
Bibliotekārs – palīgs karjeras atbalsta 
īstenošanā skolā



karjera — izglītības, darba un privātās dzīves
mijiedarbība cilvēka mūža laikā



KĀPĒC?

Karjeras attīstības atbalsts

palīdz jaunietim likt lietā 

skolā iegūtās zināšanas 

un prasmes, 

palīdz būt veiksmīgam



KO NO MUMS PRASA

Izglītības likums:

55.pants. Izglītojamā tiesības 

Izglītojamam ir tiesības [..] saņemt […] karjeras 
attīstības atbalsta pakalpojumus

30.pants. Izglītības iestādes vadītājs

(31) Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums 
nodrošināt izglītības iestādes piekļuvi […] karjeras 
attīstības atbalsta pakalpojumiem



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 ATBALSTS 



Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.gada 
18.maija iekšējie noteikumi Nr.14 

„Grozījumi Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
2011.gada 24.maija iekšējos noteikumos Nr.5 
"Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības 
un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 
vērtēšanas metodika""

KO NO MUMS PRASA



KVALITĀTES VĒRTĒŠANA

Izglītojamajiem nodrošināts brīvi pieejams 
daudzveidīgs karjeras attīstības atbalsta 
informatīvais nodrošinājums, t.sk. par 
tālākizglītības iespējām vidējās profesionālās un 
augstākās izglītības iestādēs un to piedāvāto 
izglītības programmu izvēles nosacījumiem, par 
darba pasaules daudzveidību, tās attīstības 
tendencēm, dažādām profesijām



KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS 



KARJERAS IZGLĪTĪBA

Sistemātiski, mācību procesā integrēti
daudzveidīgi pasākumi

Nodrošina visiem iespējas apgūt karjeras vadības 
prasmes un saņemt karjeras informāciju

Īsteno pedagogs karjers konsultants un viss
pedagoģiskais personāls



KARJERAS VADĪBAS PRASMES

• Sevis izpratne (prasme apzināties un izvērtēt savas 
intereses, spējas, vērtības, u.c.)

• Karjeras iespēju pētīšanas un radīšanas prasmes (darbs 
ar informatīvajiem resursiem, spēju un iespēju 
atbilstības izvērtēšana, nepieciešamā atbalsta atrašana)

• Karjeras plānošanas prasmes (iespējamā rīcības plāna 
izveidošana)

• Lēmuma pieņemšanas prasmes 

• Spēja tikt galā ar nenoteiktību (risināt konkrētā brīža 
problēmas, radoši domāt, izglītoties visa mūža garumā)



Mērķis – risināt konkrētā cilvēka konkrēto 
situāciju

Īsteno – profesionāls karjeras konsultants 

Veids – individuāls vai grupu konsultācijas pēc 
indivīda pieprasījuma

KARJERAS KONSULTĀCIJAS



Tēmas:

–Par darba pasauli

–Par tālākās izglītības iespējām

–Par karjeras plānošanu

Informācijai jābūt: 

–Aktuālai un saprotamai

–Vecumposmam atbilstošai un atraktīvai

–Brīvi pieejamai

KARJERAS INFORMĀCIJA



Skolēnu 
pašpārvalde

Metodiskās 
komisijas

KARJERAS ATBALSTA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTIE

Skolas 
padome

Priekšmetu 
skolotāji

Karjeras 
konsultants

Atbalsta 
personāls: 
psihologs, 

bibliotekārs, …

Skolas 
vadība

Vecāki
Interešu 
izglītības 
skolotāji ???

???

???

Atbildīgais par 
karjeras 
atbalstu
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ES Apkārtējā 
pasaule DARBA PASAULE:

•kāpēc jāstrādā
•profesiju daudzveidība, 
radniecība un saturs
•nozares un to uzņēmumi
•pieprasījums un prognozes
•atalgojums un izaugsmes 
iespējas
•nodarbinātības veidi
•darba meklēšana un darbā 
noturēšanās
•darba likumdošana

IZGLĪTĪBA:
•mācēt mācīties
•izglītības sistēma
•profesionālās kvalifikācijas  
•dažādas mācību formas
•mūžizglītība
•mobilitāte

KARJERAS PLĀNOŠANA:
•karjera un dzīve
•vēlmju, spēju un iespēju 
samērošana
•lēmumu pieņemšanas stratēģijas
•karjeras plāna veidošana
•karjeras informācijas meklēšanas 
un analizēšana

KO ES VARU:
•spējas
•prasmes
•zināšanas
•personības 
īpašības
•veselības stāvoklis
•finansiālās iespējas
•SVID analīze

KO ES GRIBU:
•intereses
•vērtības
•vēlmes

KARJERAS PAMATJAUTĀJUMI



VIAA ATBALSTS



•Karjeras izglītība 7.-9. klasei. Metodiskie ieteikumi

•Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi

•Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi

•Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiskie ieteikumi

•Karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja rokasgrāmata

•Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Darba 

burtnīca

•Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Skolotāja 

rokasgrāmata

•Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz 

darbu 

LEJUPLĀDĒJAMIE MATERIĀLI DARBAM AR SKOLĒNIEM 
HTTP://VIAA.GOV.LV/LAT/KARJERAS_ATBALSTS/EUROGUIDANCE_SADALA/KLASU_AUDZINATAJIEM/

