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Izglītība un nodarbinātība 



Pārdomām… 

O   No Andrē Šterna grāmatas „...Es iztiku bez skolas” 

Kad es biju mazs zēns, cilvēki bieži uzdeva man vienu un 

to pašu jautājumu. Viņi brīnījās, redzot mani brīvi 

staigājam apkārt, kamēr citi bērni sēdēja skolā. Reiz man 

tas apnika, un es sacerēju īsu teikumu, ar kuru katru reizi 

stādījos priekšā: „Bonjour, mani sauc André, es esmu 

zēns, es neēdu konfektes un neeju skolā!” Šī pēdējā ziņa 

parasti izraisīja cilvēkos zināmu satraukumu, un tas 

joprojām tā ir arī šodien. 

 



Atskats vēsturē 



Darbinieku zināšanu, prasmju un īpašību 

svarīguma novērtējums (avots: NVA, 2014)  



Darbs un mācības 20. gs. 

Mācības  Darbs  



Darbs un mācības/ karjera 21. gs. 
(Avots:  projekts TRANS e-Scouts) 

Mācības  

Pensija   



Izglītība  



Uzdevums 
Sadaliet  apli procentuāli tam, cik laika ikdienā aizņem darbs , cik ir 
brīvā laika, cik laika veltāt ģimenei, cik pilsoniskumam, cik garīgai 

izaugsmei. Aplis – 100%.  

(Avots:  projekts TRANS e-Scouts) 



Izglītība, nodarbinātība 
un prasmes 



Vispārējās prasmes Uzņēmējdarbības prasmes Karjeras vadības prasmes 

Laika plānošana 

Komandas darba prasmes 

Prezentēšanas prasmes 

Prasmes mācīties 

IT prasmes 

Lēmumu pieņemšana 

Problēmu risināšana 

Kritiskā domāšana 

Svešvalodu zināšanas 

Komunikācijas prasmes 

Vadīšanas prasmes 

Spēja pārliecināt, ietekmēt un 

«pārdot» savu ideju 

Plānošanas un koordinēšanas 

prasmes 

Spējas strādāt mainīgos 

apstākļos 

Radošums 

Spējas strādāt stresa apstākļos 

Vēlme uzņemties risku 

Prasmes veidot kontaktus un 

sadarboties 

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) 

DARBA TIRGŪ PIEPRASĪTĀS PRASMES 
(Avots:  projekts TRANS e-Scouts) 

 



Nākotnes prasmes nodarbināmībai (Avots: CEDEFOP) 

Zināšanas un prasmes Zināšanu un prasmju piemēri 

Zināšanas (hard skills) Normatīvā regulējuma pārzināšana, 

valodas, E-prasmes, tehniskās zināšanas 

noteiktā nozarē, produktu pārzināšana, 

produktu attīstība, mārketinga zināšanas 

Sociālās prasmes Prasmes strādāt komandā, klausīšanās 

prasmes, sapratne, komunikācija, valodas, 

sociālās tīklošanas prasmes 

Problēmu risināšanas prasmes Analizēšanas prasmes, iniciatīva, radošums 

Sava darba plānošanas un vadīšanas 

prasmes 

Plānošanas prasmes, stresa un laika 

vadīšanas prasmes, elastīgums 

Vadības zināšanas Stratēģijas un vīzijas izstrādes prasmes, 

komandas veidošanas prasmes, kouča 

prasmes, pārmaiņu vadība, projektu 

vadīšana, procesu optimizācija,  kvalitātes 

vadīšana 

Uzņēmējdarbības zināšanas Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstīšanas 

zināšanas, prasmes, mērķu izvirzīšanas un 

sasniegšanas zināšanas un prasmes 



(Avots: LV portāls, 12.10.2016 .)  



Kādas prasmes būs aktuālas 
nākotnē? 



