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Ievads 

Vārds "vadlīnijas" radās vēl 1530. gados, un to definē kā uzvedības vadīšanas procesu. Karjeras 
virzību var definēt kā visaptverošu attīstības programmu, kuras mērķis ir palīdzēt indivīdiem 
veidot un īstenot informētas izglītības un profesionālās izvēles. Vienkāršā vārdiem sakot, tas ir 
ceļojums, kurā cilvēki attīstās, lai pieņemtu pieĦemtus un informētus lēmumus. Tas ir veids, kā 
vadīt vai rādīt ceļu; tas ir jautājums par padomu meklēšanu 
Realitāte ir tāda, ka profesionālā orientācija vairāk pievēršas jaunatnei, nevis pieaugušajiem. 
Projekts Nordplus Pieaugušo 2015 projekts Karjeras konsultācijas pieaugušo izglītībā, ko finansē 
Ziemeļu Ministru padome (projekts Nr. NPAD-2015/10076), tika izstrādāts, lai padarītu šo 
karjeras attīstības braucienu pieaugušajiem strukturētāku un balstītu viņu patiesās vajadzības. 
Projekta laikā tika veikts plašs pētījums, lai tiktu galā ar karjeras virzības realitāti projekta 
valstīs, un, balstoties uz šo pētījumu, tika izstrādāta karjeras attīstības atbalsta programma. 
I nodaļa sniedz ieskatu karjeras atbalsta sistēmā projekta valstīs - Islandē, Latvijā, Lietuvā, 
Norvēģijā un Zviedrijā. Šajā nodaļā varat atrast pamatinformāciju par karjeras attīstības atbalsta 
tiesisko regulējumu, institūcijām, kas ir atbildīgas par profesionālo orientāciju projekta valstīs, 
un sarakstu ar universitātēm, kurās varat atrast karjeras konsultantu studiju programmas. 
II nodaļa ietver pētījumu rezultātus. Tas sastāv no informācijas par to, kā tika organizēts 
pētījums, kādas metodes tika izmantotas, kā arī sniedz ieskatu par pētījuma rezultātiem un 
secinājumiem. Pētījumā piedalījās 200 pieaugušie, 151 karjeras konsultanti (cilvēki, kas sniedz 
profesionālo orientāciju) un 38 darba devēji. Šī nodaļa var palīdzēt karjeras konsultantiem izprast 
klientu patiesās vajadzības un potenciālo darba devēju cerības. Pilna pētījuma versija ir pieejama 
tīmekļa vietnēs www.motivated.com un www.adultguidance.lv. 
III nodaļa sniedz informāciju par jautājumiem, kas ir svarīgi pieaugušajiem profesionālās 
orientācijas procesā. Tēmu izvēle tika balstīta uz pētījuma un pilotēšanas programmas 
rezultātiem. Programmas gala versija ietver ne tikai tēmas, bet arī pieejamās / ieteiktās saites un 
karjeras konsultantu literatūras sarakstu. Visa šī informācija ir pieejama projekta mājas lapās 
www.adultguidance.lv un www.motivated.lv. 
 
 

1. Politiskā un tiesiskā sistēma pieaugušo karjeras vadīā un attīstībā 
1.1. Politiskā un tiesiskā sistēma pieaugušo karjeras vadībā un attīstībā Islandē. 

Islandes pieaugušo karjeras virzības valsts politika un pašreizējās situācijas analīze: 

Norādījumus nodrošina sertificēti skolas konsultanti visos skolas līmeņos, studentu konsultantu 
attiecība ir 1/500 pamatskolas, vidējās un vidējās izglītības iestādēs un 1/1500 universitātes 
līmenī. Vadlīniju pakalpojumus sniedz arī pieaugušajiem mūžizglītības centros un valsts 
nodarbinātības aģentūrās. Īslandē pilsoņiem un bēgļiem ir tiesības saņemt bezmaksas karjeras 
konsultāciju un konsultācijas. 
Politiskās, ekonomiskās un sociālās pārmaiņas un karjeras vadības un karjeras attīstības 

atalsta politikas mainīgā loma: 

Pēdējo 20 gadu laikā pedagogu un profesionālo konsultantu profesija ir pieaudzis diezgan ātri. 
Konsultanti strādā visos skolas līmeņos, kā arī skolēnu nodarbinātības dienestos un pieaugušo 
izglītībā, ko koordinē Izglītības un apmācību pakalpojumu centrs. Apmēram 85% konsultantu ir 
speciāli apmācīti izglītības un profesionālās konsultācijās. 2008. Un 2010. Gadā parlamentā tika 



pieņemti likumi par studentu un pieaugušo pilsoņu tiesībām uz izglītību un profesionālo 
konsultēšanu. 
Īslandes valdība ir izvirzījusi mērķi palielināt cilvēku, kuri aktīvi darbojas darba tirgū, izglītības 
līmeni. 2005. gadā valdība parakstīja līgumu ar sociālajiem partneriem, lai paaugstinātu izglītības 
līmeni, līdz 2020. gadam 90% no darbaspēka iegūtu vidējo izglītību vai vairāk. 
Mūžizglītības politika kā daļa no integrētās cilvēkresursu attīstīas politikas – prolēmas un 

iespējas. 

Islande ir vienīgā valsts, kas ir pieņēmusi likumu, kurā noteikts, ka profesionālo izglītību un 
profesionālo izglītību var veikt tikai sertificēti speciālisti. No 2009. gada pieņemtajos tiesību 
aktos noteikts, ka advokātu amatos vajadzētu būt nodarbinātiem tikai sertificētiem skolas un 
karjeras konsultantiem. Akts Nr. 63/2006. 1. punkts. Licences nāvi izsniedz pretendentam, kurš 
ir pabeidzis studijas karjeras konsultēšanā no universitātes, kuru apstiprinājis izglītības ministrs. 
No 2008. gada līdz 2010. gadam tika pieņemti četri atšķirīgi likumi, kuros tika noteiktas mūža 
izglītības vadlīnijas Īslandē. Šie tiesību akti nosaka vadlīnijas kā studenta tiesības, kuras 
licencētiem konsultantiem jānodrošina visu vecumu skolēniem. 2008. gada Obligāto skolu 
likumā un 2008. gada vispārējās vidējās izglītības likumā ir noteikts, ka visiem studentiem ir 
tiesības uz skolas un karjeras konsultēšanu. Tādas pašas tiesības ir noteiktas Pieaugušo izglītības 
likumā no 2010.gada marta. 
Konsultantam, kas strādā izglītības nozarē un profesionālajā vadībā, ir līdzīga izglītība un 
izglītība: Islandes universitātes izglītības un profesionālās orientācijas maģistra grāds. Tas padara 
vieglāku sadarbību un sadarbību starp konsultantiem dažādās nozarēs. 
Mainīgā pasaule un proesionālās orientācijas mainīgā loma – prasmes un kompetence 

mūžizglītīas speciālistiem 

Īslandes parlaments 2009. gadā pieņēma tiesību aktus par izglītības un profesionālajiem 
konsultantiem. Saskaņā ar likumu, izglītības iestādes un profesionālās izglītības padomdevējs var 
izmantot tikai tos, kuriem ir izglītības ministra licence. Licence ir jāpiešķir pretendentiem, kas ir 
pabeiguši izglītību izglītības un profesionālās izglītības jomā izglītības iestādē apstiprinātā 
universitātē. Ja rodas neskaidrības par to, vai pretendents (licence izmantot nosaukumu izglītības 
un profesionālo padomdevēju) atbilst šā likuma noteiktajiem kritērijiem, novērtējums jāprasa no 
izglītības ministra izraudzīta novērtēšanas komisijas (uz laiku četrus gadus vienlaicīgi). 
Apstiprinot izglītības un profesionālo konsultantu nosaukumu pēc likuma, klienta labā tiek 
garantēta noteikta pakalpojumu kvalitāte. 
 

Pārskatītā maģistra programma izglītojošajās un profesionālajās konsultācijās tika uzsākta 2010. 
gadā. Tas ir 120 ECTS kredītpunkti (mācību un karjeras konsultēšana 18 kredītpunkti, studiju 
programmas teorija, iejaukšanās un vērtēšana 14 ballītes, personības un sociālo problēmu apguve 
10 kredītpunkti, 30 grādu ieskaite un izvēloties 10 punktu metodiku, izvēles kurss ir vismaz 8-10 
vienības.Ja students nav pabeidzis 10 grādu prasību kvantitatīvās metodēs, viņš / viņa var iegūt 
alternatīvu kvantitatīvo metodiku. Maģistra grāds ir 30 kredītpunkti. kuri ir ieguvuši diplomu 
karjeras konsultēšanā, maģistra programmā iegūst 60 ECTS. Islandes izglītošana ir vienīgā 
institūcija, kas nodrošina profesionālās orientācijas studijas. 
Karjeras konsultantu apmācīas programmas 

Iestāde Mājas lapa Studiju Kvalifikācija Studiju 



  programma ilgums 
Islandes 
universitāte  

http://english.hi.is/ Karjeras 
konsultācijas 
un vadlīnijas 

Izglītības 
zinātņu 
maģistrs 

2 gadi 

1.2. Politiskā un tiesiskā sistēma pieaugušo karjeras vadībā un attīstībā Latvijā 

2. Latvijā pilsoņiem ir tiesības uz bezmaksas karjeras konsultēšanu un konsultēšanu. 
Pilsoņu tiesības uz bezmaksas karjeras konsultēšanu 
un konsultācijas tiek noteiktas: 

• Sociālā nodrošinājuma likums (1995) persona, kas strādā vai vēlas strādāt algotu darbu, 
ir tiesīga bez maksas konsultēties, izvēloties savu izglītību vai profesiju; 

 

• Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums (2002)  vadlīnijas ir bezdarba 
profilaktiskā darbība, persona, kurai ir pastāvīga dzīvesvieta Latvijas Republikā un 
kura vēlas iegūt izglītību vai darbu vai vēlas strādāt algotu darbu, ir tiesīga uz 
profesionālo orientāciju. 

• Karjeras virzības politikas vēsturiskā perspektīva 

1994:  Profesionālās orientācijas koncepcija (protokols Nr. 57, Ministru kabinets, 15.11.1994.) 
• 2005: Darba grupa sāka darbu pie koncepcijas "Par karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas pilnveidošanu" (Balstoties uz 2004. gada 28. maijā pieņemto EK lēmumu) 
2006: 
• Izglītības attīstības vadlīnijas 2007-2013 

(Ministru kabineta noteikumi, Nr. 742, 27.09.2006) 

"Par koncepciju" Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana ", Ministru kabineta 
noteikumi Nr.214 
Pamatojoties uz šo dokumentu, tika izveidota Karjeras vadības sistēmas Sadarbības padome, 
kuras mērķis ir attīstīt un veicināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu kvalitāti, lai atvieglotu 
katras personas spējām un interesēm atbilstošu izglītības un karjeras izvēli. 
2007:  

• Mūžizglītības apmācību vadlīnijas 2007-2013 

Ministru kabineta noteikumi, Nr. 11 

• Karjeras konsultantu profesijas standartu apstiprināja Ministru kabinets 
• 2010: 

•  Sadarbības padomes Karjeras attīstības atbalsta sistēmas noteikumi 
•  Latvijas 2030. gada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

2012: 

• Nacionālās attīstības plāns Latvijā 2014-2020 

Pieaugušo karjeras attīstības pamatprincipi 
ir formulēti atbilstoši attiecīgajiem Eiropas dokumentiem: 



• 2008. gada 3. novembrī Eiropas Padome pieņēma rezolūciju par mūžilga karjeras 
atbalsta veiksmīgu iekļaušanu mūžizglītības stratēģijās (Karjeras attīstības vadlīnijas un 
valsts politika: pārvarēt trūkumus (2004. gads), OECD, 19. lpp.); 

• Eiropas Komisijas un OECD publicētais dokuments "Atbalsts karjeras attīstībai - 
rokasgrāmata politikas veidotājiem" (2011); 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas (CDSS) attīstība politiskā līmenī ir Labklājības 
ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atbildība. 
Atbildīgās institūcijas karjeras vadībā Latvijā: 
• Nacionālā izglītības attīstības aģentūra: aģentūra ir atbildīga par karjeras attīstības 

atbalsta sistēmas ieviešanu izglītības un nodarbinātības jomā un iesaistīto institūciju 
sadarbības veicināšanu; 

• Ekonomikas ministrija : nodrošina savlaicīgu un dziļu darba tirgus prognozēšanu un 
attiecīgo politikas plānošanas dokumentu izstrādi; 

• Izglītības un zinātnes ministrija: karjeras izglītības attīstība 

• Nodarbinātības valsts aģentūra (SEA): atbild par karjeras konsultēšanas telpas 
pilnveidošanu. SEA dienesta nodaļa ir vienīgā valsts institūcija, kas nodrošina bezmaksas 
konsultācijas par izglītības un profesijas izvēli visās iedzīvotāju grupās, sniedz 
psiholoģisko atbalstu, bezmaksas konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, 
studenti 

• Sociālās integrācijas valsts aģentūra: atbalsts personām ar invaliditāti, kas viņiem dod 
iespēju noteikt profesionālo piemērotību, kā arī piedāvāt izmēģinājuma darba vietas. 

