, kurām ir saistība ar mūžizglītību, piemēram, kultūras iestādes: bibliotēkas, 

muzeji, kultūras nami u.c. Arī mēdijiem ir  augsts potenciāls informatīvā atbalsta sniegšanā. 

Bez institucionālajiem resursiem nozīmīga loma karjeras attīstības atbalsta sniegšanā ir 

neformālajiem resursiem. Pie tādiem pieder: ģimene, draugi, kolēģi, sociālie tīkli, vietējā 

kopiena, baznīca. Karjeras attīstības atbalsts izpaužas pakalpojumu veidā,  kuriem jābūt 

pieejamiem visām pieaugušo mērķgrupām. Tie ir: informācija, konsultācijas, karjeras 

izglītība, kompleksie pasākumi (atvērto durvju dienas, ēnu dienas, izstādes, karjeras dienas), 

intervence (piemēram, iespēja iesaistīties darba vidē), praktiski padomi (piemēram, par CV 

sagatavošanu),  motivēšana. 

Lai īstenotu karjeras attīstības atbalstu, nepieciešami pārvaldības resursi. Tādi ir: KAAS 

Sadarbības padome, kas darbojas kā starpnozaru informācijas apmaiņas un konsultatīva 

institūcija, apvienojot oficiāli nominētos pārstāvjus. Izglītības likumā atbildība par KAA 

jauniešiem ir deleģēta pašvaldībām, savukārt NVA nodrošina KAA atbalstu bezdarbniekiem 

un darba meklētājiem, taču pārējām pieaugušo mērķgrupām šis atbalsts likumā nav noteikts 

līdz ar to ir neskaidrs. 

Karjeras attīstības atbalstu var izvērtēt divos līmeņos – ilgtermiņa un īstermiņa. Ilgtermiņa 

rezultāti ir ekonomiskie, sociālie un mācību rezultāti. Kā īstermiņa rezultatīvie rādītāji jeb 

indikatori tiek izmantoti: karjeras vadības prasmes un sniegto pakalpojumu skaits. Rezultātu 

izvērtēšana ir problemātiska, jo vienīgie pieejamie dati ir par pakalpojumu skaitu. Par 

pārējiem nav ne datu, ne metodiskas pieejas, kura dotu iespēju spriest par rezultātiem un līdz 

ar to ir grūti redzēt kopainu, cik efektīvi tiek izmantoti resursi. Kā būtiskākos KAA kvalitātes 

rādītājus var minēt atbalsta pieejamību un apmierinātību ar rezultātiem. 

Ziņojuma izstrādē tika izmantotas datu ieguves un datu apstrādes metodes. 

Datu ieguves metodes: 
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- aptauja,  

- avoti, 

- ekspertu intervija, 

- paneļdiskusija. 

Datu apstrādes metodes: 

 kvantitatīvā analīze, 

 kontentanalīze. 

Pētījuma bāzi veido Latvijas pieaugušie, sākot no 15 gadu vecuma. Izlases apjoms ir 430.  

Izlases raksturojums sniegts 2.tabulā. 

 

2.tabula. Pētījuma izlases raksturojums  

Dzimums Sievietes-

314  

Vīrieši -92       

Vecums  15 – 17 

 

36 

18 – 24 

 

62 

25 – 44 

 

149 

 

45 – 64 

 

150 

65 un 

vairāk 
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Izglītība  Nav 

iegūta 

pamatizglī

tība-5 

Pamat 

izglītība-53 

Vidējā 

 izglītība -

42 

Augstākā 

 izglītība  

- 305 

    

Nodarbinātība  Uzņēmējs 31 
 

Darba 

 ņēmējs-276  
 

Pašno 

darbinātais 

34 

 

 

Bez 

darbinieks 

25 
 

 

Māj 

saimniece 

-12 

Stu 

dents 

54 

Skolēns 

49 

Pension

ārs 

6 

Valsts valodas 

pārzināšana 

Brīvi -387 Sarunu 

valodas 

līmenī -12 

Vāji-5      

Reģions  Kurzemes 

58 

Zemgales 

119 

Vidzemes 

72 
Latgales 

68 
 

Rīgas 

90 
 

   

Dzīves vieta Lielā 

pilsētā 

143 

Pilsētā, kas 

ir novada 

centrs 

140 

Lauku 

teritorijā 

122 

     

   

 
143 35% 

 
140 35% 

 
122 30% 
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Respondentu vecuma struktūra atspoguļota 1.attēlā. 

 

 

1.attēls. Respondentu sadalījums pēc vecuma 

Lielākais respondentu īpatsvars bija vecumposmos no 25-44 gadiem - 149 respondenti (37%) 

un no 45-64 gadiem - 150 respondenti (37%). Tādējādi 74% respondentu veido pieaugušie 

25-64 gadu vecumā, attiecībā uz kuriem tiek noteikts iesaistes rādītājs pieaugušo izglītībā. 

Izlasi raksturo vienmērīgs sadalījums pa reģioniem. 

No pētījuma uzdevumu viedokļa svarīgi bija noteikt karjeras atbalsta situāciju pieaugušajiem 

dažādās dzīves vietās: lielajās pilsētās, novadu centros un lauku pagastos.  Arī šis sadalījums 

bija vienmērīgs (skat.2.attēlu). 

 

 

2.attēls. Respondentu sadalījums pēc dzīves vietas 
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Attiecībā uz izglītību aptaujā izpaudās tendence – jo augstāka izglītība, jo augstāka līdzdalība 

aptaujā. Tomēr kopumā pārstāvētas ir visu izglītības līmeņu respondentu grupas: ar augstāko 

izglītību, vidējo, pamatizglītību un arī bez pamatizglītības. 

Pētījumā balstījāmies uz pieņēmumu, ka atbalsta pakalpojumu pieejamību un apmierinātību ar 

tiem ietekmē valsts valodas pārzināšanas līmenis. Diemžēl, to pārbaudīt neizdevās, jo 96% 

respondentu valsts valodu pārzina brīvi, tikai 12 respondenti ir atzīmējuši, ka pārvalda to 

sarunu valodas līmenī un 5 pārvalda vāji. Iespējams, valsts valodas zināšanu trūkums ir bijis 

par iemeslu arī šīs respondentu grupas zemajai līdzdalībai aptaujā. 

Pēc nodarbinātības statusa aptaujā ir pārstāvētas dažādas grupas. Visplašāk – nodarbinātie 

(57%). Uzņēmēji ir pārstāvēti 6% apjomā un pašnodarbinātie – 7%. Pārējās respondentu 

grupas nav ekonomiski aktīvas, tās ir: bezdarbnieki – 5%, studenti – 11%, skolēni – 10%, 

mājsaimnieces – 2%, pensionāri – 1% . 

Aptauja tika veikta elektroniski, ievietojot uzaicinājumus piedalīties sociālajos tīklos, nosūtot 

iestādēm un uzņēmumiem, publicējot portālos. Aptaujas anketa pievienota 1.pielikumā. 

Datu ieguvei ir izmantoti avoti: publiski pieejamās datu bāzes; esošie pētījumi, normatīvie 

akti un politikas plānošanas dokumenti. 

Ekspertu intervijas tika veiktas ar mērķi precizēt iegūto informāciju un noskaidrot ekspertu 

viedokli, kas ļauj interpretēt datus. Ekspertu intervijas sniedza: 

1. Aleksandra Joma, Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras 

atbalsta departamenta direktore (par KAAS darbību un karjeras speciālistu izglītošanu, 

VIAA darbību). 

2. Anita Sāne, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle un izpilddirektore  

(par darba devēju karjeras atbalsta vajadzībām). 

3. Edgars Paulovičs – Zemgales Plānošanas reģiona projektu vadītājs izglītības jomā (par 

karjeras speciālistu sagatavošanu un viņu izglītību). 

4. Mairita Pauliņa - Zemgales Plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu 

informācijas centra speciāliste (par kuponiem pieaugušo izglītībā). 

Paneļdiskusija „Karjeras attīstības atbalsts: kam nepieciešams, un kā to labāk nodrošināt?” 

notika IZM organizētā starpresoru foruma „Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties 

veicināšana pieaugušajiem” ietvaros. Diskusijas dalībnieki: 
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1. Aleksandra Joma, Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras 

atbalsta departamenta direktore;  

2. Imants Lipskis, Labklājības ministrijas  Darba tirgus politikas departamenta direktors;  

3. Anita Sāne, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle un izpilddirektore;  

4. Kristiāns Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs;  

5. Inta Plāte, Rojas novada pašvaldības un Rojas vidusskolas karjeras konsultante;  

6. Baiba Tormane, Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja.  

Paneļdiskusija ļāva precizēt ziņojumā izdarītos secinājumus. 
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Latvijā veiktie pētījumi par karjeras attīstības atbalstu 

 

Par karjeras attīstības atbalstu pieaugušajiem pēdējo piecu gadu laikā veikti vairāki pētījumi, 

gan pēc institūciju pasūtījuma, gan augstskolu pētnieku iniciēti. 

Kā vienu no nozīmīgākiem jāatzīmē Intas Jaunzemes pētījumu „Karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas darbības izvērtējums Latvijā” (Jaunzeme, 2013), kas veikts pēc Valsts izglītības 

attīstības aģentūras pasūtījuma. Pētījumā tiek aprakstīts Latvijas sociāli ekonomiskais 

stāvoklis, aplūkota literatūra par profesionālās kompetences un nodarbinātības saikni, 

analizēta karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā, t.sk., politikas konteksts, koordinācija un 

sadarbība, karjeras atbalsta pakalpojumi, to kvalitāte un pieejamība vispārējā, profesionālajā, 

augstākajā un pieaugušo izglītībā, kā arī nodarbinātības jomā. Sniegti priekšlikumi karjeras 

attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanai. 

Pētījuma autore uzsver, ka karjeru cilvēka dzīvē veido ne tikai profesionālā darbība, bet arī 

ģimene, brīvais laiks un citas nodarbes: „Tādējādi visa veida izglītošanās interešu, 

neformālajā un formālajā izglītībā pilnveido cilvēka personiskās īpašības, zināšanas un 

prasmes, kas sekmē personu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs un motivē personīgai 

izaugsmei” (Jaunzeme, 2013, 28. lpp.). 

 

Vērtējot karjeras atbalsta pieejamību pieaugušo izglītībā, pētījuma autore uzsver 

nepieciešamību ņemt vērā, ka tā nav tikai viena noteikta sektora robežās. Līdz ar to, lai atrastu 

nepieciešamo informāciju vai nokļūtu līdz konsultantam, personai jāpiemīt spēcīgai 

motivācijai pārmaiņām. Pieaugušie atbalstu var saņemt NVA, kā arī privātās institūcijās, kas 

ir maksas pakalpojums, piemēram, individuālās konsultācijas pie izaugsmes veicinātāja 

(kouča). Lai uzlabotu gan pieejamību, gan mainītu pieaugušo viedokli par šāda atbalsta 

lietderību, ir jāveido mehānisms sadarbībai starp pašvaldību, skolu, augstskolu un NVA, 

atvieglojot sapratni par pakalpojuma pieejamību. Personām, kuras turpina izglītošanos 

formālajā izglītībā, šiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem izglītības iestādēs. Autore uzdod 

arī retoriskus jautājumus: „Ņemot vērā to, ka pieaugušo izglītībā ir iesaistītas arī privātas 

institūcijas, cik lielā mērā karjeras atbalsta pakalpojums ir tikai publiskais pakalpojums? Vai 

pakalpojumu minimums ir jānodrošina visiem, kas iesaistīti pieaugušo izglītības programmu 

īstenošanā, tai skaitā, personas darbavietai?” (Jaunzeme, 2013, 28. lpp.). 
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Pētījuma autore atzīst, ka karjeras atbalsta speciālistu līdzdalība pieaugušo izglītībā var 

sekmēt interesēm piemērotākas izglītības programmas izvēli un atbalstīt karjeras plāna 

sastādīšanā, nodrošinot personu iesaistīšanos izglītošanās procesā mūža garumā.  

Pētījuma rezultātā Jaunzeme nonāk pie secinājumiem un piedāvā ieteikumus, kas ir nozīmīgi 

karjeras attīstības atbalsta veidošanai un motivācijas mācīties veicināšanai pieaugušajiem: 

 Karjeras atbalsta pakalpojumi Latvijā visām mērķa grupām ir pieejami ierobežotā 

apjomā. Karjeras atbalsta nodrošinājums ir fragmentārs, nesistemātisks, nav 

pietiekamas informācijas par izglītības un darba tirgus saistību, profesijām un 

prasmēm, kas būtu nepieciešamas nākotnē, netiek nodrošināta atbalsta pieejamības 

pēctecība starp izglītības pakāpēm un izglītību un darba tirgu. Karjeras atbalsta 

pasākumu īstenošanā atsevišķos gadījumos iesaistīti karjeras atbalsta speciālisti ar 

neatbilstošu profesionālo sagatavotību.  