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/


Darbam ar vecākiem

LEJUPLĀDĒJAMIE MATERIĀLI
HTTP://VIAA.GOV.LV/LAT/KARJERAS_ATBALSTS/EUROGUIDANCE_SADALA/KARJERAS_SPECIALISTIEM/

Karjeras atbalsta 

pasākumi riska grupu 

jauniešiem – caur 

mācīšanos uz darbu 

Starptautiskā karjeras 

atbalsta metodikas 

rokasgrāmata darbam ar 

grupu

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem/


LEJUPLĀDĒJAMIE MATERIĀLI KARJERAS 
ATBALSTA DARBA PADZIĻINĀTAI IZZINĀŠANAI

•Karjeras konsultēšanas metodes

•Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, 

pakalpojumi

•Karjeras konsultēšanas kompetences

•Venss Pīvijs: „Sociodinamiskā konsultēšana. 

Praktiska pieeja nozīmes veidošanai”



http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/


INFOGRAFIKAS KARJERAS PLĀNOŠANAI 
WWW.NIID.LV/INFOGRAFIKAS

http://www.niid.lv/infografikas


INFORMATĪVIE RESURSI

Nacionālā izglītības iespēju 
datubāze www.niid.lv :
• Informācija par visām izglītības iespējām Latvijā
• Aktualitātes
• Izglītības programmu meklēšanas sagataves
• Karjeras izvēles testi
• E-konsultācijas

Interneta vietne 
www.profesijupasaule.lv :
• Profesiju apraksti

Intervijas ar profesionāļiem
• Fotoreportāžas no darba vietām
• Izglītības iespējas
• Materiāli patstāvīgai profesiju izpētei

http://www.niid.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/




E-KONSULTĀCIJAS 
WWW.NIID.LV/E-KONSULTACIJAS

http://www.niid.lv/e-konsultacijas


METODIKAS KARJERAS PLĀNOŠANAI 
WWW.NIID.LV/TESTS/TESTI_SAKUMS.HTM

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm




RESURSI PROFESIJU IZPĒTEI
WWW.PROFESIJUPASAULE.LV/LV/CAT/29/

http://www.profesijupasaule.lv/lv/cat/29/


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES BIBLIOTEKĀRS



Kā ieinteresēt jauniešus?!?

• Nenopietni nopietna spēle 
www.profesijulaikotajs.lv

• Nacionālās izglītības iespēju 
datubāzes reklāma

www.youtube.com/watch?v=1uw3w_vGdgo

• Profesiju pasaules reklāma 
www.youtube.com/watch?v=jnl6EmEBGXw

http://www.profesijulaikotajs.lv/
http://www.youtube.com/watch?v=1uw3w_vGdgo
http://www.youtube.com/watch?v=jnl6EmEBGXw


BRAUKTVAINEBRAUKT.LV

STUDIJU CEĻVEDIS EIROPĀ  
WWW.VIAA.GOV.LV/LAT/KARJERAS_ATBALSTS/EUROGUIDANCE_SADA

LA/VALSTU_KATALOGS/

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/valstu_katalogs/


MŪSDIENU 
TEHNOLOĢIJAS 

KARJERAS 
ATBALSTAM



SOCIĀLIE TĪKLI - KARJERAS “ZIŅU DĒĻI”

www.facebook.com/KarjerasNedela

www.draugiem.lv/VIAA



KARJERAS SPECIĀLISTU FORUMS
WWW.LINKEDIN.COM

http://www.linkedin.com/


Citi noderīgi resursi



• Pašizpētes metodikas

• Profesiju apraksti

• Ieteikumi karjeras plānošanai

• Darba meklēšanas pamati

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA 
WWW.NVA.GOV.LV/KARJERA/

http://www.nva.gov.lv/karjera/


LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
http://www.lm.gov.lv/upload/vecakiem/lm_buklets_berns_skola_web.pdf

http://www.lm.gov.lv/upload/vecakiem/lm_buklets_berns_skola_web.pdf


BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/a
bc_par_ebd.pdf

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/abc_par_ebd.pdf


PRAKSE.LV

• Prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances 
jauniešiem

• Informācija par profesijām

• Skolu un studiju TOPs

• Spēle «Virtuālā prakse»



VĒL NODERĒS

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
http://jaunatne.gov.lv/lv

Europass www.europass.lv/

VISC Klases stundu programmas paraugs
http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf

RTU izglītojoša filma «Zaļais pipars»
http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/izglitojosa-filma-zalais-pipars

Latvijas profesiju klasifikators
www.lm.gov.lv/text/80

http://jaunatne.gov.lv/lv
http://www.europass.lv/
http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_ paraugs.pdf
http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/izglitojosa-filma-zalais-pipars
http://www.lm.gov.lv/text/80


Veiksmīgu karjeras 
atbalsta darbu!

Daiga Udrase
daiga.udrase@viaa.gov.lv

Tālr.: 29188135
Valsts izglītības attīstības aģentūras

Informācijasun karjeras atbalsta departaments