• Pašvaldības 

• reģionālo valdību līdzdalību karjeras atbalsta un izglītības īstenošanā nosaka Izglītības 
likuma koncepcija (2006) un 17. panta (15. punkts). 

• o jānodrošina bērnu un jauniešu profesionālā orientācija un karjeras izglītošana, tai 
skaitā informācijas par karjeras atbalstu un izglītību sagatavošana un izplatīšana, kā arī 
informācija par nodarbinātības iespējām teritorijas plānošanas procesā un atsevišķu 
darbību īstenošana gada plānu, piemēram, ēnu dienu organizēšanu uc (Izglītības likums, 
1999); 

• Ir privāti uzņēmumi un iestādes, kas piedāvā apmācīt un vadīt bezdarbniekus un darba 
meklētājus. 

Training programmes for career counsellors 
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2.1. Politiskā un tiesiskā sistēma pieaugušokarjeras vadībā un attīstībā Lietuvā. 

 

Ievads. Ministru līmenī karjeras konsultācijas kontrolē Lietuvas Republikas un Lietuvas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Sociālā nodrošinājuma un darba ministrija, kuras 
ministri reglamentē profesionālās orientācijas kārtību vispārizglītojošās skolās, arodmācību 
iestādēs un citas iestādes (izņemot augstākās izglītības skolas), profesionālās orientācijas centrus, 
citas izglītības palīdzības institūcijas, darba centrus un citas iestādes. Lietuvas Republikas 
Ekonomikas ministrija organizē progresīvus pētījumus un cilvēkresursu pieprasījuma rezultātu 
izplatīšanu darba tirgū, īstenojot profesionālo orientāciju. Izglītības līmenī klientiem 
pakalpojumus nodrošina 700 profesionālo informatoru (PIT) amatiņi, kas atrodas vispārējās 
izglītības skolās, arodmācību iestādēs, izglītības centros, pedagoģiskajos psiholoģijas birojos utt. 
Karjeras virzības situācija LT 6 nozarēs: a) vispārējā un profesionālā izglītība; b) augstākā 
izglītība; c) pieaugušo izglītībai, profesionālajai orientācijai nav īpašu uz pieaugušo orientētu 
mācību līdzekļu, ieteikumu u.tml. d) darba centri privātajā un sabiedriskajā sektorā. 
Tiesību akti un politika Lietuvas Republikas profesionālās orientācijas un karjeras jomā. 
Profesionālās orientācijas stratēģija. Profesionālās orientācijas mērķi: 1) sniegt lietuviešiem 
informāciju par studiju un nodarbinātības iespējām; 2) nodrošināt visiem iedzīvotājiem 
kvalitatīvu profesionālās orientācijas dienestu, neņemot vērā viņu vecumu, dzimumu, tautību un 
dzīvesvietu vai sociālo statusu atbilstoši personiskajām un sociālajām vajadzībām; 3) uzlabot 
jauniešu un pieaugušo nodarbinātības prasmes, veicināt viņu biznesa idejas un pastāvīgi apgūt 
zināšanas; 4) veicināt to, ka cilvēki ir sociāli aktīvi un atbildīgi par savu profesionālo praksi. 
Izglītības likums. 16. pants. Neformālā izglītība. Neformālas pieaugušo izglītības mērķis ir radīt 
pozitīvus mūžizglītības apstākļus, apmierināt savas zināšanu vajadzības, uzlabot kvalifikāciju, 
apgūt papildu kompetences. 
Karjeras konsultāciju pakalpojumi Lietuvā. Galvenie pieaugušo profesionālās orientācijas 
organizētāji valstī. Karjeras pakalpojumus nodrošina profesionālās izglītības iestādes, 
pieaugušo izglītības centri, privātas organizācijas, valsts iestādes. Ir izveidots arī valsts institūciju 
tīkls - Lietuvas Darba birža un tās vietējās darba biržas pašvaldībās ap Lietuvu (10 vietējās darba 
biržas). 1) Jūs varat apgūt profesiju arodskolās, kā arī vidējā izglītībā; šajās skolās var apmeklēt 
pieaugušus vecumā virs 18 gadiem; ir arī profesionālās izglītības iestādes, kurās tiek reģistrētas 
personas, kurām jau ir vidējā izglītība. 2) Pieaugušo izglītības centriem. Tur var mācīties 
pieaugušie, kas ir vecāki par 18 gadiem un kuriem nav pamata vai vidējās izglītības. Ir sniegti 
profesionālās orientācijas pakalpojumi. Pieaugušie, kuri studēja pieaugušo izglītības iestādēs, 
saņēma bezmaksas karjeras izglītības pakalpojumus: integrētas priekšmetu un karjeras izglītības 
stundas, individuālo un grupu karjeras konsultācijas. Darbība turpinās līdz šai dienai, saskaņā ar 
izglītības iestādes iespējām, tiek nodarbināts karjeras koordinators, kā arī pakalpojumus sniedz 



psihologi. 3) Valsts institūciju tīkls - Lietuvas Darba birža un tās vietējās darba biržas 
pašvaldībās ap Lietuvu (10 vietējās darba biržas). Darba biržu biroji īsteno darba tirgus un 
nodarbinātības politiku. Darba biržas galvenokārt nodarbojas ar bezdarbnieku, brīvo darbavietu 
reģistrāciju. Tie sniedz bezdarbniekiem informāciju par brīvajām darbavietām, nodarbinātības 
iespējām, kā arī konsultē bezdarbniekus un palīdz viņiem atrast darbu. Darba biržu speciālisti 
sniedz konsultāciju pakalpojumus. Darba biržu biroji organizē ilgstošu bezdarbnieku apmācību, 
ja viņi vēlas pārkvalificēties un apgūt jaunu specialitāti. Darba biržās ir noslēgti līgumi ar 
izglītības iestādēm, tāpēc apmācības tiek veiktas ar darba biržām. Darbavietu apmaiņas biroji 
strādā arī ar darba devējiem, lai palīdzētu viņiem atrast kvalificētus darbiniekus. 4) Privātas 
organizācijas un sabiedriskās organizācijas (apmēram 30 uzņēmumos ap Lietuvu) piedāvā 
maksas karjeras konsultēšanas pakalpojumus. Pamatojoties uz aptaujā apkopoto informāciju, 
karjeras pakalpojumu sniedzēji sniedz šādus pakalpojumus: pārbauda darbiniekus un novērtē tos; 
sniegt karjeras plānošanas konsultācijas; nodrošināt cilvēkresursu vadību un konsultāciju 
pakalpojumus; konsultēties, nodrošināt apmācību un pieņemšanu darbā; nodarbināt cilvēkus (arī 
attālināti). Viņi sadarbojas ar uzņēmumiem, organizē apmācības darba vietā vai organizācijās un 
palīdz viņiem atrast darbiniekus. 
Karjeras pakalpojumu sniedzēju sagatavošana Lietuvā.. Ir iespējams apgūt karjeras 
speciālistu augstāko izglītību. Vytautas Magnus Universitāte sagatavo speciālistus atbilstoši 
"Karjeras vadības" programmai; Šauļu universitātē tiek sagatavoti "Karjeras izglītošanas" 
speciālisti; Klaipēdas universitātē tiek sagatavoti "Karjeras dizaina" speciālisti. "Darba un 
organizācijas psihologi" ir sagatavoti Viļņas Universitātē un M. Romeris Universitātē Viļņā un 
Vytautas Magnus Universitātē Kauņā; šajā studiju programmā tiek sagatavoti augsti kvalificēti 
psihologi - organizāciju konsultanti. Ar karjeras vadību saistīto projektu īstenošana. 2012.-2014. 
Gadā visi Lietuvas pieaugušo izglītības centri piedalījās karjeras pakalpojumu projektā "Karjeras 
izglītības izgudrojums un karjeras izglītības modeļi vispārējā izglītībā un profesionālajā 
izglītībā". Tiek uzskatīts, ka karjeras konsultanti, ārējie karjeras konsultanti un psihologi sniedz 
karjeras pakalpojumus. Visi projekta dalībnieki pabeidza konkrētus kursus un apguvuši 
nepieciešamās kompetences. Pieaugušie, kuri studēja pieaugušo izglītības iestādēs, saņēma 
bezmaksas karjeras izglītības pakalpojumus: integrētas priekšmetu un karjeras izglītības stundas, 
individuālo un grupu karjeras konsultācijas. 
 

Iestāde 
 

Mājas lapa 
 

Studiju 
programma 

Kvalifikācija Studiju 
ilgums 

Vytautas 
Magnus 
Universitāte 

www.vdu.lt 
 

Karjeras vadība 
 

Izglītības zinātņu 
bakalaurs 

4 gadi 
 

Šauļu 
Universitāte 

www.su.lt 
 

Karjeras 
izglītība  

Izglītības zinātņu 
maģistrs 

1,5 gads 
 

Klaipėdas 
Universitāte  

www.ku.lt 
 

Karjeras dizains  Karjeras izglītības 
maģistrs  

2 gadi 

Lithuanian 
Izglītības 
zinātņu 
universitāte 

https://leu.lt 
 

Karjeras dizains Karjeras izglītības 
maģistrs 

3 gadi 

Viļņas 
Universitāte 

www.vu.lt 
 

Organizatoriskā 
psiholoģija 

Organizatoriskās 
psiholoģijas 

2 gadi 
 



maģistrs 
Mykolas 
Romeris 
Universitāte 
 

www.mruni.eu 
 
 

Darba un 
organizatoriskā 
psiholoģija  

Organizatoriskās 
psiholoģijas 
maģistrs 

2 gadi  
 

Vytautas 
Magnus 
Universitāte 
 

www.vdu.lt 
 
 
 

Organizatoriskā 
psiholoģija 

Organizatoriskās 
psiholoģijas 
maģistrs 

2 gadi 

 
2.2. Politiskā un tiesiskā sistēma pieaugušo karjeras vadībā un attīstībā Norvēģijā. 

Apgabala pārvaldes pienākums ir sekot līdzi jauniešiem vecumā no 16 līdz 21 gadiem, kuri 
neiegūst izglītību, nedz arī strādā (Izglītības likums, §3-6 un grozījumi §9-2). 
Pieaugušajiem (25 gadus veciem un vecākiem), kuri ir pabeiguši pamatskolas un vidējās 
izglītības pirmā posma izglītību vai līdzvērtīgu mācību iestādi Norvēģijā vai citā valstī, bet 
nav pabeiguši vidējās izglītības ieguvi / vidējā izglītība, pēc pieteikuma saņemšanas ir 
tiesības iegūt vidējo izglītību (likumiskās tiesības pieaugušais) (Izglītības likums § 4A-3). Šai 
grupai ir tiesības saņemt norādījumus attiecībā uz prasībām, kurām tām jāatbilst (Izglītības 
likums, §4-8 

Atbildīgie par karjeras vadību Norvēģijā: 

• Vidusskola (Vidusskola (8.-10. Klase). Obligāts priekšmets (110 st.): "Izglītības 
izvēle" (Norvēģijas Izglītības direktorāts) 

 

• Augstākā vidusskola piedāvā izglītības un profesionālās konsultācijas (Izglītības 
likums §9-2 un grozījumi § 22-3). 