 Karjeras atbalsts ir starpnozaru iniciatīva, kuras sasniedzamie mērķi ir iekļauti 

izglītības, nodarbinātības, jaunatnes un sociālās politikas uzstādījumos. Saskaņotas 

politikas veidošanai ir jāsekmē sadarbības mehānisma izveide, lai apzinātu visas 

iesaistītās puses – jāpārskata Sadarbības padomes (KAAS) darbības formas maiņa no 

komunikācijas uz sadarbību, kā arī jāpalielina padomes lēmumu ietekme uz politikas 

plānošanas procesu. Izglītības sektorā aktuāla ir rīcībpolitikas izstrāde un atbildīgās 

institūcijas deleģēšana. 

Lai uzlabotu karjeras attīstības atbalsta pieejamību un mainītu pieaugušo viedokli par šāda 

atbalsta lietderību, ir jāveido mehānisms sadarbībai starp pašvaldību, skolu, augstskolu un 

NVA, atvieglojot sapratni par pakalpojuma pieejamību. Personām, kuras turpina izglītošanos 

formālajā izglītībā, šiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem izglītības iestādēs. Ņemot vērā, ka 

pieaugušo izglītībā ir  iesaistītas arī 35privātas institūcijas, karjeras atbalsta pakalpojums nav 

tikai publiskais pakalpojums (Jaunzeme, 2013, 35. lpp.). 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātības” projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība” (Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001) papildinājuma 1.3.1.7. 

aktivitātes „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības 

sistēmas attīstība” projekta „Darba tirgus pētījumu metodikas izstrāde un pilnveide pētījumu 
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sagatavošanai” (Nr. NVA 2011/5_ESF) 2013. gadā veikusi virkni pētījumu, kuros novērtēti 

NVA sniegtie pakalpojumi.  

Pētījums „Individuālā darba ar klientiem (bezdarbniekiem un darba meklētājiem) 

novērtējums” (SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un SIA „Attīstības projektu institūts”, 

pētnieku grupa, 2013).   

Pētījuma ietvaros veikts klientu reģistrēšanas procesa novērtējums, individuālā darba 

meklētāja plāna sastādīšanas un īstenošanas uzraudzības procesa izvērtējums, izvērtēts esošais 

klientu apkalpošanas process (t.sk. informēšana par b/d tiesībām, pienākumiem, atbildību, 

pieejamajiem pakalpojumiem u.tml.), veikts klientu apmierinātības un informētības par 

individuālo atbalstu novērtējums, kā arī izvērtēta karjeras konsultāciju ietekme uz 

bezdarbnieku aktivizēšanu. 

Pētījumā secināts, ka pozitīvāk karjeras konsultāciju lietderīgumu vērtē klienti, kuri NVA 

uzskaitē nav ilgāk par sešiem mēnešiem, kā arī tie, kuri saņēmuši trīs un vairāk konsultāciju.  

NVA karjeras konsultāciju pozitīvos ieguvumus vairāk saskata gados jaunākie respondenti, 

kuri bez darba ir īsāku laiku. Savukārt, kritiski konsultācijas rezultātus vērtē dalībnieki, kuri ir 

pirmspensijas vecumā, un jau ilgstoši atrodas bezdarba situācijā.  

Pētījumā secināts, ka galvenais ieguvums latviešu un krievu grupās, ko sniedz karjeras 

konsultanti, ir: 

 Praktiskā palīdzība CV un motivācijas vēstules sagatavošanā.  

 Krievu grupās atzīmēta karjeras konsultanta palīdzība pārtulkot CV latviešu valodā.  

 Psiholoģiska atbalsta sniegšana klientam, motivācijas veicināšana, vēlmju un 

vajadzību saprašana. 

 Sniegtā informācija par dažādiem kursiem, kuri varētu būt noderīgi NVA klientam, 

par iespējām, kur meklēt darbu, kādus portālus labāk izmantot, pārkvalifikācijas 

iespējām utt. 

Pētījumā minētas kritiskas piezīmes attiecībā uz karjeras konsultantu pakalpojumiem: 

 Individuālo vēlmju un vajadzību saskaņošana ar darba tirgus iespējām notiek diezgan 

vājā līmenī.  
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 Par testu lietderību – gados vecāki klienti uzskata, ka paši pietiekami labi sevi pazīst 

un neko jaunu tas viņiem vairs nevar dot. Atzīmē arī to, ka testi nav pieejami krievu 

valodā.  

 

Pētījums „NVA Apmācību pasākumu novērtējums” (SIA „Projektu un kvalitātes vadība” 

un SIA „Attīstības projektu institūts”, pētnieku grupa, 2012).  

Pētījumā analizēta apmācību pasākumu atbilstība darba tirgus vajadzībām, NVA klientu 

informētība un apmierinātība ar apmācību pasākumiem, vēlmes attiecībā uz apmācību 

pasākumiem, sniegts karjeras konsultantu lomas un ietekmes izvērtējums, kā arī kuponu 

metodes novērtējums.  

Pētījumā statistiski pierādīts, ka apmācību pasākumi operatīvā līmenī nespēj reaģēt uz darba 

tirgū notiekošo un pastāv risks, ka apmācības tiek sniegtas brīdī, kad vajadzība pēc tām vairs 

nepastāv. Šāds risks nevarētu pastāvēt to neformālo apmācību gadījumā, kur pieprasījums pēc 

prasmēm tuvāko gadu laikā saglabāsies nemainīgi (galvenokārt valsts valodas prasmes un 

datorprasmes), taču daudz lielāks tas ir specifisku profesionālo apmācību gadījumā. Darbā 

iekārtošanās gadījumu skaits pēc profesionālo apmācību pasākumiem ir konsekventi lielāks 

par darbā iekārtošanās gadījumu skaitu pēc neformālās izglītības pasākumiem. Neformālās 

apmācības gadījumā darbā iekārtošanās rādītāji ir zemāki, bet tas ir gan tāpēc, ka darbā 

iekārtošanās nav šo pasākumu primārais mērķis. 

Pētījumā papildus izvērtēta arī karjeras konsultāciju loma un atzīmēts to nozīmīgums darbā ar 

klientu grupām, kurām prognozējamas lielākās grūtības nonākt darba tirgū, tāpēc noteiktām 

klientu grupām karjeras konsultanta apmeklējums varētu tikt noteikts kā obligāts. Tāpat 

svarīgi, lai klients karjeras konsultāciju saņemtu pēc iespējas ātrāk, nevis brīdī, kad viņš jau 

tuvojas ilgstošā bezdarbnieka statusam, tāpēc apdraudētākajām klientu grupām karjeras 

konsultāciju būtu vēlams piedāvāt maksimāli ātri. 

Pētījumā secināts, ka atsevišķs karjeras konsultants nevar pārzināt visas jomas un 

specialitātes, tādēļ ieteicama lielāka karjeras konsultantu specializācija. Būtu nepieciešams arī 

izvērtēt, vai esošās konsultantu kompetences ļauj karjeras konsultantiem pilnvērtīgi šo 

funkciju pildīt. 
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Viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu jauninājumiem NVA apmācību pasākumos ir kuponu 

metodes ieviešana. Tā, no vienas puses, padara caurspīdīgāku apmācību pasākumu 

nodrošināšanas procesu, no otras motivē klientus aktīvāk pašiem piedalīties procesā, veicot 

apmācību sniedzēja izvēli. Tomēr kuponu metodei piemīt arī trūkumi, piemēram, tā apgrūtina 

plānošanu un grupu komplektēšanu. Pētījuma gaitā identificētas šādas ar kuponu metodi tieši 

un netieši saistītas, taču metodes pielietošanu apmācību organizēšanā ietekmējošas nepilnības: 

 Sadrumstalots un daudziem procesa dalībniekiem neizprotams apmācību programmu 

piedāvājuma saraksts;  

 Vāja klientu motivācija zināšanu apguvei, un stipendijas negatīvā ietekme apmācību 

izvēlē; 

 Apmācību dalībnieku atlases jeb izvērtējuma trūkums; 

 Kursa dalībnieku nevienmērīgas un bieži vien arī kursa apguvei nepietiekamas 

zināšanas;  

 Sarežģīts, necaurspīdīgs un grūti izprotams kuponu skaita, veida un izdalīšanas laika 

plānošanas process;   

 Ilgs gaidīšanas laiks līdz kupona saņemšanai;   

 Grūtības ar pilnu grupu komplektāciju noved pie situācijas, ka kuponu saņēmušam 

klientam nākas meklēt  nevis labāko izglītības iestādi, bet gan tādu, kurā iespējams 

nokomplektēt pilnu grupu;   

 Nesakārtots informācijas sniegšanas un atgriezeniskās saites saņemšanas process starp 

NVA un  izglītības iestādēm, klientiem un karjeras konsultantiem;  

 Savstarpēji nesamērīga kuponu bāzes cena apmācībām, kurās nepieciešami lielāki vai 

mazāki resursu ieguldījumi  

 Ierobežotas izglītības iestāžu nodrošināto apmācību kvalitātes kontroles iespējas. 

Pētījums „NVA pakalpojumu darba devējiem novērtējums” (SIA „Projektu un kvalitātes 

vadība” un SIA „Attīstības projektu institūts”, pētnieku grupa, 2012)  
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 Pētījuma ietvaros novērtēta darba devēju apmierinātība ar NVA pakalpojumiem, izvērtēta 

NVA sadarbības ar darba devējiem īstenošana, analizēti darba devēju  informētības par  NVA 

pakalpojumiem  aspekti.  

NVA īstenotie pakalpojumi darba devējiem:  

 Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos;  

 Darbinieku meklēšana NVA CV/vakanču portālā;  

 Vakanču reģistrēšana NVA CV/vakanču portālā;  

 Vakanču reģistrēšana NVA filiālē;  

 Darbinieku atlase;  

 Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma;  

 Pasākums noteiktām personu grupām;  

 Praktiskā apmācība pie darba devēja;  

 Darba vieta jaunietim;  

 Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam;  

 Algoti pagaidu sabiedriskie darbi;  

 Komersantu darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība.  

Nodarbinātības pasākumus izmantojušie darba devēji atzīmē, ka bieži vien bezdarbnieki nav 

motivēti strādāt vai pat uzsākt dalību pasākumā, un līdz ar to veidojas risks vairākiem 

nepatīkamiem scenārijiem: 

 Bezdarbnieki ierodas pie darba devēja, taču atklāti izrāda, ka pasākumā piedalīties 

nevēlas –tā rezultātā tiek nelietderīgi tērēts darba devēja laiks, 

 Bezdarbnieki uzsāk dalību pasākumā, taču nepilda darba pienākumus –tā rezultātā darba 

devējs saskaras ar sarežģītu un apgrūtinošu procedūru, lai esošo darbinieku aizstātu ar 

citu NVA klientu.  
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Darba devēji uzsver arī, ka bieži vien NVA rodas grūtības piedāvāt darba devējam tādus 

bezdarbniekus, kuri atbilst darba devēja vajadzībām. Par veiksmīgāku darba devēji uzskata 

savu sadarbību ar jauniešiem un cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt negatīvā pieredze 

lielākoties saistīta ar ilgstošo bezdarbnieku nodarbināšanu. 

Darba devēji, kas izmantojuši nodarbinātības pakalpojumus, salīdzinoši neapmierinātāki ir ar 

darbinieku meklēšanu, atlasi un vakanču reģistrēšanu NVA filiālēs, CV/Vakanču portālā. 

Iespējams, ka šajos gadījumos jānodala, vai aģentūras darbinieki izvēlas piemērotāko 

darbinieku un organizē darba devēja un pretendenta tikšanos vai arī NVA darbinieki veikuši 

pretendentu atlasi no datu bāzes un to elektroniski nosūtījuši darba devējam, kurš pats veicis 

pretendentu atlasi, par rezultātu informējot NVA darbiniekus. 

Kā galvenais iemesls, kas daļai darba devēju traucējis sadarbību ar NVA turpināt, ir lielais 

atskaišu daudzums un to saturs, kas darba devējiem jāsagatavo ļoti īsā laika sprīdī. 

Komunikācijas ar darba devējiem efektivitātes paaugstināšanai nepieciešams uzlabot 

informācijas apriti, modernizējot birokrātisko procedūru un ieviešot elektronisko dokumentu 

apriti.  

Pētījums „NVA nodarbinātības pasākumu novērtējums” (SIA „Projektu un kvalitātes 

vadība” un SIA „Attīstības projektu institūts”, pētnieku grupa, 2013).  

Pētījuma ietvaros novērtēta nodarbinātības pasākumu atbilstība dažādu bezdarbnieku grupu 

vajadzībām; izvērtēta nodarbinātības pasākumu īstenošana; veikts nodarbinātības pasākumu 

ietekmes uz mērķgrupu darbā iekārtošanos izvērtējums; analizēta NVA klientu apmierinātība 

un informētība par nodarbinātības pasākumiem.  

Visi pētījuma dalībnieki par aktuālākajām viņiem nepieciešamajām prasmēm uzskata 

datorprasmes un angļu un latviešu valodas prasmes. Jauniešiem paredzēto nodarbinātības 

pasākumu dalībnieki bez jau pieminētajām prasmēm nosauc arī krievu valodas prasmes, kā arī 

profesionālo kvalifikāciju un izglītību. 

