
KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS 
IZGLĪTOJAMAJIEM



APSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI

• IZM plāna projekts “Karjeras izglītības 
īstenošanas plāns valsts un pašvaldību 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 
2015.-2020.gadam”(VSS-626);

• 8.3.5. SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”



VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS 
FUNKCIJAS, UZDEVUMI UN KOMPETENCE

3.11. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto 
institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un 
metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta 
jautājumos; 

3.16. organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un 
absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības 
konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos 
konkursos;

4.7. koordinēt karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu 
starp izglītības un nodarbinātības sektoriem un nodrošināt 
sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību.



Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5. SAM)



KARJERAS JAUTĀJUMU AKTUALITĀTE

• Jauniešu bezdarbs Eiropā (20,7%) un Latvijā (15%)

• Izmaiņas darba tirgū, profesiju klāstā un saturā

• Horizontāla sistēmiska pieeja, kas saista indivīda 
izaugsmi ar nodarbinātības, ekonomikas un 
sociālās iekļaušanās jautājumiem

• Karjeras atbalsts attīsta indivīda karjeras vadības 
prasmes, kas sekmē viņa nodarbinātību



SISTĒMISKA PIEEJA

IZM konceptuāls plānošanas dokuments 
«Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts 
un pašvaldību vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam»

8.3.5.SAM “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”



8.3.5. SAM
Sadarbības partneri: VISC, pašvaldības, izglītības iestādes

Sasniedzamie rezultāti: Vispārējās un profesionālās 
izglītības iestāžu skaits, kas, nodrošina karjeras atbalstu 
izglītojamajiem – 328

Finansējums: 23 080 688 EUR

Atbalstāmās darbības:
• karjeras pakalpojumu plāna izstrāde un aprobācija, t.sk.

metodisko un informatīvo materiālu izstrāde
• karjeras pedagogu profesionālās kompetences pilnveide
• karjeras izglītības pasākumu īstenošana izglītības iestādēs,

tajā skaitā karjeras konsultāciju nodrošināšana
izglītojamajiem

• atbalsts izglītojamo profesionālās meistarības konkursu
organizēšanai un dalībai starptautiskajos konkursos



IZGLĪTĪBAS LIKUMS

17.pants - Pašvaldību kompetence izglītībā: 

15) nodrošina bērnu un jauniešu karjeras izglītību

30.pants - Izglītības iestādes vadītājs: 

(31) Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums 
nodrošināt izglītības iestādes piekļuvi 
bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības 
atbalsta pakalpojumiem



KARJERAS JĒDZIENU DEFINĪCIJAS

• karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, 
lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju
apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un 
iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās 
karjeras virziena izvēlei

• karjeras attīstības atbalsts (KAA) — pasākumu kopums, 
kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo 
konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu 
noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar 
izglītību un darbu



KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTĀ IESAISTĪTO 
ATBILDĪBAS JOMAS UN SADARBĪBA



PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS

Izglītības prasības*:

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā
un karjeras konsultanta kvalifikācija

vai 

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā
un skolotāja– karjeras konsultanta B programma 
vismaz 72 stundu apjomā

Izglītības attīstības pamatnostādnēs (2014.-2020.) noteiktā 
darba slodze 1 konsultants uz 700 izglītojamajiem 
(2017. gadā)

*MK noteikumi Nr.662 (28.10.2014.) par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību nosaka



PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA



KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI



Karjeras izglītības īstenošanas plāna pasākumi

Izglītības iestādes 
vadība – KAA 
pakalpojumu 

īstenošanas vadītāji

Papildizglītība KAA 
īstenotājiem

Profesionālā pilnveide (B 
programmas)

KAA monitorings 
izglītības iestādēs

Īstenotā KAA rezultātu 
izvērtēšana

Daudzveidīgu KAA 
pasākumu īstenošana

Nacionāla līmeņa KAA 
pasākumi

Izglītības iestāde (vispārējā, profesionālā, speciālā)

Nacionālie jauno 
profesionāļu konkursi un 

profesionālo prasmju 
paraugdemonstrējumi

Starptautiskie jauno 
profesionāļu konkursi

Papildizglītība KAA 
pakalpojumu 

pārvaldītājiem un 
īstenotājiem

Pašvaldība – KAA 
pakalpojumu 
pārvaldītāji

Skolotāji, PKK u.c. –
KAA īstenotāji 

SAM 8.3.5. ietvaros īstenotie pasākumi

Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā valsts budžeta ietvaros īstenotie pasākumi

KAA pasākumu plāna 
paraugi

KAA pakalpojumu 
nodrošināšanas 

modeļi

Lietotie saīsinājumi: KAA – karjeras attīstības atbalsts; KI – karjeras izglītība; PKK – pedagogi 

karjeras konsultanti

KAA e-resursu uzturēšana

Informatīvie un metodiskie 
materiāli (t.sk., e-vidē) KAA 

īstenošanai



Veiksmīgu karjeras 
atbalsta darbu!

Nora Kalēja
nora.kaleja@viaa.gov.lv

Tālr.: 26345612
Valsts izglītības attīstības aģentūras

Informācijasun karjeras atbalsta departaments

Aleksandra Joma 
VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta 

direktore