• Konsultācijas un ieteikumi par izglītības un profesionālās izvēles izvēli 
• Atjaunināta informācija par izglītības iespējām Norvēģijā un citās valstīs 
• atjaunināta informācija par profesijām un darba tirgu vietējā, valsts un starptautiskā līmenī 
• Apmācība par to, kā atrast informāciju un kā izmantot norādes rīkus 
• Informācija par pieteikumu iesniegšanas termiņiem, uzņemšanas kritērijiem un finanšu atbalsta 
shēmām 
• Apmācības un konsultācijas par to, kā pieteikties darbā un citās pieteikšanās procedūrās 

 

• Augstskola - lielākā daļa universitāšu / koledžu, gan privātās, gan valsts, piedāvā 
personīgu, izglītojošu un profesionālu orientāciju; papildu izglītības un nodarbinātības 
iespējas. 

 

Norvēģijas darba un labklājības administrācija(NAV) ir galvenais karjeras atbalsta sniedzējs 
pieaugušajiem Norvēģijā. Likums nosaka, ka dienestam ir jādod darba meklētājiem padoms un 
palīdzība. Vietējās pašvaldības un centrālā valdība sadarbojas, lai lietotājiem atrastu labus 
risinājumus, izmantojot aptuveni 450 NAV birojus pašvaldībās un pilsētas rajonos. Šis ir 
bezmaksas piedāvājums. NAV administrē lielu daĜu no vissvarīgākajām sociālās apdrošināšanas 
pabalstiem un sociālās nodrošināšanas sistēmām Norvēăijas sabiedrībā (bezdarbnieku pabalsti, 



slimības pabalsts, darba samaksas pabalsts, invaliditātes pensija un vecuma pensija, sasniedzot 
pensijas vecumu). 
 Tas nozīmē, ka Likums nosaka dienestu, lai sniegtu darba meklētājiem padomu un palīdzību 
(Darba un labklājības pārvaldīšanas likums) neatkarīgi no tā, vai viņi jau ir bezdarbnieki vai 
vienkārši vēlas mainīt darbu. Šajā kontekstā dienests sniedz arī palīdzību darba devējiem, kas 
meklē darbiniekus. 
• Pakalpojumi, kurus darba meklētājiem sniedz NAV:  

- Ekonomiskais atbalsts 

- NAV Intro; īpašs piedāvājums imigrantu darba meklētājiem 
- NAV Eures - konsultē gan darba devējus, gan darba meklētājus par darba tirgu Eiropā un par 
darbaspēka piesaisti no Eiropas. 
- darba meklējumu kursi, 
- personiskā un profesionālā orientācija 
- darba tirgus kursi (bieži vien īsie profesionālie kursi). 
- darba izstādes. 

NAV darba datubāze 

• Vox ir Norvēģijas Mūžizglītības aģentūra (VOX) un pieder Norvēģijas Izglītības ministrijai 
Galvenais uzdevums ir uzlabot karjeras izvēles kvalitāti un veicināt vienlīdzīgu piekļuvi karjeras 
atbalsta pakalpojumiem jauniešiem un pieaugušajiem visos dzīves posmos. 
Viņu darba galvenās jomas; 
• Sadarbība un koordinācija starp dažādajiem karjeras attīstības atbalsta noteikumiem un 
ieinteresētajām pusēm 
• Sistēmu un prakses novērtēšana un dokumentēšana šajā jomā 
• Kompetences attīstība un uz pierādījumiem balstīta izpēte gan profesionālajai orientācijai kā 
specifiskai profesionālai jomai, gan profesionāļu kvalifikācijas paaugstināšanai 
• Kvalitātes attīstība un kvalitātes nodrošināšana 
Vox ir arī aktīvs Eiropas Mūžizglītības politikas tīkla (ELGPN) loceklis un uztur ciešas darba 
attiecības ar Ziemeļu Pieaugušo Mācību tīklu (NVL). 
Ir ievērojami palielinājies privāto uzņēmumu un iestāžu tirgus, kas piedāvā apmācīt un vadīt 
bezdarbniekus un darba meklētājus. Pastāv dažādu piedāvājumu "džungļi", bet nav īpašu prasību 
vai kvalitātes kontroles, ko piedāvā šie uzņēmumi. Šie privātie uzņēmumi bieži vien ir orientēti 
uz uzņēmējdarbību un tirgu, dārgi un nav piemēroti jauniem pieaugušajiem, kuri meklē vadību. 
Karjeras konsultantu apmācības programmas 

Iestāde 
 

Mājas lapa 
 

Studiju 
programma 

Kvalifikācija Studiju 
ilgums 

Norvēģijas darba un 
labklājības 
administrācija 
(NAV) 

www.Nav.no Individuālās 
konsultācijas  

Maģistra vai 
bakalaura 
programmas 

Līdz 
vienam 
gadam 

Oslo universitāte www.uio.no Cilvēkresursu 
acultāte 

Maģistra vai 
bakalaura 
programmas 

2-5 gadi 

Norvēģijas biznesa 
augstskola 

www.bi.no Biznesa 
programma 

Maģistra vai 
bakalaura 

2-5 gadi 



programmas 
Bergenes universitāte www.uib.no Humanitāro 

zinātņu 
koledža 

Maģistra vai 
bakalaura 
programmas 

2-5 gadi 

 

2.3. Zviedrijas pieaugušo karjeras vadības un attīstības politiskā un tiesiskā sistēma. 

Zviedrijā pilsoņiem ir tiesības uz bezmaksas karjeras konsultēšanu un konsultēšanu. Tas ir 
paredzēts pieaugušajiem visās pašvaldībās pieaugušo skolā un universitātēs. Daudzās 
pašvaldībās Zviedrijā ir arī bezmaksas karjeras atbalsta centri. Vadības pakalpojumu 
finansēšana ir daļa no vietējās pašvaldības, vietējās augstskolas un / vai vietējā 
nodarbinātības biroja kopējā finansējuma. 

 Valsts tiesību akti, kas reglamentē profesionālo orientāciju, ir šādi: Skolēni visās skolās, izņemot 
pirmsskolas un pirmsskolas skolas, var piekļūt personālam ar prasmēm, kas nepieciešamas, lai 
apmierinātu viņu vajadzību pēc norādījumiem turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. Pat tiem, 
kas plāno uzsākt izglītību, jābūt pieejai vadlīnijām. 
 

Karjeras virzības politikas attīstības vēsturiskā perspektīva: 
1940. gadi: nodarbinātības dienesti sāka piedāvāt karjeras konsultācijas saviem klientiem. 
Pamatprincips vienmēr ir bijis tas, ka vadlīnijas ir individuālas tiesības, kurām jābūt bez maksas 
un pieejamām pēc iespējas vairāk grupām. 
1950.-1970. Gads: laikā no 1950. un 1970. gadiem vadlīnijas rūpējas par īpašu skolotāju ar 
dubultu identitāti: stipra skolotāja identitāte, bet arī darba dzīves vadlīnijas. Brīvās izvēles 
jautājums tika noteikts. 
1970-1990: "Syokonsulenten", studiju un darba orientācijas konsultants, kļuva par sava 
nodarbošanās. 
1980. gadi: 80-tajos gados Profesionālā saruna bija galvenais virzītājspēks, indivīda izvēle bija 
ideāla. Izstrādāta vadlīniju profesija. Tika izveidota ciešāka sadarbība ar darba centru 
1990-2005: Nosaukums tagad bija mācību un karjeras ceļvedis. Darbs kļuva aizvien 
mērķtiecīgāks; visiem jābūt rīcības plānam. 
2005- Profesiju sauc par karjeras vadlīniju. Rokasgrāmata ir domāta multitaskām darbībām gan 
vecos, gan jaunos veidos, izmantojot katru pieejamo rīku. Karjeras ceļvedim vajadzētu būt 
dzīves plānotājam un būt kā eksperta un dzīves ceļvedes daļa darba tirgū, studijās, ekonomikā un 
veselības jomā. Atslēgvārdi ir elastīgi, acīmredzami, multikulturāli orientēti un radoši. 
Atbildīgie par karjeras vadību Zviedrijā: 

Zviedrijas nacionālā izglītības aģentūra ir galvenā administratīvā iestāde Zviedrijas bērnu, 
jauniešu un pieaugušo valsts skolu sistēmā. Aģentūra iegūst atsevišķas Izglītības un pētniecības 
ministrijas vadlīnijas, taču tās galvenais darbs ir neatkarīgs. Zviedrijas pašvaldībām ir galvenā 
atbildība par vadlīnijām skolas sistēmā un pieaugušo izglītībā. Nodarbinātības dienestu iestāde ir 
nodarbinātības ministrija. Palīdzības dienestu izstrādā vietējais nodarbinātības centrs. Vadlīnijas, 
kas notiek universitātes līmenī un citas izglītības iestādes, ir katras universitātes vietējā atbildība. 
• Zviedrijas skolu inspekcijai ir iespēja izvērtēt sniegtos orientācijas pakalpojumus, 
koncentrējoties uz piekļuvi un kvalitāti. Viņi var izmantot sankcijas un izdarīt spiedienu, lai 
galvenais organizētājs labotu savas darbības. 



• UKÄ (Zviedrijas Augstākās izglītības iestāde) novērtē programmas, ko piedāvā augstākās 
izglītības iestādes, lai uzraudzītu viņu kvalitāti. Tas ietver Karjeras virzības izglītību 
• Karjeras konsultantu apmācības programmas 
  

Iestāde Mājas lapa Studiju 
programma 

Kvalifikācijas Studiju 
ilgums 

Stokholmas 
universitāte 

http://www.su.se/ 
 

Studiju un 
karjeras 
programma 

Bakalaura grāds 
studijās un karjeras 
vadībā   

3 gadi 

Ūmeo 
universitāte 

http://www.umu.se/ 
 

Studiju un 
karjeras 
programma 

Bakalaura grāds 
studijās un karjeras 
vadībā   

3 gadi 

Malmes 
universitāte 

https://www.mah.se/ Studiju un 

karjeras 

programma  

Bakalaura grāds 
studijās un karjeras 
vadībā   

3 gadi 
 

 
 



 
 
2. Pētījums “Karjeras vadība pieaugušo izglītībā”. 

2.1.  Metodika un līdzekļi. 

Metodika. 
Šajā pētījumā tika izmantota izpētes jaukta metožu izstrāde, kurā apkopoti gan kvalitatīvie, gan 
kvantitatīvie dati, lai izpētītu pieaugušo karjeras konsultēšanas vajadzības un cerības, kā arī 
uzskatu, ka darba devēji un karjeras konsultanti par karjeras konsultēšanas procesu un klientu 
vēlmēm. 
Šī pieeja tika izvēlēta projekta izpētes rakstura dēļ, lai radītu pieaugušo orientācijas programmu, 
lai palielinātu pašnodarbinātību un attīstītu prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas 
pieaugušajiem, lai plānotu savu profesionālo dzīvi un pārvarētu mūsdienu pilsonības problēmas. 
Pētījumos tika izmantota aptauja (lai apzinātu respondentu iepriekšējo pieredzi karjeras 
konsultēšanā, lai izpētītu cerības, viedokli un vajadzības saistībā ar karjeras konsultāciju 
pakalpojumiem) un veiktās intervijas (lai apkopotu datus par uztveri par karjeras konsultēšanas 
procesu un klientiem `gaida) 
Līdzekļi 
Pētījumā tika izmantota atklāta anketa, kurā tika iekļauta modificētā "Par cerībām par karjeras 
konsultēšanu" (Lim, 2007) pasākums un intervijas. 
 