Cilvēks 2020 jeb TOP10 pieprasītākās prasmes nākotnē 

2016.gada sākumā Pasaules ekonomikas forumā tika nopietni runāts par TOP10 

prasmēm, kas cilvēkiem būs nepieciešamas 2020. gadā un ļaus būt konkurētspējīgiem 

ceturtās industriālas revolūcijas priekšvakarā, kad virkni cilvēku veikto darbu aizstās roboti, 

pa ielām pārvietosies bezpilotu auto, bet mākslīgais intelekts un biotehnoloģijas iegūs 

plašu pielietojumu: 

TOP10 prasmes 2020: 

1. Kompleksa problēmu risināšana - spēja saprast 

cēloņsakarības un kopsakarības, un izmantot tās sarežģītu 

jautājumu risināšanā. 

2. Kritiskā domāšana – spēja nošķirt faktus no viedokļiem, 

analizēt argumentus un izdarīt secinājumus. 

3. Kreativitāte – spēja pilnveidot.  

4. Cilvēku vadīšana – spēja noteikt mērķus, aizraut un motivēt 

darbam, sasniegt rezultātus. 



Cilvēks 2020 jeb TOP10 pieprasītākās prasmes nākotnē 

5. Sadarbība ar citiem – spēja mijiedarboties un veidot pozitīvu 

sadarbības pieredzi ar citiem cilvēkiem.  

6. Emocionālā inteliģence – spēja nodalīt cilvēku no viņa 

viedokļa un rīcības, cieņpilna attieksme pret atšķirīgo. 

7. Spriedumi un lēmumu pieņemšana – prioritāšu un vērtību 

apzināšana 

8. Klientu jeb servisa orientācija – spēja iejusties otra “ādā”, 

saprast citu vērtības un argumentus. 

9. Sarunu vešanas prasmes – mērķtiecīga un apzinātas 

komunikācijas veidošana. 

10. Kognitīvā fleksibilitāte – spēja uzklausīt atšķirīgu viedokli un 

mainīt savējo. 

(Avots: LU BVEF, 20.10.2016.) 



Vēl par pieprasītākajām prasmēm darba 
tirgū tuvākajos gados 

Avots: www.espati.lv, 9.02.2015.) 

 

http://www.espati.lv/


20 gadu laikā izplatītāko profesiju klāsts var 

mainīties līdz nepazīšanai 



Pēc Lielbritānijas valdības pasūtījuma veiktajā pētījumā „Fast Future”, ir 
izvirzīta prognoze pasaules darba tirgus attīstības tendencēm līdz 

2030.gadam.  
Pieprasītākās profesijas būs:  

• mākslīgo orgānu tehniķis,  

• nanomediķis,  

• ģenētiski modificētās pārtikas lauksaimnieks – farmaceits, 

• pensionāru labklājības koordinators,  

• atmiņas ķirurgs,  

• kosmiskais pilots,  

• arhitekts un gids,  

• vertikālais lauksaimnieks,  

• klimata vadības speciālists,  

• laika apstākļu policists,  

• virtuālais jurists,  

• jaunās paaudzes mašīnu konstruktors,  

• informācijas iznīcinātājs,  

• sociālo tīklu darbinieks,  

• individuālā zīmola veidotājs.  



Izglītība, nodarbinātība un alga 
Kurš pelna vairāk? 

 

Biroja administrators / sekretārs   vai          Ugunsdzēsējs-glābējs 

Grāmatvedis                                    vai            Celtnieks 

Parādu piedzinējs                            vai            Būvdarbu vadītājs  

 

 

Jebkura speciālista darba atalgojuma lielums ir atkarīgs 
no tā, kādā organizācijā un cik labi viņš strādā. 

 
Pētījums: http://www.cv.lv/content/?id=1271  

 

 

http://www.cv.lv/content/?id=1271
http://www.cv.lv/content/?id=1271


Kas no minētā Tev šķiet vissvarīgākais 
darbā/profesijā?  



Karjeras izglītības īstenošanas 
pamatprincipi 

O Karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa. 

O Karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes 

atbildība. 

O Ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības. 

