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KAA	mērķis
Karjeras attīstības atbalsta mērķis ir veicināt un 
attīstīt indivīda karjeras vadības prasmes, kas:
• Vairo nodarbināmības* kapacitāti;

• Palīdz apzināti izvēlēties savas tālākās izglītības un 
karjeras virzienu;

• Palīdz iepazīt darba pasauli;

• Atvieglo pāreju no izglītības vides uz darba tirgu un 
pārvietošanos darba tirgū;

• Sekmē nodarbinātību**

*Nodarbināmība - personas  spējas  pēc  izglītības  kvalifikācijas  iegūšanas  sekmīgi uzsākt, saglabāt un attīstīt darba attiecības, saimniecisko vai radošo darbību

**Nodarbinātība - darbspējīgo iedzīvotāju iesaiste algotā darbā (darba devējs, pašnodarbinātais, darba ņēmējs)



KAA	elementi
KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS

KARJERAS INFORMĀCIJA KARJERAS IZGLĪTĪBA KARJERAS KONSULTĒŠANA

Nepieciešamā informācija, lai 
plānotu, uzsāktu profesionālo 
darbību un noturētos darba tirgū. Tā 
iekļauj informāciju par profesijām, 
prasmēm, karjeras ceļiem, izglītības 
iespējām, darba tirgus attīstības 
tendencēm un nosacījumiem, 
izglītības iestādēm, valsts un 
nevalstisko organizāciju 
sniegtajiem pakalpojumiem un 
darba iespējām. Šis ir pamats 
atbalsta sistēmai.

Izglītības iestādēs mācību procesā 
integrēti pasākumi, kurus nodrošina 
skolotāji, karjeras konsultanti un citi 
speciālisti. Tas sniedz iespēju skolēniem 
un studentiem izprast savas intereses 
un spējas, savu motivāciju, vērtības un 
kādu tālākās izglītības un karjeras 
virzienu izvēlēties. Īstenotās aktivitātes 
nodrošina jauniešus ar zināšanām par 
darba tirgu, ar iespēju apgūt prasmes 
atbildīga lēmuma pieņemšanai par 
izglītību un darbu un karjeras 
plānošanas prasmēm.
Pieaugušajiem ar karjeru saistīta 
izglītība tiek integrēta dažādos 
pakalpojumos, kursos un mācību 
programmās.

Palīdz personām (jauniešiem un 
pieaugušajiem) noskaidrot viņu 
mērķus un vēlmes, izprast savu 
identitāti, pieņemt lēmumu un vadīt 
karjeru, kas var būt plānota vai 
neplānota, noskaidrot tuvākos 
nodarbinātības mērķus, izprast un 
atrast darbu un prasmju pilnveides 
iespējas un apgūt prasmes, kas ir 
nepieciešamas, lai saglabātu 
nodarbinātību (CV sastādīšana, darba 
intervijas prasmes).
Karjeras konsultēšana palīdz arī 
noteikt profesionālo piemērotību un 
palīdz organizēt darba 
izmēģinājumus.



KAA	sistēma	Latvijā
Karjeras informācija

Karjeras izglītība

Karjeras konsultēšana

Sistēmas pilnveide

Pakalpojumu vadība



KAA	mērķis	un	uzdevumi	Valmierā
• Veicināt un attīstīt Valmieras skolēnu un jauniešu karjeras vadības prasmes, sistemātiski un pilnvērtīgi
ieviešot karjeras attīstības atbalsta aktivitātes un pasākumus Valmieras pilsētā.

SISTEMĀTISKI

PILNVĒRTĪGI

Noris pastāvīgi un regulāri saskaņā ar karjeras attīstības 
atbalsta stratēģiju, rīcības plānu un laika grafiku

Tiek nodrošināti un ieviesti visi trīs karjeras attīstības atbalsta 
elementi – informācija, izglītība un konsultēšana



Iesaistītās puses

Valmieras
Attīstības
aģentūra

Izglītības
iestādes

VPP	
Izglītības
pārvalde

Ieviesēji: Izglītojamie

Izglītojamo vecāki

Pedagogi

Uzņēmēji

Sabiedrība

Mērķa grupas:



Karjeras	dienas	Valmierā	2017



Karjeras izglītības
pasākumi
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs



Konditora un	maiznieka profesija
• Smiltenes novada “Donās”
• 1.-4.kl.	un	5.-12.kl.	skolēniem
• Piparkūku cepšana un	jautras rotaļas	ar rūķiem



Inženierzinātņu	dienas (Tehnobuss)
• CNC	frēze
• Metināšana
• 3D	printeris
• Automatizētās
sistēmas



Acīm netveramā pasaule

• Pārvietojamais planetārijs
• Dažādas filmiņas sfēriskā
formātā

• Kopā ar audzinātājām tika
pārrunātas filmiņās
redzamās profesijas



Friziera profesija
• 1.-4.	kl.	skolēniem
• Kādi ir friziera
darbarīki?

• Mācījās ieveidot matus,	
taisīt frizūras

• Ikviens tika pie	skaistas
frizūras



Stilista profesija
• 5.-12.kl.	skolēniem
• Ko dara stilists,	viņa	
darba piederumi

• Ikvienam bija
iespējams uzklāt
dienas vai vakara
grimu



Eksperimenti kopā ar Zinoo
• 6.kl.	skolēniem
• Fizikas nodarbībā
konstruēja raķetes

• Ķīmijas nodarbībā
gatavoja gudro
plastilīnu

• Vēroja eksperimentu
šovu



Kas vēl plānots?

• Tikšanās ar veselīgo musli
batoniņu	“InGo”	izgudrotāju
un	individuālo uzņēmēju

• Mācību ekskursija uz SIVA	
koledžu Jūrmalā

• Dažādu tālākizglītības
iestāžu,	kurās var mācīties
pēc pamatskolas 9.klases,	
izstāde Valmierā “Lielceļš	
pēc pamatskolas”	
17.04.2018.



Kā līdzdarboties sava
bērna karjeras
veidošanā?



ü Jēgas	izprašana
ü Sociālā	ietekme
ü Uzņēmēja	domāšana
ü Starpkultūru	kompetence
ü Analītiskā	domāšana
ü Kompetence	jaunos	medijos
ü Darbošanās	starp	disciplīnām
ü Dizaina	domāšana
ü Kritiska	zināšanu	apguve
ü Virtuālā	sadarbība



Mīlestība	un	atbalsts

Vecāki	- piemērs

Kopā	darīt	lietas

Izvēles	iespējas

Spēja	ieklausīties	un	sadzirdēt

Praktiski	padomi



Saziņai:

Sanda	Serafinoviča

Valmieras	Attīstības	aģentūra

Tālrunis:	29666789

E-pasts:	sanda.serafinovica@valmiera.lv