Nodarbinātības pasākumu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai dalībnieki par 

aktuālākajām prasmēm, lai veiksmīgi konkurētu Latvijas darba tirgū, uzskata angļu valodas 

prasmes un zināšanas par uzņēmējdarbības pamatiem. 
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Pētījumā atzīmēts, ka NVA informatīvo materiālu saturs var būt sarežģīts un sniegtās 

informācijas apjoms (informācijas uztveramība un saprotamība) tik liels, ka tajā visā nav 

viegli orientēties. Lai arī aptuveni 1/3 (35%) nodarbinātības pasākumu dalībnieku ir meklējuši 

informāciju informatīvajā stendā NVA filiālē uz vietas, tikai 4% to atzīst par ērtāko 

meklēšanas veidu. Jaunieši vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem jo īpaši atzīst internetu kā 

ērtāko informācijas iegūšanas veidu, kurā vajadzīgo iespējams atrast, izmantojot meklētājus. 

Jauniešu informēšanai par pasākumiem aktīvi var tikt izmantots internets, tai skaitā arī 

sociālie tīkli (draugiem.lv, twitter). 

Cilvēciskā faktora loma būtiskas informācijas sniegšanā nemazinās, tieši uzsvērta ir 

personisko kontaktu nozīme. Kā nākamais ērtākai informācijas saņemšanas veids ir NVA 

filiālē pie nodarbinātības aģenta vai cita darbinieka, jo īpaši cilvēkiem vecumā virs 45 

gadiem.  

Pētījumā izteikti priekšlikumi, ka interneta kā nozīmīga un ērta informācijas meklēšanas un 

iegūšanas avota loma var tikt veicināta, bet bez tā vēl joprojām var tikt nodrošināti īpaši 

konsultanti pie informatīvajiem stendiem, lai sniegtu atbalstu nepieciešamās informācijas 

atrašanai tiem, kuriem ērtāk ir meklēt vai uzdot jautājumus uz vietas. 

Pētījums „Karjeras konsultāciju pakalpojumu etalonmērījums (bench-marking)” (SIA 

„Projektu un kvalitātes vadība”, 2009).   Pētījums veikts projekta „Nodarbinātības valsts 

aģentūras kapacitātes pilnveide” (projekta identifikācija Nr. 1DP/ 1.3.1.4.0/ 08 / IPIA / NVA / 

001) ietvaros. 

Pētījumā aprakstīta pastāvošā sistēma karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšana NVA un  

izstrādāti priekšlikumi sistēmas uzlabošanai, veikta karjeras konsultantu viedokļu kvalitatīva 

analīze nodarbinātības un sociālas politikas veicināšanas pasākumu kontekstā, kā arī izzināta 

NVA karjeras konsultantu klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem un tās 

paaugstināšanas iespējas, veikts etalonmērījuma pētījums ar mērķi izzināt labāko praksi 

karjeras konsultāciju pakalpojumu attīstīšanai, izstrādātas rekomendācijas karjeras 

konsultāciju pakalpojumu pilnveidei. 

Pētījums tiek atzīmēts tāpēc, ka detalizēti sniegti secinājumi un ieteikumi gan esošās karjeras 

konsultāciju pakalpojumu sistēmas NVA uzlabošanai, gan konkrētām mērķgrupu vajadzībām: 
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 NVA pārsvarā sadarbojas ar izglītības iestādēm, bet nepieciešams attīstīt sadarbību ar  

pašvaldībām, biedrībām un privāto sektoru.  

 NVA karjeras konsultantu kompetences paaugstināšanas pasākumi:  attīstītas visas 

piecas karjeras konsultanta darba formas – gan individuālās, gan grupu nodarbības, 

gan lekcijas un semināri, gan administratīvais darbs, gan jauktās darba formas kopā ar 

citiem speciālistiem, kas šobrīd gan ir tikai psihologa konsultācijas. Līdz ar to 

ieteicams turpmāk attīstīt sadarbību arī ar citiem profesionāļiem – veselības aprūpes 

speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, juristiem u.c.  

 Karjeras centru telpas nepieciešams pielāgot bērnu vajadzībām, lai nodrošinātu bērnu 

apkopšanas un pabarošanas iespējas, spēļu laukumus, jo vecāki bieži vien netiek uz 

konsultāciju tādēļ ,ka nav pie kā atstāt bērnu.  

 Sievietēm, kuras pārtraukušas izglītošanos bērna piedzimšanas dēļ, īpaši aktuāla ir 

informācija par izglītības iestādēm, vakarskolām, viņām nepieciešamas konsultācijas 

par darba intervijām, to norisi, sevis pasniegšanas mākslu darba intervijās, 

konsultācijas par to, kā rakstīt CV un motivācijas vēstuli, kā arī palīdzība savu 

prasmju, spēju, interešu un darba stila apzināšanā.  

 Tāpat kā ilgstošajiem bezdarbniekiem arī vecākiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 

aktuālas ir motivācijas programmas, kā arī atbalsta un pašpalīdzības grupas. Liela daļa 

sieviešu, kuras pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma meklējušas darbu un saskārušās ar 

diskrimināciju, tādēļ nepieciešams kopīgi ar LR LM sagatavot informatīvu materiālu 

darba devējiem, kas mazinātu šīs mērķa grupas diskriminācijas risku, kā arī jāinformē 

sievietes par viņu tiesībām.  

 Karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanā jāattīsta e-konsultācijas un IKT 

izmantošana, kas veicinātu karjeras konsultāciju pakalpojuma pieejamību pēc iespējas 

plašākai mērķauditorijai, t.sk. dažādām riska grupām.  

 Informatīvo materiālu izstrādei un izplatīšanai nepieciešams sadarboties ar citām 

organizācijām, citiem profesionāļiem. Informatīvo materiālu valodu un saturu 

jāpielāgo katrai mērķauditorijai, gan krieviski, gan latviski runājošai, gan cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem, gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.  

 Karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešams attīstīt 

starpinstitucionālo un starpprofesionāļu sadarbību un izveidot efektīvu komunikāciju 

ar sabiedrību un klientiem, ar darba devējiem, pašvaldībām, biedrībām un 



24 

 
 

nodibinājumiem, bez kuru aktīvas līdzdalības nav iespējams efektīvi veicināt 

nodarbinātību un mazināt bezdarbu reģionos.  

 Konkrētu sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu nodarbinātības 

veicināšanai ieteicams noslēgt sadarbības līgumus ar tādām organizācijām kā 

pašvaldību sociālie dienesti, medicīnas iestādes, skolas, dažādām biedrībām, 

piemēram, ar invalīdu biedrību, jauniešu klubiem u.c. 

Pētījums „Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti analīze: 

kaimiņvalstu un Latgales reģiona kontekstā”  (Korņiļjevs , 2010).  

Pētījuma nozīmīgākie secinājumi ir par faktoriem, kas apgrūtina cilvēku ar invaliditāti 

iekļaušanos darba tirgū: invalīdu veselības problēmas, nespēja atrast savām vēlmēm, veselības 

stāvoklim atbilstošu darbu, nepiemērota darba vide, darbavietu trūkums valstī, grūtības 

pārvietoties ārpus mājas, informācijas un izglītības trūkums, motivācijas trūkums un zemais 

pašnovērtējums, darba devēju neizpratne un stereotipi par invalīdiem kā atšķirīgiem cilvēkiem 

u.c. Tie nosaka karjeras attīstības atbalsta ieviešanas nepieciešamību profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu tuvāk invalīda dzīvesvietai.  

Līdzīgi iepriekšējiem pētījumiem sniegti nozīmīgi secinājumi KAAS uzlabošanai: 

 Lai pilnveidotu KAAS, nodrošinot pieejamo resursu efektīvu izmantošanu un panākot 

nacionālās konkurētspējas izaugsmi un nodarbinātības līmeņa pieaugumu, no vienas 

puses, un sniedzot atbalstu indivīdam viņa personisko mērķu un interešu apzināšanā 

un īstenošanā, no otras puses, ir jāveic koordinēti pasākumi normatīvo aktu un 

rīcībpolitiku pilnveidē un ieviešanā.  

 Nepieciešams nodrošināt labvēlīgus priekšnosacījumus visām KAAS iesaistītajām 

institūcijām savstarpējās sadarbības ciešākai attīstībai un regulārai apmaiņai ar aktuālo 

informāciju, koordinēt līdz šim nepietiekošo sadarbību starp izglītības un darba 

sektoriem, sekmēt efektīvu resursu un materiālu izmantošanu, kā arī uzlabot kopumā 

karjeras attīstības pakalpojumu kvalitātes nodrošinājumu visām iedzīvotāju grupām, 

tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti mūžizglītības kontekstā, nodrošinot pakalpojumus 

tuvāk dzīves vietai. 

 Veikt karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieku (pakalpojumu sniedzēju, karjeras 

konsultantu, izglītotāju un dažādu klientu grupu apvienību pārstāvju), arī sociālo 

partneru un citu nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju informācijas apmaiņu, 
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sistēmā notiekošo procesu apspriešanu un izvērtēšanu, nepieciešamo uzlabojumu 

virzienu ieteikšanu.  

 Nodrošināt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa attīstības prognozēšanu par 

tautsaimniecības nozaru un profesiju grupām cilvēkiem ar invaliditāti, lai sekmīgi 

varētu veikt viņu informēšanas pasākumus, kas sekmētu pārdomātu un adekvātu 

lēmumu par karjeras attīstību pieņemšanu un integrēšanos darba tirgū.  

 Izglītības sektorā attīstīt karjeras izglītību, kas līdz šim bijusi fragmentāra, ieviešot 

labās prakses piemērus no kaimiņvalstīm, definējot cilvēku ar invaliditāti tiesības uz 

karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem un izglītības iestāžu pienākumus tos 

nodrošināt.  

 Popularizēt un veicināt invalīdu ieinteresētību un motivāciju izmantot NVA 

pakalpojumus, informējot par subsidētajām darba vietām un iespējām bez maksas 

apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas vai iziet pārkvalifikāciju, tādā veidā sekmējot 

invalīdu integrēšanos darba tirgū.  

 Pilnveidot Sociālās integrācijas valsts aģentūras reģionālo atbalsta punktu darbību, 

pietuvinot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus tuvāk invalīdu dzīves vietai un 

veicināt savstarpējo sadarbību, sniedzot konsultācijas invalīdiem.  

 

Pētījums „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi 

uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā"  (SIA ‘DeaBaltica”, 2012). 

Pētījums tika veikts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta 

„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur uzņēmēju sadarbību mūžizglītībā", COOP EDU-SHIP 

(LLIII – 175) ietvaros pēc Zemgales plānošanas reģiona pasūtījuma sadarbībā ar Kurzemes 

plānošanas reģionu un citiem projekta partneriem. Pētījuma ietvaros tika analizēts 

mūžizglītības piedāvājums, izstrādātas rekomendācijas tā uzlabošanai, analizēta 

uzņēmējdarbības vide ar akcentu uz mūžizglītības pieprasījumu un izstrādāti ieteikumi tās 

uzlabošanai. 

Pētījuma ietvaros izteikti arī priekšlikumi karjeras atbalstam un pieejamībai pieaugušajiem: 

 Izveidot profesionālās orientācijas „kompasu”, kas ir interneta vietne – tests, kurā pēc 

20 jautājumu atbildēšanas interesents var saņemt sev atbilstošu un interesējošu 

pieaugušo izglītības piedāvājumu savā reģionā. Tas varētu būt īpaši noderīgs 

situācijās, kad interesents kādā savas dzīves posmā vēlas tālāk izglītoties, bet nezin īsti 

ko un kur to varētu darīt. Šāds kompass arī varētu būt pieejams reģiona mājas lapā un 



26 

 
 

pēc iespējas šāda IT rīka izveidei varētu piesaistīt ES fondu finansējumu. Kā piemēru 

Latvijā var minēt Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidoto Nacionālās izglītības 

iespēju datu bāzes karjeras izvēles testu http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm. 

 Ieviest ikgadējus Darba gadatirgus katrā reģionā, kur vienkopus pulcināt gan darba 

devējus – uzņēmējus, gan potenciālos darba ņēmējus, gan arī pieaugušo izglītības 

iestādes, uzsverot, ka tajā piedalās ne tikai bezdarbnieki, bet arī nodarbinātie, kuri 

meklē jaunas iespējas savā profesionālajā izaugsmē, t.i., fokusēt pašvaldības funkciju 

pieaugušo izglītības nodrošināšanā uz ieguldījumu saimnieciskajā attīstībā, kur 

noteicošais ir cilvēka vēlme profesionāli pilnveidoties, virzīt savu izaugsmi, nevis tas, 

vai viņš ir vai nav bezdarbnieks.   

 Mūžizglītības iestādes varētu uzņemties arvien lielāku darba devēju un darba ņēmēju 

savedēju lomu, nodrošinot to, ka potenciālais darba ņēmējs pirms stāšanās darbā 

saņem darba devējam nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Mūžizglītības iestādēs 

sadarbībā ar pašvaldībām varētu nodarboties ar individualizētāku pieeju darba tirgus 

pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanā konkrētajā teritorijā.  