Pieaugušajiem (klientiem, potenciālajiem klientiem) tika izsniegta četru daļu anketa, 1. daļa - 
respondenta demogrāfiskie dati (dzimums, vecums, pašreizējā aktivitāte), 2. daļa - viņa karjeras 
iespējas un šķēršļi, 3. daļa - vajadzības par karjeras konsultēšanu (atklāti jautājumi par karjeras 
mērķiem, viedokļi par to, kā viņi vēlētos, lai karjeras konsultants viņiem palīdzētu, vai viņi būtu 
redzējuši karjeras konsultantu) un 4. daļa - karjeras konsultēšanas darba pieredzes pieredze, 
pieredze un cerības par karjeras konsultēšanu (jautājumi par konsultēšanas procesu, 
konsultēšanas metodēm, karjeras konsultantu kompetencēm un personību). 
Darba devējiem un karjeras konsultantiem tika izplatīta trīsdaļīga aptauja. 1.daļa - respondenta 
demogrāfiskie dati (dzimums, vecums, kvalifikācijas karjeras konsultēšanā, izglītības līmenis), 2. 
daļa - galvenā klientu grupa, profesionālās kompetences un prasmes; 3. daļa - karjeras 
konsultantu uztvere par klienta cerības. 
Pētījuma bāze 
 Vecums Skaits 
Pieaugušie (klienti un 
potenciālie klienti 

19-61 200 

Karjeras konsultanti 25-65 151 
Darba devēji 33-67 38 
 
Metodiskais materiāls sniedz ieskatu par pētījuma rezultātiem. Pētījuma rezultātu pilna versija ir 
pieejama tīmekļa vietnēs www.motivated.lv un www.adultguidance.lv 
. 
 

2.2. Pētījuma rezultāti sadarbības valstīs 
2.2.1. Pētījuma rezultāti Islandē 



Aptaujas dalībnieku vecums un dzimums 
Grupa Dalībnieku 

skaits 
Dalībnieku 
skaits 

Dalībnieku 
skaits 

Vidējais 
vecums 

S V  
Pieaugušie (klienti /potenciālie 
klienti 

30 30 20 10 25 55 

Karjeras konsultanti 
-  Strādā izglītības iestādēs 

(universitātes, koledžas) 
- Valsts nodarbinātības 

aģentūra 
- Pašnodarbinātas personas 

10 
 
 
15 
5 

 10 20 30-60 

Darbinieki 6     
Kopā 66  36 30  
 
Pieaugušo aptauja 
Vai esat kādreiz izmantojuši karjeras konsultāciju aģentūras pakalpojumus?  
Dalībnieku skaits Jā  Nē 
30  20 10  
 
Kāda palīdzība vai atbalsts jums nepieciešams saistībā ar darbavietām un karjeru? 

 
Kādus karjeras novērtēšanas rīkus un testus esat izmantojuši? 



 
 
Kādā karjeras plānošanas stadijā jūs sagaidat visvairāk problēmu?  

 
Karjeras konsultāciju aptauja 
Kāda ir jūsu pašreizējā loma? 
Karjeras konsultants  10  
Izglītības speciālists  5 
Sociālais darbinieks  5 
Cits 10 
 
Kad pēdējoreiz jums bija kāda veida proesionālās pilnveides, kursi, seminārs vai kas cits? 



 
Kādu karjeras pilnveides programme jūs ieteiktu pieaugušajiem? 

 
 



 
Kāds vecums ir lielākai daļai jūsu klientu? 

 
 
Kādus vērtēšanas rīkus un pārbaudes jūs izmantojat karjeras konsultēšanā? Lūdzu, nosauciet 
tos  
Skaits  Atbilde 
3 Karjeras 2 instrukcija 



vadības 
semināri 
3 Visefektīvākā 
individuālā 
konsultācija ir 
tad, kad mēs 
strādājam pie 
individuāla 
darba plāna 

4 lekcijas par CV un pavadvēstuli 

2 palīdz 
izstrādāt darba 
plānu 

5 Es sniedzu informāciju 

2, lai palīdzētu 
pašdarbībai, 
identificēt sevi 

5 mēs meklējam labāko risinājumu 

2 Apmācība 3 Es ieplānoju tikšanos 
0 piedāvā 
viņiem 
pašnovērtējuma 
pārbaudi 

6 Palīdzēt atrast svarīgu karjeras 
informāciju un darba piedāvājumus 

3 Karjeras 
vadības 
semināri 

2 instrukcija 

3 Visefektīvākā 
individuālā 
konsultācija ir 
tad, kad mēs 
strādājam pie 
individuāla 
darba plāna 

4 lekcijas par CV un pavadvēstuli 

2 palīdz 
izstrādāt darba 
plānu 

5 Es sniedzu informāciju 

2, lai palīdzētu 
pašdarbībai, 
identificēt sevi 

5 mēs meklējam labāko risinājumu 

2 Apmācība 3 Es ieplānoju tikšanos 
0 piedāvā 
viņiem 
pašnovērtējuma 
pārbaudi 

6 Palīdzēt atrast svarīgu karjeras 
informāciju un darba piedāvājumus 

 
Kādi ir pieaugušo šķēršļi karjeras plānu sasniegšanā? 



 
Kā jūs varat palīdzēt saviem klientiem izvēlēties vispiemērotāko rīcību? 

 
Kā jūs reaģējat uz reģionālajām, nacionālajām un globālajām pārmaiņām darba tirgū, 

piedāvājot karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus? 



Skaits Atbilde 
6 Sociālā un kultūras izpratne 

4 
Pielāgoties straujajām pārmaiņām darba 
tirgū 

3 Prasmju un darbavietu saskaņošana 
2 Nezinu 
Kādas prasmes jāizkopjs katram karjeras konsultantam? 

• Patiesa interese par 

cits  

• Pašreflekcija 

• Spēja klausīties 

dažādi līmeņi  

• Pieejamība un   

• Elastīgums  

Vai jūs piederat kādam aktīvam tīklam šajā darbavietā? 
No 100%  
Darba devēju aptaujas rezultāts 
Kādas prasmes trūkst pieejamo vietējo pieaugušo darbinieku vidū? 
Atbiles Procenti 
Aktivitāšu plānošana  40% 
Spēju trūkums  20% 
Atbildības trūkums  20% 
Mērķu uzstādīšana, konsekvence  40% 
Adekvāta pašapziņa  50% 
Komunikācijas spējas  30% 
Valoda (slikta islandiešu valoda )  60% 
Darba pieredze 40% 
Darbs komandā, laika plānošana  30% 
Labāka un ātrāka jauninājumu pieņemšana  20% 
Biznesa komunikācija  10% 
 
Secinājumi 

Apsekojuma rezultāti tika veikti saskaņā ar anketu, kas sniegta pieaugušo (imigrantu) 
karjeras konsultantiem, kuri strādā dažādās jomās un darba devējiem. 
Rezultāti liecina, ka lielākā daļa pieaugušo respondentu ir izglītoti, gandrīz 50% no tiem ir 
beiguši vidusskolas. 
Īslandes nodarbinātības birojs un arodbiedrības ir galamērķi, kur pieaugušie meklē karjeras 
attīstības pakalpojumus. Izglītības iestādes un sociālie dienesti šādu pakalpojumu sniegšanā 
nav tik spēcīgi. 



Kā liecina rezultāti, lielākā daļa respondentu - 80% - nezina, kas nodrošina profesionālo 
orientāciju darba vietā. Viņi vēlas uzzināt, kam jānodrošina šis pakalpojums darbavietā, un 
kāpēc ir svarīgi meklēt šādus ieteikumus, lai uzlabotu viņu karjeru un darba vietas. 
 
Galvenais imigrantu jautājums ir valodas barjera, 70% no viņiem uzskata, ka viņu darba 
dzīvē nebūs uzlabojumu vai attīstības, ja viņi nesasniegs valodas prasmes, lai sazinātos un 
izteiktu sevi, 60% pieaugušo vēlas mainīt savu darbu bet valodas barjeras dēļ viņi baidās no 
izmaiņām. Tā kā respondenti ar zemām algām, 50% no viņiem nav gatavi maksāt naudu vai 
pavadīt laiku, apmeklējot karjeras atbalsta pakalpojumus. 
 
Saskaņā ar aptauju 40% darba devēju organizē apmācības kursus darba vietā, un lielākā daļa 
no viņiem ir gatavi maksāt darbiniekiem mācību un valodu kursus ārpus darba vietas. 
Aptaujas rezultāti liecina par lielu plaisu starp karjeras konsultantiem un klientiem, kur ir 
pārāk daudz no pieaugušajiem, kuri neko nezina par konsultāciju pakalpojumiem. Ja tikai 
10% konsultantu sniedz individuālas konsultācijas, un tikai 5% nodrošina individuālos 
karjeras vadības kursus. Pieaugušajiem piedāvātās programmas vājākais faktors ir karjeras 
vadības iemaņu apmācība, un pētījumu rezultāti liecina, ka tikai 1% no tā tiek piedāvāta. 
Konsultantu gadījumā vissvarīgākais veiksmīgas profesionālās orientācijas faktors, par kuru 
70% ir vienojušies, ir pašapziņa, kam seko kandidātu interese un motivācija ar 60%. 
Pēc karjeras piedāvātāju atbildēm 70% klientu trūkst personīgās un profesionālās izaugsmes, 
65% no viņiem ir bailes, ka viņiem trūkst zināšanu un prasmju, 60% nav redzējuši nākotnes 
plānus. 
• • Profesionālās orientācijas konsultāciju programmu trūkumi: 
•  
• • Sadarbības trūkums starp iestādēm, kas sniedz karjeras konsultācijas 
• • Klienti nezina par visām piedāvātajām programmām 
• • Neskaidra redze par programmām, kas tiek sniegtas dažādiem klientiem atbilstoši 

viņu vēlmēm un vajadzībām. 
• • Imigrantiem būtu jāsniedz papildu konsultāciju pakalpojumi. 
•  
• • Karjeras konsultēšanas programmu stiprās puses: 
•  
• • Darba devēji ir iesaistīti karjeras konsultēšanā 
• • Nodarbinātības birojs un arodbiedrības nodrošina labus karjeras attīstības atbalsta 

pakalpojumus 
• • Klienti ir gatavi piedalīties un panākt šādus pakalpojumus, tiklīdz viņi par tiem zina. 
2.2.2. Pētījumu rezultāti Latvijā 

Dalībnieki 
Aptaujāto dalībniekuvecums un dzimums 
Grupa Dalībnieku skaits Dzimums Vidējais vecums 

S V 
Pieaugušie (klienti, 
potenciālie klienti) 

30 19 11 19-55 

Karjeras 
konsultanti,kuri strādā: 

 
 

27 3 25-62 



• Izglītības iestādēs 
(universitātes, 
koledžas) 

• Latvijas Valsts 
nodarbinātības 
aģentūra 

• Pašnodarbinātas 
personas 

5 
 
22 
 
3 

Darba devēji 10 5 5 30 -51 
Kopā: 70 51 19  
 
Adults Survay 
Have you ever used a career counselling service? 

 
Kāda palīdzība vai atbalsts jums nepieciešams saistībā ar darbavietā vai karjeru? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
6 Karjeras konsultācijas 
5 Proesionālās attīstības kursi/aktivitātes 
3 Psiholoģiski padomi 
9 Akadēmiskās konsultācijas, zināšanu vadība 
11 Neviens 
2 Citu cilvēku ieteikumi 

 
Kādus karjeras novērtēšanas rīkus un testus jūs esat izmantojuši? 