O Mērķi – objektīvi un sasniedzami; pasākumi – 

īstenojami. 

O Pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju 

apguvi. 
(Karjeras izglītība skolā, 2010) 

 

 



Skolas personāla iesaiste 
karjeras izglītības īstenošanā 

Karjeras atbalsta komanda, kura spētu veicināt 
skolēnu karjeras attīstību, balstoties uz katra 

skolēna vajadzībām.  

Jāpalīdz attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmes, 
lai karjeras izvēle atbilstu personīgajām 
īpašībām, dotumiem, interesēm un spējām, ka 
arī jāpalīdz saprast, ka vides faktori var 
ierobežot izglītības un profesionālās iespējas. 



 

Interešu 

izglītības 

skolotājs 
 

Klašu  

audzinātāji 

Karjeras 

konsultants 

Skolas atbalsta 

personāls (soc.ped.,  

psihologs,  

logopēds, 

medmāsa) 
 

Karjeras izglītības atbalsta īstenošanā iesaistītie 

(avots: VIAA) 

Skolas 

bibliotekārs 

Skolas 

padome 

Metodiskās 

komisijas 

(māc.priekšm

etu skolot., 

kl.audz.) 

Skolas 

vadība 
 

Pedagogs -

karjeras 

konsultants 

 

 

 

 

 
Skolotājs 

mentors Priekšmetu 

skolotāji 

Vecāki 

Skolēnu 

pašpārvalde 



Ja skolā ir karjeras konsultants, tad par karjeras 
izglītības īstenošanas darbu skolā kopumā atbild 

karjeras konsultants 
 



Sadarbība  



Katrā izglītības ietādē ir nepieciešams 
mērķtiecīgi plānot un organizēt 

karjeras izglītības pasākumu kopumu. 
 



Karjeras atbalsts skolās veicina skolēnu 

iesaistīšanos un sekmes mācībās, jo tas 

palīdz izprast mācību priekšmetu apguves 

saistību ar nākotnes iespējām.  

Tas arī sekmē pāreju no skolas uz citiem 

sektoriem, jo sniedz informāciju un attīsta 

prasmes, kas skolēniem ļauj pieņemt 

pareizus lēmumus.  

Tādējādi tas palīdz viņiem veidot sekmīgu 

dzīvi un karjeru. 
Mūžilga karjeras atbalsta empīriskā bāze: efektīvas politikas un prakses ceļvedis. Eiropas Mūžilga karjeras 

atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), 2015. 

 

 

 



Karjeras atbalstu 

O Plāno 

O Veido sistēmu 

O Analizē, izvērtē 

O Fiksē  

O Sadarbojas 

Visu nosaka 

cilvēks un 

komanda 



Karjeras izglītības atbalsta 
veidošana  

O Karjeras izglītības programma 

O Klases stundās 

O Mācību priekšmetu stundās 

O Ārpusstundu pasākumos 

O Vienota izpratne par karjeras izglītību 

 



Atbalsta cikls  
(adaptēts no «Mūžilga karjeras atbalsta politikas cikla» 

Izprast 

to, kas ir 
 

Izveidot 

jaunu 
 

Ieviest 

jaunu 
 

Pārraudzīt 

ieviešanu 



Karjeras izglītība 
O 12. klase 

O 11. klase 

O 10. klase 

O 9. klase 

O 8. klase 

O 7. klase 

O 6. klase 

O 5. klase 

O 4. klase 

O 3. klase 

O 2. klase 

O 1. klase 

 



Kas, Tavuprāt, ir pats būtiskākais, 
izvēloties savu profesiju? 

VIAA aptauja par karjeras un 

profesijas izvēli 2015. Gadā 

(1064 jaunieši  vecumā no 

14 līdz 19 gadiem). 



Vai Tu jau esi sapratis/usi, kāda profesija 
Tev varētu interesēt? 



Kas Tev visvairāk palīdz pieņemt lēmumu par 
Tavas profesijas izvēli? 


