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8.3.5.specifiskais atbalsta mērķis

Pieejamais finansējums: 23 080 688 euro, t.sk. ESF līdzfinansējums 19 618 584 euro, valsts budžeta 
līdzfinansējums 3 462 104 euro

Atbalsts:
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Rezultāts:
328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras

attīstības atbalstam un nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem

1. Informatīvo un metodisko materiālu izstrāde karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs 

2. Vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu un karjeras 

atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu 

īstenošanas jautājumos 

3. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšana profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņiem (tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu 

organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai) 

5. Karjeras atbalsta 

pasākumu (tai 

skaitā karjeras 

informācijas, 

karjeras izglītības un 

karjeras 

konsultāciju) 

īstenošana izglītības 

iestādēs 

izglītojamajiem 

visos Latvijas 

novados un 

republikas pilsētās 

4. Konkursantu sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno 

profesionāļu meistarības konkursos



Karjeras vadības prasmes 

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

p
ra

tn
e

 Izpratnes veidošana par mūžilga karjeras attīstības 

atbalsta būtību 

 Izmaiņas izglītības iestādes darba kultūrā un 

metodēs 

 Idejas iedzīvināšanai nepieciešams ilgs laiks

 Politikas vadlīnijas

 Orientēšanās uz kompetenču attīstīšanu (t.sk. KVP) izglītības 

apguves procesā

 Karjeras attīstības atbalsta darba uzsākšana jau pamatskolā

S
a
d
a
rb

īb
a

 Sadarbība ar pašvaldībām, to izglītības pārvaldēm 

 Izglītības iestāžu vadības izpratne un atbalsts 

 Visu pedagogu un atbalsta personāla motivācija, 

līdzdarbība un līdzatbildība 

 Darba devēju un sociālo partneru iesaiste 

daudzveidīgu karjeras attīstības atbalsta pasākumu 

nodrošināšanā 

 Pašvaldību pārstāvju izglītošana par karjeras attīstības atbalsta 

būtību 

 Efektīvāko karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanas modeļu 

izstrāde pašvaldības teritorijā

 Izglītības iestāžu vadītāju izglītošana par karjeras attīstības 

atbalsta būtību

 Komandas darba principu un metožu ieviešana izglītības 

iestādē karjeras attīstības atbalsta īstenošanai 

 Darba devēju un sociālo partneru iesaistīšana karjeras 

attīstības atbalsta metodisko un informatīvo materiālu 

izstrādē, karjeras izglītības pasākumu īstenošanā

P
er
so
n
ā
ls

 Kvalificēta personāla nodrošināšana

 Pedagogu, pedagogu karjeras konsultantu, karjeras 

konsultantu lomu un pienākumu sadalījums

 Pedagogu un pārējā atbalsta personāla iesaistīšana 

karjeras attīstības atbalsta īstenošanā 

 Pedagogu karjeras konsultantu darba vietu/darba apmaksas 

nodrošināšana

 Pedagogu karjeras konsultantu papildizglītība

 Individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana !!!!

 Vadlīnijas (paraugplāni un metodikas) karjeras izglītības 

pasākumu integrēšanai mācību procesā 

 Visa veida atbalsta nodrošinājums (finanses, informatīvi 

metodiskie materiāli, papildizglītība) visiem karjeras attīstības 

atbalsta īstenošanā iesaistītajiem 
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Karjeras attīstības atbalstā iesaistīto 

atbildības jomas un sadarbība

6



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 (NIID.LV un 
profesijupasaule.lv) 

uzturēšana

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

īstenošanai

Karjeras izglītības īstenošanas plāna pasākumu shēma



Paldies par uzmanību!

.