 
Kurā karjeras attīstības posmā jūs sagaidāt visvairāk problēmu? 



 
Karjeras konsultācijas aptauja 
Kāda ir jūsu pašreizējā primārā profesionālā loma? 

 
Kad jūs pēdējo reizi esat apmeklējuši profesionālās attīstības kursus, seminārus utt.? 

 
Kādas karjeras attīstības programmes jūs ieteiktu pieaugušajiem?? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
7 Individuālas karjeras konsultācijas 
5 Grupu karjeras konsultācijas 
3 Konsultēšanas programmes dažādiem iedzīvotājiem 
2 Īstenot programmas 
11 Darbavietas gatavības prasmju programmas 
9 Programmas bezdarbniekiem 
13 Karjeras attīstības programmas 
7 Klientu resursu identificēšana un izstrāde 
2 Nezinu 
Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais factors veiksmīgā vadības programmā? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
8 Motivācija 
15 Saskarsme realitātē  
6 Komunikācija 



7 Sadarbība 
2 Izmantot pieaugušajiem orientētus aktīvās mācīšanās 

modeļus 
6 Relektīvā prakse 
9 Realitāte un ilgspējība 
11 Orientēšanās uz mērķi 
4 Ietver visas ieinteresētās personas programme izstrādē 
2 Mācīšanās no veiksmīgām programmām 
2 Attīstīt labus mācību palīglīdzekļus 
9 Programmas jāplāno atbilstoši tam, kas ilgtermiņā ir 

piemērots 
 
Cik veci ir jūsu aptaujātie dalībnieki? 

 
 
Kādus rīkus un testus jūs izmantojat karjeras vadībā? Lūdzu, nosauciet tos 
Dalībnieku skaits Atbildes 
12 Holland’s Inventories 
1 Myers-Briggs Type Indicator 
11 Strong 

Interest Inventory, Interest 
Inventory 

3 NLP methods 
2 Interviews 
7 Occupational Interest Survey 
1 Jackson Vocational Interest 

Survey 
4 General Aptitude Tests 
2 Card Sorting 
3 Values Clarification 
5 Competence Screening 
2 Autobiography and Self-

characterization 
8 Decision Making Techniques 
4 Problem Solving 
1 Narration 
1 Observation 
9 The Intelligence Structure Test 

(R.Amthauer) 



5 Unsure 
Kādi ir galvenie šķēršļi pieaugušo karjeras konsultācijā?? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
17 Motivācijas trūkums 
9 Personīgi apstākļi, ģimenes 

stāvoklis 
4 Komunikācijas prasme 
8 Sliktas valodas zināšanas 
14 Mulsums 
16 Pieredzes, zināšanu trūkums 
5 Dzīvesvieta 
7 Slikti ieradumi 
6 Veselības stāvoklis 
11 Pasivitāte 
 
Kādā karjeras plānošanas fāzē jūsu klientiem ir visvairāk problēmu? 

 
Kā jūs palīdzat klientiem atrast vispiemērotākos darbības veidus? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
16 Es cenšos pienācīgi apmierināt klientu vajadzības 
11 Progresa uzraudzība/ plāni , kas jāievēro, lai nodrošinātu 

efektīvus rezultātus 
7  Labi inormēt par pakalpojumu un nodarbinātīas prasībām 
5 Jautājums klientiem par atsauksmēm 
17 Klientu mērķu identiicēšana 
7 Nosakot mērķus, kas ir sasniedzami 
6 To mērķu sasniegšanai nepieciešamo soļu noteikšana 
12 Kopīga plānu izstrāde 
13 Novēro, testē, uzdod jautājumus, vērtē 
Kā jūs  reaģējat uz reģionālajām, nacionālajām un globālajām pārmaiņām darba tirgū, 
piedāvājot karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
10 Praktiskās pieredzes apmaiņa ar citiem speciālistiem, kas 

strādā profesionālās orientācijas un konsultāciju jomā. 
21 Zināšanas par atjaunināto informāciju 
8 Sociālā un kultūras jūtīgums 
5 Pielāgoties straujajām pārmaiņām darba tirgū 



2 Prasmju un darbavietu saskaņošana 
3 Nenodrošina 
4 Informēt klientus 
7 Izmantojiet jauninājumus karjeras konsultēšanā 
Kādas prasmes jāizkopj katram karjeras konsultantam? 
Dalībnieku 
skaits 

Pilnīgi 
nepiekrītu Nepiekrītu Neitrāli Piekrītu Pilnībā 

piekrītu 
Patiesa 
ieinteresētība 
Cits 

2  2 7 19 

Pašreflekcija 2 2 1 15 50 
Spēja klausīties 
Dažādi līmeņi 

1 0 2 6 21 

Pieejamība un 
autentiskums 

1 0 3 13 13 

Elastīgums 1 0 5 13 11 
Humora izjūta 1 0 6 14 9 
 
Vai jūs piederat kādamaktīvam tīklam šajā sfērā? 

 
 
Darba devēju viedoklis par darba ņēmēju karjeras vadību 
Kādas spējas trūkst darbiniekiem? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
4 Svešvalodu zināšanu trūkums, krievu valodas zināšanu 

trūkums 
3 Pieredzes trūkums, profesionālās zināšanas 
3 Zema pašapziņa 
4 Komunikācijas prasmes 
2 Lēmumu pieņemšanas prasmes 
 
 
Secinājumi 

Vairāk nekā 56% respondentu ir izmantojuši karjeras izvēles pakalpojumu. Neraugoties uz to, ka 
vairāk nekā 43% nebija pieredzes karjeras konsultēšanas dienestā un daudzi nezināja, kas 
faktiski ir karjeras konsultants, viņi varēja izteikt savas cerības par karjeras izvēli un karjeras 
konsultantiem. 
Pētījuma rezultāti Latvijā parādīja, ka pastāv atšķirība starp karjeras konsultantu uztveri un 
klienta vēlmēm. 



Atzinumi liecina, ka klientiem bija ļoti vai ļoti augstas cerības par karjeras konsultanta 
personību, piemēram, esiet draudzīgi un silti pret mani (90%), karjeras konsultanta profesionālo 
kompetenci, piem., Paskaidrojiet, kas ir nepareizi ar manām karjeras idejām (86,7%). , Strādājiet 
ar mani, lai izstrādātu darbības plānu pasākumiem, kas man jāveic, lai sasniegtu savus karjeras 
mērķus (86,6%) un iedrošinātu un pārliecinātu (90%); sniedziet man informāciju par profesijām, 
ar kurām es varu ieiet ar savām iemaņām (90%); ; vidēji līdz augstām cerībām, piemēram, būt 
"reāla" persona, nevis tikai persona, kas veic darbu (83,3%), zina, kā man palīdzēt (83,4%). 
Karjeras konsultantu grupas dalībnieku secinājumi parādīja, ka viņi uztvēra, ka viņu klientiem ir 
ļoti lielas cerības, piemēram, vienkārši dodiet man informāciju (96,7%), iedvesmojiet uzticību un 
uzticību (96,7%); lielas cerības uzzināt par mani - manas intereses, spējas, mērķi un dzīvesveids 
(93,4%), iedrošiniet un pārliecināt (93%), sniedziet man informāciju par profesijām, ar kurām es 
varu ieiet ar savām iemaņām (93,3%) un vidēji cerības izskaidrot to, kas nepareizi ar manām 
karjeras idejām (80%), un nosakiet, kāds ir mans ideālais darbs (66,7%). 
Visiem karjeras konsultantiem ir pēcdiploma kvalifikācija. 60% karjeras praktiķu ir maģistra 
grāds un kvalifikācija - karjeras konsultants. 
Atbildes rāda, ka ir nepieciešams nodrošināt karjeras konsultantu tālākizglītību un apmācību. 
Pētījuma rezultāti parādīja, ka respondenti uzskata, ka karjeras konsultēšanas intervences, 
piemēram, individualizēta interpretācija un atsauksmes, modelēšana un uzmanības veidošanas 
atbalsts. 
Ietekme uz pieaugušo karjeras konsultēšanas programmām: 

• Nodrošināt darba vietu un citu uz darbu balstītu mācību pieredzi 
• • Piesaiste piegādātājiem un citiem uzņēmumiem 
• • Iesaistīt darba devējus 
• • Izstrādājot programmu, uzaiciniet atsauksmes un citu atbalstu 
• • Saglabāt regulārus paziņojumus 
 

Identificētās programmas karjeras attīstības atbalsta programmās 

• Nepietiekama sadarbība starp iesaistītajām institūcijām. 

• Nav pieejami karjeras atbalsta pakalpojumi, kas atbilst dažādu iedzīvotāju mērķa grupu 

vajadzībām. (EMKAPT, VIAA, 2011) 

• Karjeras atbalsta darbību nepilnīgums 

2.2.3. Pētījumu rezultāti Lietuvā 

Dalībnieki 
Grupa Dalībnieku 

skaits 
Dzimums Vidējais vecums 
S V 

Pieaugušie (klienti/ 
skolnieki) 

67 52 15 18-66 

Karjeras konsultanti, kuri 
strādā: 
Izglītības iestādēs 
(universitātes, koledžas) 
Lietuvas valsts 

33 
 
7 
 

20 

26 7 25-66 



nodarbinātības aģentūra 
Pašnodarbinātie 

6 

Darba devēji 10 5 5 30 -66 
Kopā 110 83 27  

 
Pieaugušo aptauja 
Vai esat kādreiz izmantojuši karjeras konsultāciju aģentūras pakalpojumus? 

 
Kāda palīdzība vai atbalsts jums nepieciešams saistībā ar darbu vai karjeru? 
Dalībnieku skaits Atbildes 

7 Pozitīva domāšana, atbalsts 

5 Man nevajag palīdzību 

4 Nepieciešams zināt datubāzi ar pieejamajiem darbiem 

4 Vairāk finansējuma 

4 Man vajag piedāvājumu jaunam darbam 

4 Svešvalodu apguve 

3 Profesionālā attīstība 

3 Kolēģu palīdzība 

3 Iedrošinājums sākt ko jaunu 

3 Zināšanas un prasmes īpašās jomās 
 
Kādus karjeras attīstības rīkus un testus jūs esat izmantojuši?  
Dalībnieku skaits Atbildes 

15 Neesmu izmantojis testus 

15 Konsultācijas 

8 Tests darba intervijā 

6 Daži testi, kurus nezinu 

5 MBTI 

3 Socionics.org 

3 Charakteris.info 

2 Dažos izglītības laikrakstos 

2 Holland 
 

Kurā karjeras attīstības posmā jūs sagaidat visvairāk grūtību?? 



 
 
Karjeras konsultāciju aptauja 
Kāda ir jūsu pašreizējā primārā profesionālā loma?? 

 
Kad jūs pēdējo reizi esat apmeklējuši karjeras attīstības kursus, seminārus utt.? 

 
Kādas karjeras vadības programmes jūs iesakat pieeugušajiem? 

Dalībnieku skaits Atbildes 
26 Personiskās karjeras konsultācijas 
25 Individuāla konsultācija 
25 CV izveide un korekcija 
25 Testi 
23 Konsultācijas par darba atrašanas jautājumiem 
22 Lekcijas par CV un motivācijas vēstules rakstīšanu 
22 Grupas karjeras konsultēšana 
22 Pašapziņa, pašcieņas veidošana 
22 Tiešsaistes interneta lapas 
20 Personiskās karjeras vadības kurss 
15 Karjeras vadības iemaņu apmācība 
14 Profesionālo skolu profesionālās mācības 
12 Grāmatas, mnagazines 
11 Karjeras plāns 11 



Ko jūs uzskatat par galveno faktoru veiksmīgas vadības programmes izveidei? 
Dalībnieku 
skaits 

Atbildes 

20 Motivācija kaut ko sasniegt 
20 Kandidāta intereses un motivācija 
18 Pašapziņa 
18 Personai ir jāmaina viņa dzīve 
15 Režīms atbilstu cilvēku vajadzībām 
14 Individualizācija 
10 Palīdziet cilvēkam saprast, ko viņš grib un ko viņš var sasniegt 
9 Spēja un nepieciešamība sasniegt savus mērķus 
9 Klienta sadarbība un intereses 
9 Vissvarīgākais ir atklāts un godīgs, bet tajā pašā laikā - profesionāla 

komunikācija starp konsultantu un klientu 
Kāds ir lielākoties klientu vecums? 