 

 

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
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Normatīvais regulējums par karjeras attīstības atbalstu 

Latvijas republikas Izglītības likums definē karjeras attīstības atbalstu kā “pasākumu kopumu, 

kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību 

izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību 

un darbu”. Definīcija iezīmē divus būtiskākos karjeras attīstības kontekstus, tie ir izglītība un 

nodarbinātība.  

Ar izglītojamo šī likuma ietvaros tiek saprasts “skolēns, audzēknis, students vai klausītājs, kas 

apgūst izglītības programmu izglītības iestādē vai pie privātpraksē strādājoša pedagoga”, kas 

nozīmē, ka karjeras attīstības atbalsta regulējums attiecas arī uz pieaugušajiem. To apliecina 

arī Izglītības likuma mērķis “nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu 

garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas 

Latvijas valsts un sabiedrības locekli” (Izglītības likums, 2.pants).  

Par pieaugušo šī ziņojuma ietvaros tiek uzskatīta persona no 25 gadu vecuma (Jaunatnes 

likums, 1.pants) un atsevišķos gadījumos – no 15 gadu vecuma, kad tā pēc pārtraukuma 

turpina vispārējo vai profesionālo izglītību (formālo, neformālo) (Mūžizglītības politikas 

pamatnostādnes 2007-2013, Terminu skaidrojums). 

Attiecībā uz karjeras attīstības atbalsta kā izglītības sistēmas elementa organizāciju Izglītības 

likums nosaka vienīgi republikas pilsētu un novadu pašvaldību kompetenci, kuras “nodrošina 

bērnu un jauniešu karjeras izglītību” (17.3. panta15.punkts). Pieaugušo karjeras attīstības 

atbalsts Izglītības likumā netiek reglamentēts, kas nesaskan ar Izglītības likuma mērķi.  

Tai pat laikā Izglītības likums paredz Ministru kabineta kompetenci izglītībā: tā “nosaka 

vienotu valsts politiku un stratēģiju izglītībā un iesniedz Saeimā apstiprināšanai izglītības 

attīstības pamatnostādnes turpmākajiem septiņiem gadiem” (14.panta18.punkts). Kā vienotu 

valsts politiku būtu jāuzskata arī tās vienotību attiecībā uz visām izglītojamo mērķgrupām, ne 

vien bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas 

kompetence izglītībā saistībā ar karjeras attīstības atbalstu izpaužas tādējādi, ka tā  “nodrošina 

Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanu un aktualizāciju” (15.panta 3.punkts) un 

“pārzina bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādēs” (15.panta 

27.punkts). Tā kā IKVD reģistrētie pieaugušo neformālās izglītības centri arī ir izglītības 

iestādes, tad augstākminētajai IZM kompetencei būtu jāattiecas arī uz šiem centriem, taču 

konkrēta regulējuma minētās kompetences īstenošanai nav un praksē tā realizēta netiek. 



28 

 
 

Pašvaldību kompetence izglītībā ir atspoguļota Pašvaldību likumā: “gādāt par iedzīvotāju 

izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 

audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)” (Pašvaldību likums, 15.panta 

4.punkts). Ja vispārējais kompetences formulējums pieļauj, ka tā attiecas arī uz pieaugušajiem 

iedzīvotājiem, tad iekavās sniegtā konkretizācija to izslēdz.  

Profesionālajā izglītībā karjeras atbalsta pieejamība jauniešiem ir fragmentāra vai nav 

pieejama vispār. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu IZM „organizē profesionālās 

orientācijas un karjeras izglītības ieviešanu izglītībā” (Profesionālās izglītības likums). 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem karjeras izglītības īstenošanā ir  obligāta prasība tikai 

attiecībā uz profesionālās izglītības kompetenču centriem (PIKC), bet ne visām profesionālās 

izglītības iestādēm.  

Karjeras attīstības atbalsts pieaugušajiem ir noteikts Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 

likumā. To var saņemt darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.  

Saskaņā ar šo likumu tiesības uz darba meklētāja statusu ir cilvēkiem, kuri reģistrējušies 

Nodarbinātības valsts aģentūrā un: 

 nestrādā (nav uzskatāmas par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par 

valsts sociālo apdrošināšanu"); 

 meklē darbu;  

 ir darbspējīgi un gatavi nekavējoties stāties darba attiecībās;  

 ir sasnieguši 15 gadu vecumu;  

 neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem; 

 nav uzņemta pamatizglītības programmā klātienē. (Bezdarbnieku un darba meklētāju 

likums, 15 pants). 

Bezdarba riskam pakļautās personas ir komersantu un pašnodarbināto nodarbinātas personas 

(izņemot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekus), kuras strādā nepilnu darba 

laiku, pašreizējā darbavietā nodarbinātas ilgāk par sešiem mēnešiem un kurām darba laiks 

samazināts vismaz vienu mēnesi pirms iesaistes apmācību programmā.  
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Attiecībā uz darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām Bezdarbnieku un 

darba meklētāju likums paredz “Karjeras konsultācijas personām sniedz, lai palīdzētu tām 

labāk apzināties savu profesionālo ievirzi, padziļinātu šo personu izpratni par izglītību un 

iespējām darba tirgū un noskaidrotu konkrētā cilvēka personībai, vērtību sistēmai un mērķiem 

vislabāk atbilstošo profesionālo virzienu” (3.3.pants). 

Latvijas likumdošana paredz iespēju attīstīt savu potenciālu nodrošināšanu katram 

iedzīvotājam, tai skaitā pieaugušajiem. Taču konkrētais tiesiskais regulējums par karjeras 

attīstības atbalstu attiecas tikai uz bērniem un jauniešiem, kā arī uz darba meklētājiem un 

bezdarba riskam pakļautām personām. Pieaugušajiem, kuriem nav šāds statuss, karjeras 

attīstības atbalsts nodrošināts netiek.  
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Pieaugušo izpratne par karjeru un karjeras attīstības 

atbalstu 

Karjeras attīstības atbalsta vajadzības un apmierinātība ar pakalpojumiem ir atkarīga no tā, 

kāda ir respondentu izpratne par karjeru. Respondenti tika aicināti atbildēt uz jautājumu "Ko 

jūs saprotat ar vārdu karjera?”   

 

 

3.attēls. Karjeras izpratne 

 

EMKAPT glosārijā karjeras attīstīšana tiek definēta kā mūžilgs mācību, darba, brīvā laika un 

karjeras maiņas organizēšanas process, lai virzītos uz attīstībā esošiem personīgajiem 

nākotnes mērķiem. Karjeras izpratni, kas tuva šai definīcijai, demonstrē 26% respondentu.  

Visaugstākais respondentu atbilžu īpatsvars atbilst karjeras kā profesionālās darbības 

izpratnei. 27% ar karjeru saprot virzīšanos no kāda amata uz augstāku, 18% -esošās 

kvalifikācijas paaugstināšanu un 18% - jaunu zināšanu un prasmju apguvi, kas var noderēt arī 

citā darbā. Karjeru kā radošās darbības īstenošanu saprot 5% respondentu, kā ģimenes dzīves 

un attiecību pilnveidošanu – 2%. Vismazāk ar karjeru tiek saprasta pilnvērtīga atpūta un brīvā 

laika pavadīšana – to atzīmē 1% respondentu, līdzīgi arī sociālās atstumtības mazināšana – 

1%.  
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Pieaugušo karjeras attīstības atbalsta vajadzības 

 

Vajadzība līdz ar motīvu, mērķi, uzdevuma risināšanas līdzekļiem un mērķa sasniegšanas 

nosacījumiem veido darbības struktūru (Леонтьев, 1975). Darbību raksturo priekšmetiskuma 

princips - subjekta darbība vienmēr ir vērsta uz priekšmetu, ko viņš darbības rezultātā vēlas 

pārveidot. Karjeras attīstīšana notiek virzībā uz personīgi nozīmīgiem mērķiem, kuru 

sasniegšanas procesā cilvēks saskaras ar grūtībām vai izvēles iespējām, kad viņam 

nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. Šādās situācijās izpaužas vajadzības pēc 

karjeras atbalsta. Karjeras attīstības vajadzību priekšmets var būt darbs, izglītība, personības 

attīstība, ģimene, atpūta un pilsoniskā aktivitāte. Lai noskaidrotu pieaugušo karjeras attīstības 

vajadzības, viņiem tika uzdots jautājums: No minētajām situācijām atzīmējiet tās, kuras jums 

dzīvē ir bijušas! Atbildes apkopotas 4.attēlā. 

 

4.attēls. Karjeras attīstības atbalsta vajadzības situatīvā izpratnē 
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5.attēls. Karjeras attīstības atbalsta vajadzības sadalījumā pa vajadzību priekšmetiem 

 

 

Respondentu atbildes liecina, ka visbiežāk viņi nonāk karjeras attīstībai nozīmīgās situācijās, 

kas saistītas ar profesionālo karjeru: Grupējot atbildes pēc vajadzību objekta 53% vajadzību 

saistās ar darbu, 19% ar ģimeni un 13% ar personības attīstību. 

Nonākot izvēles situācijā, cilvēkiem rodas vajadzība pēc atbalsta. Responedentiem tika uzdots 

jautājums: Kādus KAA pakalpojumus Jūs esat izmantojis pēdējo 3 gadu laikā? Atbildes 

liecina (skat. 6.att.), ka visplašāk izmantotais pakalpojums ir informācija par darbu un 

izglītību, to izmantojuši 31% respondentu. Nākošais pieprasītākais pakalpojums ir izstādes 

(14%), tam seko karjeras izglītības pakalpojumi (10%). Individuālās karjeras konsultācijas, 

grupu konsultācijas un seminārus – katru no šiem pakalpojumiem ir izmantojuši vien 7% 

respondentu.  
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6.attēls. Karjeras attīstības atbalsta vajadzību sadalījums pēc atbalsta pakalpojumiem 

 

Izvēloties karjeras konsultāciju pakalpojumu, pieaugušie to ir saņēmuši dažādās vietās 

(skat.7.att.). 30% respondentu to izmantojuši skolā, 26 % NVA un 15% augstskolā, 29% 

respondentu ir atzīmējuši citas konsultācijas saņemtas vietas Kā citi tika minēti – draugi, 

darbavietā, dažādu projektu ietvaros, e-konsultācijas, firmas semināri, Hipo banka, izglītības 

pārvaldē, jauniešu centrā, izstāde „Skola”, kultūras namā, LLKC, pieaugušo izglītības centrā, 

privāta personāla atlases firma, pasākums. 
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7.attēls. Institūcijas, kurās pieaugušie izmanto individuālo karjeras konsultāciju pakalpojumu 

 

Lai nodrošinātu pieaugušo atbalsta vajadzības, tās jāanalizē izmantoto pakalpojumu aspektā – 

kas dotajā pakalpojumu veidā pieaugušos apmierina un kādi ir tā trūkumi. 

 

KONSULTĀCIJAS. Respondenti atzīmē, ka nepieciešama augstāka konsultāciju kvalitāte un 

tādu sniedz privātās firmas. Nepietiekamas ir speciālistu konsultācijas: izaugsmes trenera, 

psihoterapeita, konsultācijas vecākiem, kā atbalstīt bērnu karjeras attīstību, kā rīkoties, ja 

bērns nemācas un nestrādā. Attiecībā uz konsultāciju kvalitāti tiek minēts, ka: 

Ļoti jāuzmanās, piekrītot konsultācijai. Bieži tās ir ķeksīša pasākums. 

Bija ļoti ātri un maz pateikts par amatiem. 

 

INFORMĀCIJA. Informācijas pakalpojumiem būtisks ir saturs un pieaugušie respondenti 

atzīmē vajadzības pēc šāda satura: 

 Par iespējām: mācību, darba, sociālā atbalsta 

 Par prasībām: izglītības dokumentiem, darba devēju, interviju, darbinieku izvērtēšanas 

u.c. 

 

Attiecībā uz informācijas kvalitāti pieaugušajiem ir svarīgi, ka tiek nodrošināta informācijas:  

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

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

 Lietderība: konkrēta, skaidra, izsmeļoša, savlaicīga 

Pieaugušie akcentē: 

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. 

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA. Šajā pakalpojumu veidā pieaugušie atzīmē vajadzības pēc šāda 

satura: 

 Klientiem: karjeras veidošanas principi, karjeras informācijas meklēšana, 

pašpilnveides un pašattīstības iespējas, talantu noteikšana un īstenošana. 
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 Profesionāļiem: izglītības likumdošana, pieaugušo izglītības iestāžu licencēšana un 

akreditēšana, pieaugušo izglītības terminoloģija. 

 

Pieaugušajiem ir vajadzība pēc karjeras izglītības formu dažādošanas, viņi vēlmes ir: 

semināri, lekcijas, diskusijas; praktiskās nodarbības savu individuālo spēju izkopšanai, 

pieredzes apmaiņas semināri, personības pilnveides kursi strādājošajiem; metodiski ieteikumi 

karjeras vadības prasmju vingrināšanai ikdienā. Attiecībā uz tehnoloģijām respondenti aicina.  

plašāk izmantot e-mācības, online kursus.  