 
Kādus karjeras vadības rīkus un testus jūs esat izmantojuši?Lūdzu nosauciet tos! 

Dalībnieku skaits Atbildes 
20 Intervijas 
14 Holland’s Inventories 
14 Myers-Briggs Type Indicator 
11 Dokuments „Darbības metodes..“ 
7 Nodarbības ieinteresētības aptauja 
6 Jackson Vocational Interest Aptauja 
4 Vispārējās prasmju pārbaudes 
3 Vērtību precizēšana 
3 Kompetences pārbaude 
2 Autobiogrāfija un pašraksturojums 
2 Lēmumu pieņemšanas metode 
2 Problēmu risināšana 
1 Runasveids 

 
Kādi ir galvenie pieeugušo šķēršļi, lai sasniegtu veiksmīgu karjeru? 

Dalībnieku skaits Atbildes 
25 Viņš / viņa nezina, ko viņš / viņa grib 



24 Personiskās un profesionālās attīstības trūkums 
20 Laika vadības prasmju trūkums 
20 Neatbilstoša pašpārliecība (pārāk augsta vai pārāk zema) 
20 Pārāk lielas cerības citiem, nevis pašiem 
18 Bailes no izmaiņām 
18 Pašmotima prasmju trūkums 
17 Pašapziņas trūkums 
16 Viņam / viņai nav redzējumu par nākotnes plāniem 
16 Viņš / viņa nezina, kā efektīvi ieviest sevi 
15 Bailes, zināšanu un prasmju trūkums 
15 Neticība, ka šī situācija var būt labāka 

Kurā karjeras vadības fāzē jūsu klienti sagaida grūtības? 

 
Kā jūs palīdzat saviem klientiem atrast piemērotākos darbības veidus? 

Dalībnieku skaits Atbildes 
25 Palīdzēt atrast nepieciešamo informāciju par karjeru, darba 

piedāvājumiem 
25 Personības pārbaudes veikšana 
25 Es organizēju konsultācijas 
22 Apmācības 
20 Mēs meklējam labāko risinājumu kopā 
18 Palīdzēt veikt karjeras pašnovērtējumu, lai zinātu sevi 
18 Es sniedzu informāciju 
16 Palīdzēt izstrādāt karjeras plānu 
15 Palīdzēt uzrakstīt CV, pavadvēstuli 
15 Visefektīvākās - individuālās konsultācijas, kad mēs gatavojam 

personīgo karjeras plānu 
15 Sarunas 
15 Mēs kopā precizējam cerības, iespējas un rīcības plānu 
15 Treniņš 



12 Karjeras vadības iemaņu semināri 
 

Kā jūs reaģējat uz reģionālajām,nacionālajām un globālajām pārmaiņām darba tirgū, 
piedāvājot karjeras atbalsta pakalpojumus? 
Dalībnieku 
skaits 

Atbildes 

36 Es reaģēju normāli, jo mēs dzīvojam pārmaiņu pasaulē 
22 Es mēģinu attīstīt sevi saskaņā ar šīm izmaiņām 
20 Mierīgi 
20 Es informēju klientus par izmaiņām 
15 Es ņemu tos vērā 
15 Es sekoju tiem, un es zinu, kas notiek šajā jomā 
15 Pozitīvi 
15 Es atzinīgi vērtēju šīs izmaiņas, jo viss šajā pasaulē ātri mainās, arī 

profesijas 
15 Es reaģē mierīgi un mēģina apgūt jaunas zināšanas 
15 Es mainu savu programmu atbilstoši šīm izmaiņām 
10 Es gribētu saņemt vairāk informācijas par to un apmeklēt brīvos seminārus 
6 Es neesmu reaģējis 
 
Kādas prasmes jāizkopj katram karjeras konsultantam? 

Dalībnieku skaits Pilnīgi 
nepiekrītu Nepiekrītu Neitrāli Piekrītu Pilnīgi piekrītu 

Patiesa interese  0 0 0 15 18 
Pašreflekcija 0 0 2 15 16 
Spēja klausīties dažādos 
līmeņos 0 0 3 11 19 

Pieejamība un 
autentiskums 0 1 6 14 12 

Elastīgums 0 0 2 23 8 
Humora izjūta 0 1 6 19 7 

Vai jūs esat iesaistīts kādā aktīvā šīs sfēras daļā? 

 
 
Darba devēju viedoklis par darbaņēmēju karjeras vadību 



Kādas prasmes pieejamo vietējo darbinieku vidū pieaugušajiem nav? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
1 Biznesa komunikācija, izmaiņu nepieciešamība, darbību 

plānošana 
3 Nepietiekamas spējas labi organizēt savu darbu 
1 Svešvalodas (slikta angļu valoda vecākiem cilvēkiem un slikta 

krievu jaunākiem) 
2 Komandas darbs, laika vadība, labāka un ātrāka inovāciju 

apgūšana, praktiskās IKT prasmes 
2 Darba pieredze, izpratne par saviem mērķiem, izpratne par darbu, 

kas man ir nepieciešams 
3 Atbildība, mērķu noteikšana, konsekvence, adekvāta pašapziņa 

(nav pārāk augsta!) 
3 Komunikācijas prasmes 
 
Secinājumi 

Pieaugušo iedzīvotāju aptauja. Aptaujas dalībniekiem ir diezgan augsta pašcieņa. Turklāt viņi 
uzskata, ka viņiem ir mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un svešvalodas. Trešā daļa 
respondentu ir izmantojuši karjeras konsultēšanas pakalpojumus. Mazāk nekā puse respondentu 
var iegūt karjeras konsultēšanas pakalpojumus darba vietā. Visbiežāk sastopamie karjeras 
konsultāciju pakalpojumi darba vietā ir šādi: konsultācijas, semināri, psiholoģiskā konsultēšana. 
Visbiežāk minētās personiskās karjeras problēmas ir šādas: pārāk zems algas, laika trūkums, 
pārāk vecs, lai kaut ko mainītu. Risinot karjeras problēmas, rodas šādi šķēršļi: laika trūkums, 
neapmierinātība ar specialitāti, bailes kaut ko mainīt. Apmēram 30% respondentu vēlētos mainīt 
savu darbu. Lielākā daļa respondentu nav gatavi dot naudu karjeras vadības pakalpojumiem vai 
arī viņi var maksāt ļoti minimālu summu. 
Pieaugušie visbiežāk sagaida, ka karjeras konsultācijas palīdzēs viņiem uzņemties atbildību par 
saviem lēmumiem; konsultāciju laikā tiks apspriesta karjeras problēmas, ar kurām viņi saskaras; 
viņi vēlas saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas jebkurā viņu dzīves posmā. Vairāk nekā puse 
respondentu vēlētos, lai karjeras konsultants ar dažādu pārbaužu palīdzību vai konsultāciju laikā 
palīdzēja izprast viņu intereses, prasmes un mērķus. 
Var secināt, ka aptaujas dalībnieki nezina, kur viņi var pieteikties karjeras konsultēšanai, lai gan 
diezgan daudzi cilvēki vēlētos mainīt savu darbu. Liels skaits respondentu nekad nav pieprasījuši 
karjeras konsultācijas, lai gan viņi zina, ka viņu uzņēmumi sniedz karjeras konsultēšanas 
pakalpojumus. Tikai neliels skaits karjeras konsultāciju pakalpojumu sniedzēju ir profesionāli 
speciālisti, un bieži respondents uzskata, ka tikai bezdarbniekiem nepieciešama karjeras 
konsultēšana, bet nav nodarbināti cilvēki. Tādējādi var teikt, ka cilvēkiem ir diezgan šaura 
izpratne par karjeras vadības pakalpojumiem. Bieži sastopamais respondents nezina, kā karjeras 
konsultants varētu palīdzēt, kā arī darbinieki nesaņem profesionālās karjeras konsultēšanas 
pakalpojumus darba vietā. 

Karjeras konsultantu aptauja. Pieaugušo karjeras konsultanti izglītoti atšķirīgi, bet viņi 
nepārtraukti paaugstina savu kvalifikāciju, mācās un viņus interesē inovācijas. Karjeras 
speciālistiem bieži trūkst šādu zināšanu: konsultācijas, informācija par rīkiem un 
paņēmieniem, pielāgoti testi, aptaujas, kuras var izmantot, un ir pamanīts arī nepieciešamība 
iepazīties ar citiem speciālistiem šajā jomā. Karjeras konsultanti parasti sniedz savus 
pakalpojumus klientiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Vispopulārākie pakalpojumi ir šādi: 



individuālā karjeras konsultēšana, CV izstrāde un labošana, testi un vadlīnijas darba iespēju 
meklēšanai, karjeras konsultācijas individuāli un grupās, pašnodarbinātas personas - izpratne 
un pašcieņa - celtniecības metodes. Apmēram puse aptaujāto karjeras speciālistu norāda, ka 
viņu klientu vissvarīgākie mērķi ir pārliecības iedvesma un darbības plānu izstrāde 
pasākumiem, kas klientiem jāveic, lai sasniegtu savus karjeras mērķus. Karjeras speciālisti 
galvenokārt palīdz saviem klientiem atrast nepieciešamo informāciju par karjeru, darba 
piedāvājumiem, veicot personības pārbaudes, organizējot konsultācijas, treniņus, meklējot 
labāko risinājumu kopā. Saskaņā ar karjeras konsultantiem svarīgākās iemaņas veiksmīgai 
nodarbinātībai ir šādas: komunikācijas prasmes, pašmotiva, laika vadības prasmes un 
problēmu risināšanas prasmes. Galvenie šķēršļi karjeras plānu īstenošanā ir šādi: cilvēki 
nezina, ko viņi vēlas; personīgās un profesionālās izaugsmes trūkums; laika vadības prasmju 
trūkums; nepietiekama pašapziņa; pārāk lielas cerības citiem. Projekta darbības, kas jau ir 
pabeigtas, ļauj mums saprast, ka, ja viena iestāde uzlabo savu darbību, tas uzlabo pieaugušo 
izglītības kvalitāti visā valstī. Un mēs turpinām sasniegt mūsu mērķus, ne tikai to, kā uzlabot 
katras atsevišķās iestādes darbību, bet arī īstenot jaunas programmas valsts līmenī. Balstoties 
uz aptaujas rezultātiem, tiek izstrādāti ieteikumi, un programma tiks pārbaudīta visās 
partnervalstīs, un tas var būt labs veids, kā piesaistīt tautas, kuras pievērš politikas uzmanību 
pieaugušo karjeras plānošanas problēmām. 
2.2.4. Pētījumu rezultāti Norvēģijā 

Dalībnieki 
Tabula1. Aptaujāto dalībnieku vecums un dzimums 
Grupa Dalībnieku 

skaits 
Dzimums Vidējais 

vecums F M 
Pieaugušie (Klienti, potenciālie 
klienti) 

62 30 32 20-65 

Skolotāji/ karjeras konsultanti, 
kuri strādā: 

• Izglītības iestādēs 
(vidusskolas, 
universitātes, koledžas 

• 0 
• NAV(Nodarbinātības 

valsts aģentūra) 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 
7 

10 5 30-65 

Darba devēji 3 2 1 35-50 
Kopā: 80 42 37  
 
Karjeras vadības vajadzības pieaugušajiem 
Vai esat kādreiz izmantojušikarjeras konsultāciju aģentūras pakalpojumus? 