Ļoti būtiska pieaugušajiem ir izmēģināšanas un pieredzes gūšanas iespēja, kas tieši ietekmē 

atbalsta kvalitāti: 

Mācībām jābūt balstītām uz spilgta oratora bagāto dzīves pieredzi nevis vidusmēra 

multiplikatora teorētiskajām zināšanām 

Šādas izmēģināšanas iespējas nodrošina INTERVENCE. Respondentu atbildēs šī vajadzība 

izpaužas šādi: 

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. 

Respondenti uzsver nepieciešamību pēc komunikācijas 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. 
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Karjeras attīstības atbalsta pieejamība un apmierinātība ar 
pakalpojumiem 

 

Respondenti tika aicināti izteikt apmierinātību ar karjeras atbalsta pakalpojumiem, novērtējot 

to10 baļļu skalā (skat. 8.att.).  

 

 

8.attēls. Apmierinātība ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem 

 

Kā teicamus karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus novērtējuši 13% respondentu, 66% tos 

vērtē kā labus, 17% uzskata par viduvējiem un 4% par vājiem. Kopumā apmierinātība ir 

vērtējama kā augsta.  

Karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, kas nodrošina individualizētu pieeju pieaugušo 

karjeras vajadzību apmierināšanai, ir karjeras konsultācijas. Aptaujā tika noskaidrots, kā 

pieaugušie izmanto šo pakalpojumu un kāda ir apmierinātība ar to.  Apmierinātību raksturo 

vajadzības, kuras konsultēšanās rezultātā tiek apmierinātas. 

 

Lai noteiktu, kādi ir ieguvumi no karjeras konsultācijām, respondentiem tika piedāvāts: 

Ja esat apmeklējis karjeras konsultantu, atzīmējiet, cik lielā mērā piekrītat šādiem apgalvojumiem: 

 Konsultācija mani motivēja mācīties, papildināt zināšanas un prasmes 

 Konsultants aicināja mani izvērtēt iepriekšējo izglītību, dzīves un darba pieredzi 
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 Es ieguvu informāciju par iestādi/ uzņēmumu, kurā varētu strādāt 

 Es labāk sapratu, kas ir mana problēma, un kā es to varētu risināt 

 Es ieguvu sev noderīgu informāciju par mācību iespējām 

 Komunikācija ar karjeras konsultantu bija patīkama, tā rosināja uzticēšanos un paļāvību 

 Es vairāk uzzināju par savām interesēm un spējām 

 Bez šīs konsultācijas man būtu grūtāk pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību 

 Konsultācija mani iedvesmoja, ļāva noticēt saviem spēkiem 

 Vajadzības gadījumā es arī turpmāk izmantošu karjeras konsultanta pakalpojumus 

 Konsultācijas rezultātā man kļuva skaidrs, kā es tagad rīkošos 

 Es sapratu, kas jādara, lai turpmāk pats varētu noteikt mērķus, kurus dzīvē vēlos sasniegt 

 

 

9. attēls. Ieguvumi no karjeras konsultācijām  

 

Nosacīti ieguvumus no karjeras konsultācijām (skat.9.att.) var iedalīt vairākās grupās: 

 Emocionālie ieguvumi, 

 Informācija, 

 Sevis izzināšana, 
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 Aktuālās problēmas risinājums. 

Visaugstāk tiek vērtēti emocionālie ieguvumi  (pirmā atbilžu grupa 9.att.):  

Komunikācija ar karjeras konsultantu bija patīkama, tā rosināja uzticēšanos un 

paļāvību. 

Konsultācija mani motivēja mācīties, papildināt zināšanas un prasmes. 

Konsultācija mani iedvesmoja, ļāva noticēt saviem spēkiem. 

Arī konsultācijās gūtā informācija tiek uzskatīta par labu ieguvumu (otrā  atbilžu grupa 

9.att.). Informāciju par izglītības iespējam ir ieguvuši krietni vairāk respondentu nekā tie, 

kas vēlējās iegūt informāciju par darba iespējām. 

Es ieguvu sev noderīgu informāciju par mācību iespējām. 

Es ieguvu informāciju par iestādi/ uzņēmumu, kurā varētu strādāt. 

Nedaudz zemāk tiek vērtēti ar sevis izzināšanu saistītie ieguvumi (trešā atbilžu grupa 9.att.): 

Es vairāk uzzināju par savām interesēm un spējām. 

Konsultants aicināja mani izvērtēt iepriekšējo izglītību, dzīves un darba pieredzi. 

Es sapratu, kas jādara, lai turpmāk pats varētu noteikt mērķus, kurus dzīvē vēlos 

sasniegt. 

Vismazāk tiek atzīts, ka konsultācijas rezultātā cilvēks ir radis risinājumu savai problēmai 

(ceturtā atbilžu grupa 9.att): 

Es labāk sapratu, kas ir mana problēma, un kā es to varētu risinā.t 

Konsultācijas rezultātā man kļuva skaidrs, kā es tagad rīkošos. 

Bez šīs konsultācijas man būtu grūtāk pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. 

Vajadzības gadījumā es arī turpmāk izmantošu karjeras konsultanta pakalpojumus. 

Tas rosina domāt, ka vienreizējas konsultācijas ir nepietiekamas un nepieciešams nodrošināt 

indivīda karjeras atbalsta nepārtrauktību,  kas nepieciešama mērķu sasniegšanai un virzībai 

uz jauniem mērķiem. 

Tā kā visi respondenti bija minējuši situācijas, kurās saskārās ar karjeras attīstības 

problēmām, bet tikai daļa no viņiem vērsās pie karjeras konsultanta pēc atbalsta, viņiem tika 

uzdots jautājums par iemesliem, kas ir tam pamatā:  

Ja neesat izmantojis karjeras konsultanta pakalpojumus, norādiet iemeslu! (atzīmējiet visus 

atbilstošos) 

 nebija nepieciešams 

 šāds pakalpojums manas dzīves vietas tuvumā nav pieejams 

 nezinu, kur ir iespēja saņemt šādu pakalpojumu 

 nav naudas šādiem pakalpojumiem 

 esmu dzirdējis sliktas atsauksmes par karjeras konsultācijām 
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 informācija par karjeras konsultācijām nav mani ieinteresējusi 

 nedomāju, ka karjeras konsultants manā situācijā var palīdzēt 

 neesmu pieradis stāstīt par savām problēmām un lūgt svešu cilvēku palīdzību 

 cits iemesls __________________________________ 

 

Atbildes sniedz informāciju par karjeras pakalpojumu pieejamību un apmierinātību ar karjeras 

konsultāciju pakalpojumiem. Iemeslu sadalījums atspoguļots 10.attēlā. 

 

 

10.attēls. Iemesli, kāpēc netiek izmantoti karjeras konsultanta pakalpojumi  

 

Vislielākais respondentu skaits, 47%, atzīmē, ka viņiem šāds pakalpojums nebija 

nepieciešams. 3% respondentu karjeras konsultanta pakalpojumi nav pieejami: 6% 

respondentu tas nav dzīves vietas tuvumā, 6% - nav naudas šādiem pakalpojumiem, 1% - nav 

laika konsultanta apmeklējumiem. Atbildes par naudas trūkumu liek domāt, ka, iespējams, 

respondentiem nav adekvāti priekšstati par karjeras atbalsta pakalpojumiem, jo līdz ar maksas 

pakalpojumiem ir pieejami arī bezmaksas konsultantu pakalpojumi NVA. Kvalitatīvas 

informācijas trūkumu par karjeras pakalpojumiem kā iemeslu, kāpēc šāds pakalpojums netiek 

izmantots, min 7% respondentu.  

Virkne atbilžu liecina par to, ka ir jābūt augstai uzticībai konsultantam un paļāvībai uz viņa 

kompetencēm, lai cilvēki izmantotu viņa pakalpojumus. 8% respondentu atzīmē, ka nav 

pieraduši stāstīt par savām problēmām svešiem cilvēkiem, 7% nedomā, ka karjeras 

konsultants var palīdzēt, 2% ir dzirdējuši sliktas atsauksmes. Tas vieš pārdomas par to vai 
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nepieciešams paaugstināt prasības konsultantu kompetencei vai varbūt jāizmanto citi resursi, 

kuri ir pieejami cilvēka vietējā kopienā un apkārtnē, kas viņiem viestu lielāku paļāvību.  

 

Lielākoties cilvēki uztver konsultantus līdzīgi kā psihologus, kuru palīdzībai netic un tāpēc 

vēršas tikai ārkārtas gadījumā, ja tiek nosūtīti vai ir galējā bezizejā. Lielākoties konsultācijas 

meklē skolu beidzēji, lai saprastu, kur virzīties dzīvē tālāk. 

 

Aptaujā tika noskaidrots, kurām pieaugušo mērķgrupām ir atšķirīga nepieciešamība pēc 

karjeras atbalsta. Nepieciešamība pēc karjeras konsultāciju pakalpojumiem atkarībā no 

izglītības atspoguļota 11.attēlā. 

 

 

11.attēls. Nepieciešamība pēc karjeras konsultāciju pakalpojumiem atkarībā no izglītības  

 

Izvērtējot nepieciešamību pēc karjeras konsultācijām pieaugušajiem ar dažādu izglītības 

līmeni, jāsecina, ka viszemākā tā ir cilvēkiem bez pamatizglītības, tādu ir 50% šajā 

izglītības grupā. Nav nepieciešamas konsultācijas arī 35% pieaugušo, kuriem ir pamatskolas 

izglītība. Pieaugušo vidū, kuriem ir vidējā izglītība, tikai 13% nav nepieciešami karjeras 

konsultāciju pakalpojumi. Savukārt pieaugušo grupā ar augstāko izglītību konsultācijas nav 

nepieciešamas 47% respondentu. Pieaugušajiem ar augstāko izglītību ir attīstītas karjeras 

vadības prasmes, un viņi var patstāvīgi pieņemt lēmumus saistībā ar karjeras izvēli. To 

nevar teikt par pieaugušajiem ar zemām pamatprasmēm, Atbildes par nepieciešamības 
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trūkumu vairāk liecina par  motivācijas trūkumu mācīties. Fakts, ka pieaugušie, kuriem 

karjeras atbalsts objektīvi visvairāk būtu vajadzīgs, vismazāk atzīst vajadzību pēc karjeras 

konsultācijām, liecina par to, ka karjeras konsultāciju pakalpojumu attīstība nespēs 

nodrošināt pieaugušo ar zemām pamatprasmēm motivācijas veicināšanu, iesaistīšanos 

izglītībā un karjeras attīstību. Šim uzdevumam nepieciešami citi risinājumi. 

Atšķirīgi nepieciešamību pēc karjeras konsultācijām vērtē pieaugušie dažādos 

vecumposmos (skat. 12.att.) 

 

 

 

12. attēls. Respondentu vecums, kuriem karjeras konsultācija nav bijusi nepieciešama 

 

Vismazāk nepieciešamību pēc karjeras konsultācijām izjūt pieaugušie 45-64 gadu vecumā. 

Šim vecumposmam raksturīga ilgstoša profesionālās darbības pieredze, un pieaugušo 

apziņā tā var saistīties ar stabilitātes izjūtu un nevēlēšanos pieņemt jaunus profesionālos 

izaicinājumus. Vienlaikus jāatzīmē, ka tieši pirmspensijas vecuma cilvēki ir aktuāla 

mērķgrupa Latvijas darba tirgus attīstības prognožu kontekstā saistībā ar sagaidāmo 

demogrāfisko situāciju. Cilvēkiem šai vecumposmā nāksies mainīt profesiju, 

pārkvalificēties, uzsākt jaunas darba attiecības, tādēļ nepieciešams viņus motivēt karjeras 

attīstībai, veicināt gatavību pārmaiņām profesionālajā darbībā.  

Tā kā pieaugušie ne vienmēr izmanto specializētus karjeras atbalsta pakalpojumus, aptaujā 

tika noskaidrots, kādi citi resursi tiek izmantoti, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar karjeras 



42 

 
 

izvēli: 

Kas šajās situācijās Jums ir palīdzējis pārvarēt grūtības un virzīties dzīvē uz priekšu? (atzīmējiet 3 

būtiskākos) : 

 Tuvu cilvēku atbalsts 

 Karjeras konsultanta apmeklējums 

 Citu speciālistu (ārsts, psihologs, skolotājs, pašvaldības speciālists) ieteikumi 

 Labās prakses piemēri citu cilvēku dzīvē 

 Mācības, kurās ieguvu jaunas zināšanas 

 Saruna ar dzīves gudru cilvēku 

 Laba grāmata 

 Teātra, koncerta, cita kultūras pasākuma apmeklējums, kurā gūstu emocionālu pārdzīvojumu 

 Pārdomas un savas dzīves pieredzes izvērtēšana 

 Vides nomaiņa (jauna vieta, darbība, cilvēki) 

 Cits _____________________ 

 

Atbalsta resursu izmantošanas īpatsvars atspoguļots 13.attēlā. 

 

 

13.attēls. Pieaugušā karjeras atbalsta specifiskie un vispārējie resursi 

 

Vislielāko atbalstu pieaugušie karjeras attīstības problēmsituācijās saņem no saviem draugiem 

un tuviniekiem, Šī atbalsta resursa īpatsvars ir 25%. Saruna ar dzīvesgudru cilvēku sniedz 

atbalstu 11% respondentu. Karjeras konsultantu pakalpojumus savukārt izmanto 3% gadījumu 

un pēc speciālistu (ārstu, psihologu, skolotāju u.c.) ieteikumiem vēršas 3% gadījumu. 

Apstiprinās atziņa, ka  problēmsituācijās pieaugušais uzticas pazīstamam cilvēkam nevis 

speciālistam – vairāk pieprasīts ir vispārējs atbalsts nevis specializēts.  
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Nozīmīgs atbalsta resurss ir mācības, kurās tiek gūtas jaunas zināšanas – 16%, pārdomas un 

savas dzīves pieredzes izvērtēšana – 15%. Labās prakses piemēri citu cilvēku dzīvē ir 

palīdzējuši pieņemt lēmumu 12% pieaugušo. Laba grāmata ir sniegusi atbalstu 5% 

respondentu, tikpat daudz (5%) ietekmē vides nomaiņa. Teātra un koncerta apmeklējums 

karjeras atbalstam ir izmantots tikpat bieži kā karjeras konsultants.  

 

Latvijas un reģionu stratēģiskā attīstība balstās uz katra reģiona specifiskajām īpatnībām, kura 

pamatā ir ekonomiskās, vides un kultūras vērtības. Darba tirgus vajadzībām atbilstošu 

speciālistu sagatavošanai un motivēšanai t.i. karjeras atbalsta pasākumu pieaugušajiem 

nodrošināšanai svarīgs priekšnoteikums ir dažādu institūciju sadarbība, kā piem. plānošanas 

reģionu, NVA, profesionālās izglītības iestāžu, darba devēju un darba devēju asociāciju. 

Sadarbības rezultātā tiek izstrādāti nozaru apraksti un prognozēts vajadzīgo speciālistu skaits 

visām profesionālās izglītības pakāpēm t.sk. bezdarbnieku apmācībai. Savukārt reālā situācija 

parāda, ka bieži darba devējiem nav pieejamie atbilstoši, kvalificēti speciālisti. Kā labu 

prakses piemēru var minēt apmācības pēc darba devēju pasūtījuma. Apmācībās 

bezdarbniekiem, kuras bija iespējams realizēt ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana” atbalstu, secināts, ka izvēlētos apmācībām potenciālos pretendentus, ļoti liela 

nozīmē ir rūpīgai karjeras konsultēšanai.  

Galvenie būtiskākie secinājumi no ESF projekta „Apmācības pēc darba devēju 

pieprasījuma tekstilnozarē”, kurā tika iesaistīti  Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA), 

izglītotāji: PIKC Liepājas Valsts tehnikums (LVT) un PIKC Ogres Valsts tehnikums 

(OVT), uzņēmēji un to asociācijas:   SIA “Ogres trikotāža”, Latvijas Veļas ražotāju 

asociācija (LATVERA)  un Tekstilnozares NEP: 

 Atlasot pretendentus, dažu minūšu pārrunu laikā darba devējs nevar  novērtēt spēju 
apgūt šuvējas profesiju un motivāciju iegūt darbu 

 NVA speciālistiem nav vispusīga informācija un instrumenti, kas dotu iespēju palīdzēt 
bezdarbniekiem izvērtēt savu atbilstību šuvēja profesijai 

 Bezdarbniekiem nav iespēju iepazīt darba vidi pirms profesijas apgūšanas.  

 

Praktiskā situācija parāda, ka jāveicina darba devēju iesaiste, kā arī jāmotivē viņus iesaistīties 

karjeras apmācības procesā ar dažādiem atbalsta mehāniskiem un ierobežotu administratīvo 

dokumentu izpildīšanas slogu.  

 

Domājot par karjeras atbalsta attīstību, ir jāizskata divu stratēģiju iespējas: 
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1) Attīstīt specializētos pakalpojumus, kurus mērķtiecīgi sniedz valsts un 

pašvaldību institūcijas un līdz ar to šie pakalpojumi ir pārvaldāmi, taču 

institucionāliem pakalpojumiem ir zemāka uzticamība. 

2) Attīstīt alternatīvos resursus, kuri sniedz atbalstu neformāli un informāli un 

kuriem pieaugušie uzticas vairāk. Šī stratēģija paredz aktīvu mediju iesaisti 

karjeras atbalsta sniegšanā, popularizējot labās prakses piemērus, kā arī 

aktivitātes, kas ietver informālās izglītības piedāvājumu kā resursu karjeras 

atbalstam un motivācijas mācīties veicināšanai (bibliotēkas, muzeji, lielveikali, 

sabiedriskie pasākumi, masu mediji u.c.).  

 

 

 

16.attēls. KAA nodrošinājuma institucionālie resursi 

 

Institūcijas kurām ir pieredze pieaugušo konsultēšanā var uzskatīt par potenciālu KAA 

sniegšanas resursu, tās ir pašvaldības ar izglītības pārvalžu un sociālo dienestu palīdzību, 

kultūras iestādes (muzeji, bibliotēkas, kultūras nami), izglītības iestādes, profesionālās 

izglītības kompetences centri, augstskolas LLKC, Plānošanas reģioni, NVO, NVA, LTRK, 

Arodbiedrības. Taču šīm iestādēm ir atšķirīgs teritoriālais izvietojums un  lielajās pilsētās un 
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novadu centros šādi resursi ir krietni vairāk pieejami nekā laukos. Līdz ar to jāizvērtē kā labāk 

organizēt šos resursus, lai nodrošinātu KAA pakalpojumu pieejamību visām pieaugušo 

mērķgrupām. 

 

Viens no potenciāli nozīmīgākajiem resursiem pieaugušo mācību motivācijas veicināšanai, 

karjeras atbalstam un informālajai izglītībai ir bibliotēkas. Tās veido un uztur informācijas 

krājumu izglītībai mūža garumā un ir ērti aprīkota vieta pieaugušo pašizglītībai. Bibliotēku 

tīkls veido vienmērīgu pārklājumu republikas teritorijā, kas ir svarīgi no KAA pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšanas viedokļa. Bibliotēku pakalpojumi ir vērsti uz apmeklētāju 

informācijpratības attīstīšanu. Prasme atrast informāciju, novērtēt to un efektīvi izmantot ir 

viena no karjeras vadības prasmju sastāvdaļām. Vēl viens arguments, kas apliecina bibliotēku 

iespējas iesaistīties KAA sniegšanā, ir to attīstītā infrastruktūra: telpas, tehniskais aprīkojums, 

programmatūra, cilvēkresursi. Latvijas bibliotēkas sevi apzinās kā mūžizglītības institūciju: 

tās iesaistās mūžizglītības projektos (mobilitātes projekti, inovāciju pārnese bibliotēkas 

darbinieku profesionālajai pilnveidei, politikas instrumentu attīstība, sadarbība un inovācijas 

mūžizglītībā; informācijas izplatīšanas, izmantošanas un popularizācijas projekti) un darbojas 

kā mūžizglītības informācijas kanāli. Projektu ietvaros bibliotēkas ir guvušas pieredzi dažādu 

informāla rakstura pasākumu organizēšanā (semināri, apaļā galda diskusijas, izstādes, 

tikšanās, konsultācijas). Tā, piemēram, Bauskas centrālā bibliotēka 

(http://www.bauskasbiblioteka.lv/biznesam.html) ir īstenojusi projektu Latvijas Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas ietvaros „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu 

sadarbības tīkla izveide”. Projekta ietvaros Bauskas novadā ir izveidotas 7 biznesa atbalsta 

bibliotēkas. Tajās notiek dažādas sanāksmes un semināri, tiek rīkotas tikšanās ar biznesa 

partneriem, notiek tikšanās ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri konsultē par biznesa 

uzsākšanu utml. Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno projektu  par digitālo pakalpojumu 

attīstību (http://lnb.lv/lv/projekti/digitalas-bibliotekas-pakalpojumu-attistiba ). Tas paredz 

elektronisko bibliotēku bērniem, elektronisko bibliotēku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

lasītāju attālinātās piekļuves pakalpojumus u.c. Bibliotēku veiktās aktivitātes uzrāda spēju 

atpazīt dažādu pieaugušo mērķgrupu izglītības vajadzības un veidot to nodrošināšanai 

nepieciešamo atbalstu. Bibliotēku priekšrocība ir attālināto un mobilo pakalpojumu 

nodrošināšanas iespējas. Ņemot vērā iepriekšminēto, bibliotēkām ir objektīvs un racionāls 

pamats darboties mūžizglītībā un attīstīt karjeras atbalsta pakalpojumus pieaugušajiem. Taču, 

http://www.bauskasbiblioteka.lv/biznesam.html
http://lnb.lv/lv/projekti/digitalas-bibliotekas-pakalpojumu-attistiba


46 

 
 

kā atzīmē M.Dziļuma, -  „bibliotēku un mūžizglītības institūciju starpā ir it kā plaisa – reti 

kura mūžizglītības institūcija ir iedomājusies par sadarbību ar bibliotēkām” (Dziļuma, 2013). 

 

Eiropas metodiskajos ieteikumos „Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde” (EMKAPT, 

2013) ir atzīts, ka piekļuve karjeras atbalstam ar nodrošinātu kvalitāti ir sabiedrisks un privāts 

labums, tādēļ valdībai ir liela nozīme ne tikai karjeras atbalsta sniegšanā, bet arī karjeras 

atbalsta tirgus paplašināšanā un tā kvalitātes nodrošināšanā. Par koordinācijas un sadarbības 

iezīmēm mūžilga karjeras atbalsta nodrošināšanā tiek uzskatīts tas, ka: 

 Karjeras atbalsta rīcībpolitika un programmas izglītības, apmācības, nodarbinātības un 

kopienas sektorā tiek izstrādātas saskaņoti. 

• Mūžilga karjeras atbalsta rīcībpolitikas, sistēmu un programmu izstrādātāju funkcijas 

un pienākumi ir skaidri definēti. 

• Mūžilga karjeras atbalsta rīcībpolitikas un programmu formulēšanā un īstenošanā 

piedalās ieinteresētās puses, izmantojot karjeras atbalsta forumus vai citus 

koordinācijas un sadarbības mehānismus nacionālā, reģionālā un lokālā mērogā. Pie 

ieinteresētajām pusēm jāmin ministrijas, sociālie partneri, karjeras atbalsta 

pakalpojumu īstenotāji, izglītības un apmācības institūcijas, karjeras atbalsta 

speciālisti, kā arī šo pakalpojumu lietotāji.  

• Lokālā mērogā ir izveidoti oficiāli karjeras atbalsta īstenotāju tīkli un partnerattiecības. 

• Sociālo partneru un citu ieinteresēto pušu pārstāvji darbojas institūcijās, kas ir 

atbildīgas par publiski finansēto karjeras atbalsta pakalpojumu pārvaldīšanu. . 

(EMKAPT, 2013) 

Ungārijas KAAS modelis paredz izveidot profesionālu karjeras speciālistu kodolu un 

papildināt to ar plašāku karjeras sniedzēju tīklu, kurā iesaistās skolotāji, sociālie 

darbinieki, kultūras darbinieki u.c. 

Izmantojot KAA tirgus paplašināšanas stratēģiju, Latvijā būtu jārada apstākļus dažādu 

institūciju (bibliotēku, sociālo dienestu u.c.) potenciāla efektīvai izmantošanai un  

sadarbības tīkla izveidei karjeras atbalsta sniegšanā. 
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Karjeras informācijas meklēšanas paradumi 

 

Karjeras informācija ir aktuāla lielākajai daļai pieaugušo. Uz jautājumu „vai Jūs esat 

meklējuši karjerai nozīmīgu informāciju?” pozitīvu atbildi ir snieguši 80% respondentu (skat. 

14.att.).  

 

 

 

14.attēls. Karjeras informācijas meklēšana 

 

Lai noteiktu karjeras meklēšanas paradumus, respondentiem tika uzdots jautājums: 

Ja esat meklējis karjerai nozīmīgu informāciju, kāda ir Jūsu rīcība? (atzīmējiet 3 

raksturīgākos rīcības veidus) 

 Meklēju informāciju Internetā  

 Izmantoju izglītības datu bāzi niid.lv 

 Dodos uz bibliotēku 

 Aptaujāju draugus un paziņas 

 Runāju ar darba devēju vai personāla vadības speciālistu  

 Izmantoju karjeras atbalsta pasākumus: izstādes, atvērto durvju dienas u.c. 