 
Kāds atbalsts jums nepieciešams saistībā ar darbu vai karjeru? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
16 Karjeras konsultācijas 
14 Profesionālās pilnveides kursi / aktivitātes 
13 Personas konsultācijas 
8 Akadēmiskā konsultācija, zināšanu vadība 
12 Nav 
17 Citu cilvēku padoms 
30 Nav atbildes 
Kādus karjeras rīkus un testus jūs esat izmantojuši? 

 
N = 62. Daži ir izmantojuši vairāk nekā vienu rīku. Rezultāts parāda, ka visbiežāk ir personiskās 
intervijas šai vecuma grupai, nav aktīvi izmantot profesionālākus instrumentus karjeras 
plānošanā. 
Kādā karjeras plānošanas stadijā jums ir vislielākā problēma? 
Mēs esam lūguši dalībniekus par karjeras plānošanas procesu un kad šajā procesā viņiem ir bijusi 
vislielākā problēma. No apsekojuma un rezultāta nav iespējams noslēgt un norādīt ceratīna 
posmu. Neskaidrība par personisko karjeru pakāpeniski pieaug no brīža, kad tiek atklāts, ka viņi 
nevar atļauties iegūt augstāko vidējo izglītību. 
Karjeras vadības aptauja 



Kāda ir jūsu pašreizējā primārā proesionālā loma? 

 
Kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt karjeras attīstības veicināšanas kursus, seminārus utt.? 

 
Kādas karjeras programmes jūs piedāvājat pieaugušajiem? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
5 Individuālas karjeras 

konsultācijas 
3 Grupu karjeras konsultācijas 
2 Konsultēšanas programma 

dažādiem iedzīvotājiem 
4 Formāla tālākizglītība 
6 Programmas bezdarbniekiem 
12 Karjeras attīstības 

programmas 
2 Veselības aprūpe 
 
Ko jūs uzskatāt par vissvarīgāko aktoru veiksmīgas programmes izveidē? 



Dalībnieku skaits Atbildes 
6 Motivācija 
2 Komunikācija 
2 Sadarbība 
4 Pieaugušo orientētu 

tālākizglītības modeļu 
izmantošana 

5 Relektīvā prakse 
7 Orientācija uz mērķi 
7 Visu ieinteresēto personu 

iesaiste programmes izveidē 
7 Motivēti un apmācīti treneri 
 
Kāds ir jūsu klientu vecums? 

 
Kādus rīkus un testus esat izmantojuši karjeras konsultēšanā? 

 



Kādi ir galvenie šķēršļi pieaugušo karjeras sasniegšanā?  
Dalībnieku skaits Atbildes 
12 Motivācijas trūkums 
7 Personīgi apstākļi, ģimenes 

stāvoklis 
5 Komunikācijas prasmes 
1 Sliktas valodas zināšanas 
12 Pieredzes, zināšanu trūkums 
3 Slikti ieradumi 
8 Veselības stāvoklis 
8 Pasivitāte 
Kurā karjeras plānošanasa āzē jūsu klientiem ir grūtības? 

 
 
Kā jūs palīdzat klientiem atrast piemērotāko risinājumu? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
16 Es cenšos pienācīgi apmierināt 

klienta vajadzības 
11 Testa programmu izmantošana 
7  Lai būtu labi informēti par 

pakalpojumiem un 
nodarbinātības prasībām 

5 Jautājums klientiem par 
atsauksmēm, izmantojot 
intervijas 

17 Klientu mērķu noteikšana 
12 Strādājot kopā, lai izstrādātu 

plānu 
 

Kā jūs reaģējat uz reģionālajām, nacionālajā un globālajām izmaiņām darba tirgū, piedāvājot 
karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus? 



 

 
Dalībnieku skaits Atbildes 
5 Es cenšos pienācīgi apmierināt 

klienta vajadzības 
2 Ātri pielāgoties pārmaiņām 

darba tirgū 
6  Prasmju un darbavietu 

saskaņošana 
2 Citi 
 

 

 

Kādas prasmes jāizkopj katram karjeras konsultantam? 
 

 
Vai jūs piederat pie kādas aktīvas šī darba daļas? 

 
 
Darba devēju viedoklis par darba ņēmēju karjeras vadību 



Ilgākām intervijām mums bija tikai trīs darba devēji. Viņi mums deva mums vairāk vai mazāk 
tādu pašu informāciju par tēmu. Kopā ar valstu statistiku tas dod mums pietiekamu ieguldījumu 
šajā ziņojumā. 
Kādas prasmes pieaugušajiem trūkst, lai strādātu? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
0 Valodu zināšanas 
2 Pieredzes trūkums, 

profesionālās zināšanas 
1 Zema pašapziņa 
2 Komunikācijas prasmes 
1 Lēmumu pieņemšanas prasmes 
 
 
 



 
 
Secinājumi 

Šīs mazās izpētes rezultāti Norvēģijā parādīja, ka šajā tēmā ir kopīga izpratne. Dati liecina, ka 
tikai daži pieaugušie izmanto karjeras konsultēšanas pakalpojumus, iespējams, sakarā ar sliktu 
informāciju un nepietiekamu pieejamību. 
Iespējams, tas ir tādēļ, ka Norvēģijas skolas sistēma ir izstrādāta un izveidota. No augstskolas ir 
liels izlaidums aptuveni 30% apmērā. Tomēr lielākā daļa pamešanas gadījumu atgriežas skolā 
viena vai divu gadu laikā un pirms viņiem ir 25 vairāk nekā 95% jauniešu vidējās izglītības 
pamatskolas. Tāpēc Norvēģijā nav oficiālu karjeras konsultāciju programmu tradīcijas. Youn 
pieaugušie veic (visu) savu apmācību un karjeras domāšanu (konsultēšanu) formālajā izglītības 
sistēmā. Ir pieejami tikai daži no tā dēvētajiem karjeras konsultantiem. Konsultācijas notiek 
skolās un universitātēs. Vai arī ja esat nodarbināts - uzņēmumā - darba devēji. 

Aplūkojot mūsu pētījumu rezultātus, tas ir arī gadījums. Klientiem un konsultantiem ir 
vienāds viedoklis un ieguldījums šajā tēmā. Abu pušu gaidas vienoties par gosu un 
pietiekamu informāciju, izstrādājot labus rīcības plānus un sniedzot labus padomus. Ja pastāv 
atšķirība, kad jūs jautājat par cerībām. Šajā tēmā klienti sagaida vairāk, ko padomdevēji var 
dot. 

Visiem karjeras konsultantiem ir pēcdiploma kvalifikācija. 60% karjeras praktiķu ir maģistra 
grāds un kvalifikācija - karjeras konsultants. 

2.2.5. Pētījumu rezultāti Zviedrijā 

Dalībnieki  
Aptaujāto dalībnieku vecums un dzimums 

Grupa Dalībnieku 

skaits 

Dzimums Vidējais 

vecums S V 

Pieaugušie(klienti, potenciālie 

klienti) 

11 5 6 20-61 

Karjeras konsultanti, kuri 

strādā: 

• Pašvaldību pieaugušo 

skolās 

• Karjeras vadības centros 

• Tautas skolās  

 

6 

2 

2 

9 1 25-59 

Darba devēji 9 1 8 48-67 

Kopā: 30 15 15  

Pieaugušo aptauja 

Vai esat izmantojuši karjeras vadības aģentūras pakalpojumus? 



 
Kāda palīdzība vai atbalsts jums nepieciešami saistībā ar darbavietām vai karjeru? 

Dalībnieku skaits Atbildes 
1 Palīdzēt atrast darbu vai būt pašnodarbinātiem 
3 Palīdzēt atrast darbu vai izglītību 
4 Lai atrastu izglītību, kas mani pievilina 
2 Kā pieteikties uz augstāko izglītību 
1 Lai atrastu darbu, kurā tiek prasītas manas prasmes 
 
Kāda veida karjeras novērtēšanas rīkus un testus jūs esat izmantojuši?  

 
Kurā karjeras vadības posmā jūs sagaidāt vislielākās grūtības? 

 
Karjeras konsultāciju aptauja 

Kāda ir jūsu pašreizējā primārā pprofesionālā loma? 

Karjeras konsultants 100% 

 
Kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt karjeras konsultāciju kursus, seminārus utt.? 

 
Kādas karjeras vadības programmes jūs ieteiktu pieaugušajiem? 



Dalībnieku skaits Atbildes 
9 Individuālās karjeras konsultācijas 
8 Grupas karjeras konsultācijas 

1 Konsultēšanas programma dažādiem iedzīvotājiem 

11 Darba vietas gatavības prasmju programmas 

4 Programmas bezdarbniekiem 

8 Karjeras attīstības programmas 
4 Klientu resursu identificēšana un izstrāde 

3 Tiešsaistes informācija un internets 

 

Kas, jūsuprāt, ir vissvarīgākais factors veiksmīgas vadības programmes izveidē? 

Dalībnieku skaits Atbildes 

8 Motivācija 

3 Labas zināšanas par izglītības alternatīvām un nākotnes darba tirgu 

6 Komunikācijas prasmes 

9 Lai klients justos apmierināts ar situāciju. Uzticamība. 

6 Atstarojošā prakse 

5 Reālistisks un ilgtspējīgs 

9 Uz mērķi orientēts 

1 Ietver visas ieinteresētās personas programmu izstrādē 

2 Izstrādāt labu atbalstu 

7 Atkārtota tikšanās ar klientu 

Kāds ir jūsu klientu vecums? 

  
Kāda tipa rīkus un testus jūs izmantojat karjeras vadībā! 
 Atbildes 



Dalībnieku skaits 

4 SACO tests tiešsaistē 

5 Darba centra pārbaude tiešsaistē 

2 Interviju modeļi 

7 Profesionālo interešu izpēte 

4 Pašnovērtējuma norādījumi 

2 Asociācijas kartes 

3 Vērtības precizēšana 

5 Kompetences pārbaude 

2 Autobiogrāfija un pašizpausme 

8 Lēmumu pieņemšanas metodes 

4 Problēmu risināšana 

4 "Dzīves fizika" (Amundsons) 

Kādi ir galvenie pieaugušošķēršļi karjeras izveidē? 

Dalībnieku skaits Atbildes 

6 Pašpārliecinātības / neveiksmes trūkums 

3 Personiskie apstākļi, ģimenes stāvoklis un ekonomika 

4 Sliktas komunikācijas prasmes 

5 Vāja valodas zināšanas 

7 Viņi jūtas zaudēti sistēmā. - sajukums 

4 Kauns par veco skolu vērtējumu 

7 Zināšanu trūkums par alternatīvām 

3 Viņi domā, ka viņi ir pārāk veci 

6 Neaktivitāte, motivācijas trūkums 

Kurā karjeras vadības posmā jūsu klientiem ir visvairāk grūtību? 

 



Kā jūs palīdzat klientiem atrast piemērotākos darbības veidus? 

Dalībnieku skaits Atbildes 

8 Runājiet par alternatīvām 

5 Rāda, kādi nelieli soļi ir vajadzīgi, lai sāktu braucienu 

3 Lai būtu labi informēti par pakalpojumiem un nodarbinātības prasībām 

6 Vadība tīmekļa vietnēs ar izglītības iespējām 

9 Klienta mērķu, interešu un sapņu identificēšana 

7 Piešķirt pašapziņu 

8 Izveidojiet rīcības plānu kopā ar klientu 

6 Saruna par viņu statusu un iespējām 

9 Novērot, testēt, uzdot jautājumus, modelēt 

 

Kā jūs reaģējat uz reģionālajām, nacionālajām un globālajām pārmaiņām darba tirgū, 

piedāvājot karjeras atbalsta pakalpojumus? 