 Vēršos pie karjeras konsultanta 

 Meklēju laikrakstos un žurnālos 

 Izmantoju sociālos tīklus 

 Sekoju līdz atbilstošām TV un radio pārraidēm 

 Cenšos  iesaistīties pasākumos, kur varētu būt cilvēki ar noderīgu informāciju 

 Cits _____________________________ 

Atbilžu apkopojums atspoguļots 15.attēlā. 
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15.attēls. Informācijas meklēšanas paradumi 

 

Visbiežāk informācija tiek meklēta internetā - 29% gadījumu, 14% gadījumu tiek aptaujāti 

draugi un paziņas, sociālos tiklus informācijas meklēšanai izmanto  11% gadījumu. 10% 

gadījumu informācija tiek meklēta, iesaistoties pasākumos, kur varētu būt cilvēki ar noderīgu 

informāciju. Laikrakstos un žurnālos informāciju meklē 7% gadījumu, atbilstošām TV un 

radio pārraidēm seko līdz 6% gadījum, vēršas pēc padoma pie darba devēja vai personāla 

vadības speciālista 6% gadījumu. Vismazāk informācija tiek meklēta, izmantojot specializētos 

karjeras attīstības atbalsta pasākumus: izstādes un atvērto durvju dienas informācijas 

meklēšanai izmanto 5% gadījumu, bibliotēkās informāciju meklē 4% gadījumu, izglītības 

datu bāzi niid.lv izmanto 4% gadījumu un vēršas pie karjeras konsultanta 2% gadījumu.  
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Ārvalstu pieredze 

 

ES valstīs tiek izstrādātas un aktualizētas karjeras atbalsta politikas un programmas,  kā 

koordinēt izglītību, apmācību un nodarbinātību visās nozarēs, skaidri nosakot lomas, 

pienākumus un sadarbības mehānismus KAAS sistēmā iesaistītiem spēlētājiem valsts, 

reģionālā un vietējā līmenī. 

Eiropas kontekstā izvirzīts jautājums, kā dažādām organizācijām strādāt kopā efektīvi,  

atbalstot dažādas specifiskas vajadzības  dažādām mērķa grupām – atkarībā no vecuma, 

sociālas, ekonomiskas, kultūras un citas iepriekšējās pieredzes. 

 

Kā labās prakses piemērs aprakstīta Francijas
1
 karjeras attīstības atbalsta sistēma 

pieaugušo motivācijas mācīties veicināšanai, tā akcentē iespējamos risinājumus izpētes 

rezultātā izvirzītām problēmām. (www.euroguidance.eu) 

 

Francijas KAAS 3 galvenie politikas virzieni: 

1) Tiek piešķirta kvalitātes zīme organizācijām, kas spēj nodrošināt individuālu 

konsultēšanu un ir piekritušas strādāt sadarbības tīklā; 

2) Pieejami tiešsaistes pakalpojumi bez maksas ( www.orientation-pourtous.fr),  kas satur 

200 000 ierakstus par apmācību, par 1000 profesijām un vairāk kā 2000  ierakstus par 

nodarbinātību. Portāls arī satur profesionālās orientācijas pakalpojumus, kas apbalvoti 

ar kvalitātes zīmi. 

3) Nacionālā telefona līnija (0811-703939), kas nodrošina bezmaksas informāciju un 

atbalsta izglītības un profesionālās orientācijas jautājumus. Ja operators nevar atbildēt 

uz jautājumu, zvans tiek pāradresēts atbilstošam speciālistam.  

 

Likums noteica arī starpministriju pārstāvja (inter-ministerial delegate) noteikšanu, kurš 

atskaitās premjerministram par izglītību un karjeras orientāciju.  

Pārstāvja loma ir koordinēt: 

1) Izglītības pakalpojumus 

2) Studentu pakalpojumus 

3) Nodarbinātības pakalpojumus 

                                                           
1
 http://euroguidance.eu/guidance-systems/guidance-system-in-france-introduction/ 

http://www.orientation-pourtous.fr/
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4) Jaunatnes un profesionālās apmācības pakalpojumus 

 

Francijā kopš 2009. gada darbojas likums, kas nosaka, ka katram iedzīvotājam ir tiesības uz 

mūžizglītības karjeru t.sk. profesionālo orientāciju. Karjeras attīstības ceļš ir personalizēets 

katram indivīdam. Karjeras attīstības ceļš un aroda apmācības (Parcours de découverte des 

métiers et des formations) politika attiecas uz visiem studentiem no 12gadu vecuma. Viņiem 

palīdz izveidot savu izglītības ceļu, zinot kā izdarīt izvēli. Turklāt, 2009.gada likums 

noteica arī iespēju jauniešiem, kuri nav ieguvuši profesiju jeb izkrituši no izglītības procesa, 

iestāties un mācīties profesionālās skolās kā mācekļi.  

 

 

Vācijā (Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes 

in Europe, www.cedefop.europa.eu) visās federālajās valstīs ir noteikta sistemātiska pieeja 

profesionālajai sagatavošanai un orientācijai, kas ir iekļauta speciālajos priekšmetos ar 

dažādiem nosaukumiem (piem. Darba stundas, darbs- ekonomika- tehnoloģija).  

Lai atbalstītu karjeras izvēli un apmācības procesu, Portfolio - Berufswahlpass (karjeras 

izvēles pase) ir integrēta 12 no 16 federālajām valstīm. Portfolio nodrošina iespēju novērtēt 

katra indivīda stiprās puses un intereses, izmantojot gan pašnovērtējumu, gan ārējo 

novērtējumu. Porfolio paredz kontrolsarakstu, kas atbilst noteiktai karjeras orientācijai, 

balstoties uz personības stiprajām pusēm, tādējādi nodrošinot iespēju izvērtēt karjeras apguvi 

un veicināt kritisku pieredzes apmaiņu ar citiem audzēkņiem. Izmantojot savu portfolio kā 

resursu, tiek veicināta un nostiprināta pašapziņa un pašcieņa. Bet portfolio nosacījumu 

izpildīšanai ir jāsadarbojas ar Karjeras atbalsta dienestu.  

Izglītība un apmācība prezentē veidus, kā organizēt dzīvi, lai nodrošinātu arī personības 

attīstību un apmierinātību ar dzīvi – vertikālā un horizontālā apmierinātība. Vācijā tiek 

attīstīta pieeja mūžizglītības pakalpojumiem tieši konkrētam mērķa grupām. Šīs grupas 

ietver jauniešus, kas izstājušies no skolas, nodarbinātos pieaugušos, pieaugušos pirmspensijas 

vecumā, cilvēkus ar īpašam vajadzībām, profesionālās izglītības un koledžas studentus. 

pakalpojumus izmanto dažādos vecumos un dzīves attīstības stadijās.  

Savukārt pieaugušajiem, kas atrodas pirmspensijas vecumā, ir izstrādāts Pensionēšanās 

kompass (Ruhestandskompass), kura mērķis ir atbalstīt cilvēkus, lai sagatavotos 

vecumdienām un plānotu savu turpmāko darbību. Ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas 
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nākotnē un darbaspēka trūkumu, vecāka gadagājuma cilvēki kļūst aizvien svarīgāki darba 

tirgū. Pensionēšanās Compass ir veidots tā, lai tam būtu ērti piekļūt un izmantot karjeras 

plānošanas nolūkos. 

Karjeras izglītības pakalpojumi ir pieejami dažādās vietās un medijos, dienas vai nedēļas laikā 

un fokusējas uz noteiktu dzīves posmu, samazinot izglītību ilguma un plašuma kontekstā. 

 

Īslandē (Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification 

routes in Europe , www.cedefop.europa.eu) kā labās prakses piemēru var atzīmēt projektus, 

kuri vērsti uz informācijas un karjeras konsultāciju pasākumu organizēšanu darbavietās, lai 

paaugstinātu strādājošo kompetenci. Galvenā mērķgrupa ir pieaugušie ar zemām 

pamatprasmēm, kuri sastāda apmēram 1/3 daļu no visiem valsts darbaspējīgiem 

iedzīvotājiem. Būtiski, ka šajā procesā arī iesaistīti dažādi sadarbības partneri (profesionālās 

apvienības, izglītības sniedzēji u.c. sociālie partneri), kurus koordinē Izglītības un apmācības 

centrs. Būtiskākais uzdevums šo pasākumu ietvaros ir kopā ar katru pieaugušo izstrādāt 

individuālo karjeras attīstības plānu kopā ar profesionāļiem, un sekot izaugsmei, lai būtu 

pārliecība, ka katrs spēj tālāk virzīt savu karjeru individuāli. 

 

 

Kā labās prakses piemēru Norvēģijā (Professionalising career guidance. Practitioner 

competences and qualification routes in Europe, www.cedefop.europa.eu) var nosaukt 

sadarbības organizēšanu starp dažādām institūcijām karjeras pakalpojumu pieejamībai 

reģionālajā līmenī, kuros izveidotas reģionālās partnerības, lai uzlabotu sadarbību un 

koordinācija starp dažādām iesaistītajām pusēm novados.  

Attiecīgi pie Izglītības un zinātnes ministrijas izveidots Mūžizglītības karjeras departaments, 

kura galvenie darbības virzieni ir: 

1) karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana un sadarbības partneru iesaiste, 

t.sk. reģionālo partnerību koordinēšana; 

2) kompetenču attīstība un pētniecība, karjeras konsultantu kā profesijas attīstība un 

kompetenču nodrošināšana profesionāļiem; 

3) kvalitātes attīstība un kvalitātes nodrošināšana. 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/
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Balstoties uz Skotijas (Professionalising career guidance. Practitioner competences and 

qualification routes in Europe www.cedefop.europa.eu) veiksmīgo pieredzi, kā būtisks 

karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas instruments ir publiskās 

privātās partnerības projekti, kuru ietvaros tiek noslēgtie līgumi ar privāto un nevalstisko 

sektoru par karjeras konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanu. Kvalitāti nodrošina gan tas, ka 

katra organizācija orientējas uz savu mērķauditoriju, gan tas, ka pakalpojuma sniegšanai tiek 

izvēlētas organizācijas, kuras ieguvušas atbilstošu licenci. 

Igaunijas
2
  (NVA (2009) Karjeras konsultāciju pakalpojumu Etalonmērījums (bench-

marking) eksperti iesaka konsultāciju laikā izstrādāt katra klienta individuālo rīcības plānu 

nodarbinātības veicināšanai, tajā paredzot, piemēram, apgūstamos mācību kursus un 

seminārus; prasmju un iemaņu attīstīšanu, u.c. 

Katrai valstij ir sava unikalitāte un tās infrastruktūra, bet pakalpojumu pieejamība 

plašumā ir izaicinājums visiem. 

Attiecībā par karjeras attīstības vajadzībām, jaunajām tehnoloģijām ir potenciāls 

pakalpojumu nodrošināšanas pieejamībai, izmaksu samazināšanai, tās arī ir lietotājam 

draudzīgas. Bet joprojām ir liels izaicinājums radīt inovatīvu un elastīgu pakalpojumu 

sasaisti ar pašpieeju un pašpalīdzību. 

Labās prakses piemēru aspektā ir vērts apskatīt arī kādas valsts pieredzi, kuras ekonomika ir 

attīstoša un kura neatrodas Eiropas Savienībā.  

 

Japānā
3
 (Shimomura H.,  Muroyama H.,  Fukamachi T., Takaku S. Kawasa T. (2011) Study 

on Various Adult Career Guidance Needs and Desirable Guidance Services) karjeras 

attīstības atbalsta nodrošināšanai īpaša uzmanība tiek pievērsta pusmūža cilvēkiem, jo 

izmainoties tehnoloģijām un apkārtējai videi rodas jaunas profesionālās orientācijas 

vajadzības pusmūža darba spējīgiem cilvēkiem Japānā. Tieši 30-40 gadu grupā nozīmīgi ir 

karjeras jautājumi attiecībā par darba maiņu un labākiem atalgojuma nosacījumiem.  

To pierādījusi arī aptauja, kura parādīja, ka lielākais skaits bezdarbnieku pusmūžā ir 

mājsaimnieces un cilvēki ar zemākām pamatparsmēm, kas uz noteiktu laiku izkrituši no darba 

                                                           
2
 http://www.nva.gov.lv/docs/11_4a261c868080c7.87379726.pdf 

3
 http://www.jil.go.jp/english/reports/documents/jilpt-research/no.149.pdf 

http://www.nva.gov.lv/docs/11_4a261c868080c7.87379726.pdf
http://www.jil.go.jp/english/reports/documents/jilpt-research/no.149.pdf
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tirgus un tieši cilvēki ar vidējiem ienākumiem. Konstatēta izteikta vajadzība pēc tradicionālo 

karjeras konsultēšanas metožu attīstības un paplašināšanas. Īpaši augstas vajadzības ir pēc 

informācijas, testiem, konsultācijām, kā arī sadarbības starp karjeras attīstības atbalsta 

dienestiem, lai nodrošinātu kompleksus karjeras attīstības atbalsta pasākumus. Tāpat lielāka 

uzmanība jāpievērš profesionālās orientācijas vajadzībām perifērijās jeb tālāk no lieliem 

apdzīvotiem centriem. Savukārt lielu uzņēmumu darbiniekiem ir nepieciešami regulāri 

karjeras attīstības pasākumi, lai mazinātu depresiju, izdegšanu un radītu labvēlīgu vidi un 

spēju attīstīt savu karjeru. Līdz ar to vajadzētu apsvērt karjeras attīstības atbalsta vajadzības 

darbiniekiem lielos uzņēmumos attiecībā uz cilvēkresursu vadību un attīstību.  