Dalībnieku 

skaits 

Atbildes 

8 Praktiskās pieredzes apmaiņa ar citiem speciālistiem, kas strādā profesionālās 
orientācijas un konsultāciju jomā. 

9 Zināšanas par atjaunināto informāciju 

6 Sociālais un kultūras jūtīgums, tas padara manu darbu interesantāku 

5 Pielāgoties straujajām pārmaiņām darba tirgū 

2 Prasmju un darbavietu saskaņošana 

3 Tas liek man vairāk strādāt! 

4 Informēt klientus 

4 Šodien ir svarīgi, lai tas būtu kvalificēts karjeras ceļvedis 

1 Nenodrošina 

Kādas spējas ir jāizkopj katram klientu konsultantam? 

Dalībnieku skaits Pilnīgi 

nepiekrītu 
Nepiekrītu Neitrāli piekrītu 

Pilnīgi 

piekrītu 

Patiesa ieinteresētība     30 

Pašreflekcija   11 14 5 



Spēja klausīties dažādos 
līmeņos 

  5 6 19 

Pieejamība un 
autentiskums 

  7 12 11 

Elastīgums   4 15 4 

Humora izjūta   6 17 4 

 
Vai jūs piederat kādā aktīvā šī darba daļā? 

 
Darba devēju viedoklis par darba ņēmēju karjeras vadību 

Kādas īpašības pietrūkst pieaugušajiem darba meklējumos? 
Dalībnieku skaits Atbildes 
6 Inženieri, tehniskais personāls ražošanai 
5 Pieredzes trūkums, profesionālās zināšanas 
1 Zema pašapziņa 
2 Komunikācijas prasmes 
1 Lēmumu pieņemšanas prasmes 
 
 

Secinājumi 

Pētījums parādīja, ka karjeras konsultanti un klientu karjeras vadītāja vēlmes bija līdzīgas tādos 
priekšmetos kā: "Sniedziet detalizētu informāciju par karjeru, kurā es esmu ieinteresēts", 
klientiem 100% padomdevēju 100%. Klienti vēlējās, lai konsultants "strādātu" ar mani, lai 
izstrādātu rīcības plānu pasākumiem, kas jāveic, lai sasniegtu savus karjeras mērķus ", un 
konsultanti domāja, ka tie ir vienlīdz nozīmīgi. Tāpat kā 100% gan konsultanti, gan klienti tika 
izskatīti tāpat kā "reāla persona", nevis tikai persona, kas veic darbu ". Konsultanti neuzskatīja, 
ka klienti būtu tik ieinteresēti sarunās par klientu karjeras iespējām. 30% - 73%. Varbūt tas ir 
tāpēc, ka konsultanti ir orientēti uz nākotni un ir mācīti gaidīt, nevis pievērst tik lielu uzmanību 
pagātnei. 
 
Konsultanti uzzina par "coaching" kā līdzekli, lai strādātu ar klientiem, un instruktoru teorijās 
mēs atrodam tādus vārdus kā "nestāviet lietu, kas nav salauzta" un "nav problēmu, tikai 
risinājumi". Kaut arī klienti vēlas runāt par tagadni un pagātni, un vēlētos atgriezties pie tā, kas 
noticis nepareizi, atkal un atkal. Tas varētu būt iemesls nesaskaņām. Klienti nav tik ieinteresēti 
"Uzzināt darba meklēšanas prasmes vai darba pieteikuma vēstules un intervijas prasmes" 40% - 
27%. Konsultanti varbūt labāk apzinās, ka tas ir svarīgs jautājums, un tādēļ viņi domā, ka arī šajā 
jautājumā klienti ir vairāk ieinteresēti. 
 



Lai sekmīgi vadītu pieaugušos, var rasties vajadzība pēc darba meklēšanas prasmēm un CV 
uzskaišanas vairāk "jautrības" un vieglāk to sasniegt. Viena no profesijas grūtībām ir redzēt, ka 
klientiem ir nepieciešams domāt jaunos virzienos, lai gan klienti nav gatavi to darīt vai arī viņi 
nav pilnīgi ieinteresēti pašuzināšanas un mērķauditorijas jautājumos. Tas dažreiz rada pretrunu. 
Tomēr ne klientiem, ne konsultantiem, kuri tikai paredzēja / nesaņēma informāciju sanāksmē. Šīs 
zināšanas ir kaut kas tāds, kas iet tālāk kā karjeras ceļvedis, runājot ar pieaugušajiem. Viņi vēlas 
runāt par citām lietām, nevis tikai par informāciju vai izglītības brošūrām. 
Jāatzīmē: nevienam no karjeras vadītājiem nebija maģistra grāda. Darba devēji (un paši karjeras 
ceļveži) nav īpaši ieinteresēti izglītotākajās karjeras vadlīnijās. Izglītība tiek aplūkota kā 
profesionāla izglītība, kas specializējas darbā. 
 
Ietekme uz pieaugušo karjeras konsultēšanas programmām: 
 
• Nodrošināt darba vietu un citu uz darbu balstītu mācību pieredzi 
• Izmantojiet sakarus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem 
• Iesaistīt darba devējus 
• Izstrādājot programmu, uzaiciniet atsauksmes un citu atbalstu 
• Saglabāt regulārus paziņojumus 
 
Problēmas, kas identificētas karjeras attīstības atbalsta sistēmā 
 
• Nepietiekama sadarbība starp iesaistītajām institūcijām. 
• Nav pareizo vadlīniju pieaugušajiem, nedodot viņiem to, ko viņi patiešām lūdz 
• Padomniekiem nav pietiekami daudz kontaktu ar darba tirgu un uzņēmējdarbības vidi 
• Padomniekiem nepieciešama lielāka attīstība pieaugušo profesionālās orientācijas jomā 



 
 
 
3. Ieteiktās tēmas karjeras vadības programmai. 

 
Zemāk esošā programma ir izveidota saskaņā ar pētījumu rezultātiem un uzlabota pēc pilota 
procesa. Programma piedāvā piedāvātās tēmas. Mājas lapā www.adultguidance.lv un 
www.motivated.lv ir piedāvātās metodiskās rokasgrāmatas pilna versija ar pieejamajām 
metodēm un sniegti resursi visās projekta partneru valodās - latviešu, lietuviešu, norvēģu, 
zviedru un islandiešu valodā. 

. 
 

Topiks/tēma Apraksts/ tēmas mērķis 

 1.Ievads karjeras vadības kursā. 

1.Ievads Intervija, runā pirms kursa sākuma ar 
pieaugušajiem dalībniekiem 

 

Kāpēc esmu šeit? Kāds atbalsts man ir 
vajadzīgs? 

1. Karjeras loma 
2.1. Karjera un tās karjeras loma pašattīstības procesā 
 

Kāda ir karjera un kāda ir karjeras loma kādas 
personas dzīvē? 

2.2. Karjeras modeļi Kāda veida karjera man ir piemērota - vertikāla 
vai horizontāla? 

2.3. Karjeras perspektīva Kur es redzu sevi nākotnē? 
2.4. Stereotipu loma karjeras izvēles procesā Kā stereotipi var ietekmēt karjeras izvēles 

procesu? 
2.5. Papildu karjeras atbalsts Kur es varu meklēt papildu karjeras atbalstu un 

ieteikumus? 
2.6. Mentorings Kas ir mentorings? 

2.7. Koučings. Kāpēc un kā izvēlēties mentoru? 
3. Izglītības sistēma un veidi 
3.1. Izglītības sistēma un profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

Kāda veida izglītības sistēma pastāv manā 
valstī? Kur es esmu šajā sistēmā? Kādas ir 
manas iespējas tālākiem studijām? 

3.2. Mūžizglītības nozīme Ko nozīmē "mūžizglītība"? Kāpēc mūžizglītība 
ir svarīga karjerā? 

3.3. Izglītības iespējas rezidences valstī Kādas izglītības iestādes un studiju 
programmas tiek nodrošinātas manā valstī? 

3.4. Izglītības iespējas ārzemēs Kādas izglītības iestādes un studiju 
programmas tiek nodrošinātas ārvalstīs? Kā 
pieteikties studijām ārvalstīs? 

3.5. Studiju izmaksas Cik daudz naudas man nepieciešams, lai sāktu 



mācīties? Kur nopelnīt naudu studijām? Vai ir 
iespējams saņemt stipendijas? Ja "jā", tad kur? 

3.6. Iepriekšējās izglītības atzīšana 
 

Ko nozīmē "iepriekšējās izglītības atzīšana"? 
 

4. Profesijas 
4.1. Profesiju dažādība un profesiju perspektīva 
 

Kādas proesijas eksistē? 

5. Pašmācība un pašattīstība 
5.1. Prasmju, prasmju, talantu un pieredzes noteikšana Kādi ir mani talanti, kompetence, prasmes, 

pieredze, pašvērtējuma līmenis? 
5.2. Pašattīstības Kā es varu attīstīt nepieciešamās prasmes un 

iemaņas veiksmīgai karjerai? 
5.3. Patiesības paaugstināšana Kā palielināt manu pašcieņu? 
5.4. Motivācija un tās loma karjeras attīstības procesā Kāda ir motivācijas loma karjeras attīstības 

procesā? Kā paaugstināt motivāciju? 
5.5. Vērtības Kādas ir manas vērtības? Kā mana vērtību 

sistēma var ietekmēt manu profesionālo 
karjeru? 

6. Darba meklējumi 
6.1. Darba iespējas Kur meklēt darba iespējas un vakances? 
6.2. Darba iespējas ārzemēs Kā meklēt darbu ārzemēs? 
6.3. Pieredzes loma karjeras attīstībā Ko darīt, ja man nav profesionālās pieredzes? 

Vai es izvēlos karjeru pēc manas pieredzes? 
7. Biznesa komunikācija 

7.1. Rakstiska biznesa komunikācija Kā uzrakstīt CV? Kāda ir labākā veidlapa CV? 
Kā izveidot Motivācijas vēstuli? 

7.2. E-biznesa komunikācija Kā uzrakstīt biznesa e-pastu? 
7.3. Sociālie tīkli Kā profilus sociālajos tīklos var ietekmēt 

potenciālā darba devēja viedoklis? 
7.4. Uzvedība darba intervijas laikā Kā uzvesties darba intervijas laikā? 
7.5. Biznesa etiķete Ko valkāt uz darba interviju un strādāt? Kā 

rīkoties biznesa sanāksmju laikā? Kāpēc ir 
svarīgi zināt un ievērot uzņēmējdarbības 
etiķetes noteikumus? 

 8. Nodarbinātības attiecības 
8.1. Nodarbinātības veidi - pašnodarbinātie, darba 
līgums, uzņēmējdarbības vienošanās, autoratlīdzības 
līgums. 

Kā es varu tikt nodarbināts? Kādi nolīgumi 
pastāv? 

8.2. Uzņēmējdarbība Kā sākt savu biznesu? 
8.3. Brīvprātīgais darbs Kā sākt brīvprātīgo darbu? Kāpēc brīvprātīgais 

darbs ir vērtīgs karjerā? 
8.4. Bezdarbs Kur saņemt palīdzību bezdarba situācijā? 

Kādas priekšrocības es saņemšu kā 
bezdarbniekiem? Kā atgriezties darba tirgū? 



8.5. Darba likums, darba devēja un darba ņēmēja 
pienākumi un pienākumi 
 

Kādas ir manas darbinieka tiesības? Kādi ir 
darba devēja pienākumi? 

9. Lēmumu pieņemšana 
9.1. Profesionālās orientācijas procesa kopsavilkums Kas man ir ieguvis no šīs programmas? Vai 

man ir pietiekami daudz informācijas, lai sāktu 
darbu karjeras attīstībā? Ko es jau esmu 
izdarījis, lai sāktu attīstīt savu karjeru? 

9.2. Nākamie soļi Kas man jādara - soli pa solim - lai sasniegtu 
savus mērķus? 

10. Pārdomas 
10.1. Pārdomu vizīte pēc viena mēneša Ko esmu darījis lai sasniegtu mērķi? 
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