Ņemot vērā, ka izmaiņas darba vidē Japānā izraisījušas lielas pārmaiņas regulāro darbinieku 

vidū, būtu jāapsver karjeras attīstības pasākumi cilvēkiem darba tirgū.  
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Secinājumi  

 

1. Latvijas likumdošana paredz iespēju attīstīt savu potenciālu nodrošināšanu katram 

iedzīvotājam, tai skaitā pieaugušajiem. Konkrētais tiesiskais regulējums par karjeras 

attīstības atbalstu attiecas tikai uz bērniem un jauniešiem, kā arī uz darba meklētājiem 

un bezdarba riskam pakļautām personām. Pieaugušajiem, kuriem nav šāds statuss, 

karjeras attīstības atbalsts nodrošināts netiek.  

2. Pieaugušo izpratnē par karjeru dominē darba un profesionālās darbības aspekts, trūkst 

izpratnes par atpūtu, pilsonisko līdzdalību un ģimeni kā karjeras sastāvdaļām. 

3. Karjeras attīstības atbalsta vajadzību priekšmets lielākajai daļai pieaugušo ir darbs, 

tam seko izglītība un personības attīstība. Atbalsta vajadzības atbalsta pakalpojumu 

aspektā visvairāk izteiktas ir attiecībā uz karjeras informāciju, nākošais biežāk 

izmantotais pakalpojumu veids ir izstādes un karjeras izglītības pakalpojumi. Karjeras 

konsultācijas ir samērā maz pieprasītas (7%). 

4. Kopumā pieaugušo apmierinātība ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem ir 

augsta, bet nepietiekami tiek nodrošinātas izmēģināšanas iespējas un praktiski padomi. 

5. KAA rezultātu izvērtēšana ir problemātiska, jo vienīgie pieejamie dati ir par 

pakalpojumu skaitu. Par pārējiem aspektiem nav ne datu, ne metodiskas pieejas, kura 

dotu iespēju spriest par rezultātiem un līdz ar to ir grūtības izvērtēt, cik efektīvi tiek 

izmantoti resursi. 

 



55 

 
 

Ieteikumi 

 

Lai pilnveidotu karjeras attīstības atbalsta sistēmu:  

 Attīstīt 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. 

 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.). 

 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. 

 Izveidot vienotu informatīvo, izglītojošo un metodisko atbalstu kapacitātes 

stiprināšanai KAAS institūcijām: 
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- kurām ir valsts deleģētās funkcijas; 

 kurām ir līguma attiecībās noteikti pienākumi; 

 kuras vēlas brīvprātīgi iesaistīties karjeras atbalsta sniegšanā. 

 

Lai pilnīgāk nodrošinātu karjeras attīstības atbalsta vajadzības:  

 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. 

 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 darbavietā, kā arī komunikāciju ar pieredzējušiem jomas 

speciālistiem, autentiskiem pieredzes nesējiem. Aktīvāk izmantot brīvprātīgo darba 

formu. Izveidot nepieciešamo KAA sniedzēju, izglītības iestāžu un darba devēju 

sadarbību intervences pakalpojumu nodrošināšanai. 

 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. 
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Pielikumi 

1.pielikums. Aptaujas anketa 

ANKETA  

 

 Aptauja tiek veikta Eiropas Komisijas finansiāli atbalstītā projekta „Eiropas programmas 

īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Tās izstrādātāji ir SIA „In Tra” speciālisti. 

  Aptaujas mērķis ir noskaidrot pieaugušo iedzīvotāju karjeras informācijas meklēšanas 

paradumus, nepieciešamību pēc atbalsta karjeras veidošanā un apmierinātību ar karjeras atbalsta 

pakalpojumiem. 

  Katra respondenta piedalīšanās aptaujā sniegs būtisku ieguldījumu sabiedriskās domas izpētes 

analīzē, kura ļaus novērtēt esošo situāciju un izstrādāt risinājumus karjeras izglītības jomā  

  Aptauja tiek veikta anonīmi, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti pētījumā „Karjeras attīstības 

atbalsts un motivācijas mācīties veicināšana pieaugušajiem”, ar kuru varēsiet iepazīties Izglītības 

un zinātnes ministrijas mājas lapā (sadaļā Mūžizglītība).  

 

   

Ko Jūs saprotat ar vārdu karjera? Tā ir  (atzīmējiet visus atbilstošos variantus) 

- virzīšanās no kāda amata uz augstāku 

- esošās kvalifikācijas paaugstināšana 

- jaunu zināšanu un prasmju apguve, kas var noderēt arī citā profesijā 

- sociālās atstumtības mazināšana  

- ģimenes dzīves un attiecību pilnveidošana 

- pilnvērtīga atpūta un saistoša brīvā laika pavadīšana 

- radošas darbības īstenošana 

- veiksmīga dzīves vadīšana, sasniedzot iecerētos mērķus un izvirzot jaunus 

- cits _________________________________________________________  

 

Atzīmējiet, kādus karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus esat izmantojis pēdējo 3 gadu laikā! 

(atzīmējiet visu atbilstošo) 

 karjeras izglītības stundas 

 individuālās karjeras konsultācijas (atzīmējiet vietu) 

 skolā 

 augstskolā 

 NVA 

 citur ___________ 

 grupveida konsultācijas 

 izstādes Darbs. Expo, Skola vai citas 

 atvērto durvju dienas izglītības iestādēs 

 ēnu dienas 

 semināri par CV rakstīšanu un/vai gatavošanos darba intervijām 
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 informācija par darbu un/vai izglītību Internetā 

 cits ____________________________________________ 

 

Ja esat izmantojis karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus, cik lielā mērā kopumā esat ar tiem 

apmierināts? (atzīmējiet atbilstošo vērtējumu) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Uzrakstiet, kāda veida pakalpojumi Jums pietrūka vai pietrūkst! 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Ja esat apmeklējis karjeras konsultantu, atzīmējiet, ar kādu mērķi to darījāt! 

• konsultēties par izglītības iespējām 

• konsultēties par darba iespējām 

• lai labāk izprastu sevi un savu situāciju 

• cits _______________________________ 

 

 

Ja esat apmeklējis karjeras konsultantu, atzīmējiet (ievelkot x), cik lielā mērā piekrītat šādiem 

apgalvojumiem? 

 

 

Apgalvojums  

Pilnībā 

piekrītu 

Vairāk 

piekrītu nekā 

nepiekrītu 

Vairāk 

nepiekrītu 

nekā piekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Konsultācija mani motivēja mācīties, 

papildināt zināšanas un prasmes 

    

Konsultants aicināja mani izvērtēt 

iepriekšējo izglītību, dzīves un darba 

pieredzi 

    

Es ieguvu informāciju par iestādi/     
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uzņēmumu, kurā varētu strādāt 

Es labāk sapratu, kas ir mana 

problēma, un kā es to varētu risināt 

    

Es ieguvu sev noderīgu informāciju 

par mācību iespējām 

    

Komunikācija ar karjeras konsultantu 

bija patīkama, tā rosināja uzticēšanos 

un paļāvību 

    

Es vairāk uzzināju par savām 

interesēm un spējām 

    

Bez šīs konsultācijas man būtu grūtāk 

pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību 

    

Konsultācija mani iedvesmoja, ļāva 

noticēt saviem spēkiem 

    

Vajadzības gadījumā es arī turpmāk 

izmantošu karjeras konsultanta 

pakalpojumus 

    

Konsultācijas rezultātā man kļuva 

skaidrs, kā es tagad rīkošos 

    

Es sapratu, kas jādara, lai turpmāk pats 

varētu noteikt mērķus, kurus dzīvē 

vēlos sasniegt 

    

 

Ja neesat izmantojis karjeras konsultanta pakalpojumus, norādiet iemeslu! (atzīmējiet visus 

atbilstošos) 

 nebija nepieciešams 

 šāds pakalpojums manas dzīves vietas tuvumā nav pieejams 

 nezinu, kur ir iespēja saņemt šādu pakalpojumu 

 nav naudas šādiem pakalpojumiem 

 esmu dzirdējis sliktas atsauksmes par karjeras konsultācijām 

 informācija par karjeras konsultācijām nav mani ieinteresējusi 

 nedomāju, ka karjeras konsultants manā situācijā var palīdzēt 

 neesmu pieradis stāstīt par savām problēmām un lūgt svešu cilvēku palīdzību 

 cits iemesls __________________________________ 

 

 

No minētajām situācijām atzīmējiet tās, kuras Jums dzīvē ir bijušas! (atzīmējiet visas atbilstošās)  
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 esmu meklējis darbu 

 esmu bijis bez darba 

 esmu mainījis profesionālās darbības jomu 

 ir bijušas izvēles iespējas darba piedāvājumos 

 ir bijuši regulāri konflikti ar kolēģiem vai priekšniecību 

 esmu jutis, ka kolektīvā mani nepieņem 

 esmu sapratis, ka man nepatīk mans darbs, bet nav iespējas strādāt citur 

 ir bijis grūti adaptēties jaunā vidē 

 ir bijušas attiecību problēmas ģimenē, kas nav īsti atrisinātas 

 esmu sapratis, ka neprotu atpūsties 

 esmu izjutis, ka manas zināšanas un prasmes ir nepietiekamas 

• ir bijis jādomā par savas tālākās izglītības plānošanu 

 esmu domājis par iesaistīšanos kādā biedrībā, klubā, partijā 

 neesmu varējis saprast, kas mani vairāk interesē 

 

Nosauciet tās dzīves situācijas, kurās Jums būtu vajadzīgs karjeras atbalsts! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Kas šajās situācijās Jums ir palīdzējis pārvarēt grūtības un virzīties dzīvē uz priekšu? (atzīmējiet 

3 būtiskākos faktorus)  

 Tuvu cilvēku atbalsts 

 Karjeras konsultanta apmeklējums 

 Citu speciālistu (ārsts, psihologs, skolotājs, pašvaldības speciālists) ieteikumi 

 Labās prakses piemēri citu cilvēku dzīvē 

 Mācības, kurās ieguvu jaunas zināšanas 

 Saruna ar dzīves gudru cilvēku 

 Laba grāmata 

 Teātra, koncerta, cita kultūras pasākuma apmeklējums, kurā gūstu emocionālu pārdzīvojumu 

 Pārdomas un savas dzīves pieredzes izvērtēšana 

 Vides nomaiņa (jauna vieta, darbība, cilvēki) 

 Cits _____________________ 

 

 

Vai esat meklējis karjerai noderīgu informāciju?  

 Jā 

 Nē 

 

Ja jā, kāda ir Jūsu rīcība? (atzīmējiet 3 raksturīgākos rīcības veidus) 

 Meklēju informāciju Internetā  

 Izmantoju izglītības datu bāzi niid.lv 

 Dodos uz bibliotēku 

 Aptaujāju draugus un paziņas 
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 Runāju ar darba devēju vai personāla vadības speciālistu  

 Izmantoju karjeras atbalsta pasākumus: izstādes, atvērto durvju dienas u.c. 

 Vēršos pie karjeras konsultanta 

 Meklēju laikrakstos un žurnālos 

 Izmantoju sociālos tīklus 

 Sekoju līdz atbilstošām TV un radio pārraidēm 

 Cenšos  iesaistīties pasākumos, kur varētu būt cilvēki ar noderīgu informāciju 

 Cits _____________________________ 

 

Kur, Jūsuprāt, vajadzētu būt pieejamam karjeras konsultantam? (atzīmējiet vienu vai vairākas 

vietas) 

 Izglītības iestādē 

 Pašvaldībā 

 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē 

 Darbavietā 

 Citur _______________________________________________ 

 

Kādi ir Jūsu ieteikumi Karjeras atbalsta sistēmas uzlabošanai? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

ATZĪMĒJIET, LŪDZU, DATUS PAR SEVI 

 

Dzimums: 

 sieviete 

 vīrietis 

 

Vecums: 

 15 – 17 

 18 – 24 

 25 – 44 

 45 – 64 

 65 un vairāk 

 

Reģions, kurā dzīvojat: 

 Kurzemes 

 Zemgales 

 Vidzemes  
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 Latgales 

 Rīgas  

 

Dzīves vieta atrodas: 

 Lielā pilsētā 

 Pilsētā, kas ir novada centrs 

 Lauku teritorijā 

 

Izglītība: 

 Nav iegūta pamatizglītība 

 Pamatizglītība 

 Vidējā izglītība 

 Augstākā izglītība  

 

Valsts valodas pārzināšana:  

 brīvi  

 sarunu valodas līmenī 

 vāji 

 

 

Nodarbinātība: 

- bezdarbnieks 

- uzņēmējs 

- darba ņēmējs 

- pašnodarbinātais 

- mājsaimniece 

- cits__________ 

 

 

PALDIES PAR ATSAUCĪBU! 

 

 


