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Palīdzība klientam karjeras plānošanā, 

profesionālās piemērotības noteikšanā un atbalsta sniegšana 

darba meklēšanā

Karjeras konsultācijas sniedz 71 karjeras konsultants 

ikvienā Latvijas reģionā visās 25 NVA filiālēs, kā arī Klientu apkalpošanas centros 
Tukumā, Gulbenē un Valkā

34 karjeras konsultanti valsts budžeta 
finansējums

Mērķa auditorija: bezdarbnieki, darba 
meklētāji, citas personas – nodarbinātie, 
izglītojamie, ieslodzītie 

37 karjeras konsultanti ESF projektā «Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai»

Mērķa auditorija: bezdarbnieki, darba 
meklētāji

➢Lai saņemtu karjeras konsultāciju nav obligāti jābūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā 
reģistrētam NVA
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Karjeras konsultācijas ir pieejamas ikvienam 

interesentam

24842

37%

11263

17%

30822

46%

Karjeras konsultācijas 

2019.gadā saņēmušas 55 013 unikālās* personas 
* Viena persona var saņemt vairākas karjeras konsultācijas

ESF projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai»

ESF projekta «Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem»

Valsts budžeta finansējums

50996

92%

4247

8%

Karjeras konsultāciju saņēmušo 

bezdarbnieku/darba meklētāju un citu 

personu skaits 2019.gadā

Bezdarbnieki un darba meklētāji

Citas personas (nodarbinātās personas, skolēni u.c.)



Individuālās karjeras konsultācijas
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Profesionālās piemērotības noteikšana (2h)

• Personības tipu un spēju noteikšana, piemērotas profesionālās jomas, nodarbinātības veids 
un darba vide, prasmes un kompetences, mācību iespējas

Veiksmīga profesijas maiņa (2h)

• Prasmju, zināšanu un iemaņu izmantošanas iespējas (profesijas), esošo un trūkstošo spēju un 
kompetenču novērtējums, karjeras vadīšanas prasmes, mācību iespējas

Praktisks atbalsts CV un motivācijas vēstules sagatavošanā (1h)

• Darba piedāvājumu izvēle un pieteikuma dokumentu sagatavošana (atbilstoši vakancei), t.i. 
izveidoti CV un motivācijas vēstule; jau sagatavoto dokumentu izskatīšana un 
rekomendācijas to pilnveidei

Sagatavošanās darba intervijai (1h)

• Sagatavošanās pirms intervijas, darba pārrunu jautājumi un atbildes, darba intervijas 
simulācija (lomu spēles ar karjeras konsultantu)



Grupu karjeras konsultācijas
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Darba tirgus situācija un tendences (1h)

• Darba tirgus aktualitātes un tendences, profesiju un prasmju pieprasījums darba tirgū, 
darba tirgus prognozes (īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā), mācību iespējas 
darba tirgū pieprasītajās profesijas

Karjeras pamati un profesiju izvēle (3h)

• Prasme noteikt profesionālās darbības jomu un veidot karjeru, potenciāla īstenošana 
profesijās un darba tirgus pieprasījums

Praktisks atbalsts CV un motivācijas vēstules sagatavošanā (3h)

• Darba piedāvājumu izvēle un pieteikuma dokumentu sagatavošana (atbilstoši 
vakancei), praktisks treniņš šo dokumentu sagatavošanā

Sagatavošanās darba intervijai (3h)

• Sagatavošanās pirms intervijas, darba pārrunu jautājumi un atbildes, darba intervijas 
simulācijas (lomu spēles ar grupas dalībniekiem, konsultanta ieteikumi)



2020.gada aktualitātes
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Atvērto durvju un Karjeras dienas: 01. – 03. aprīlī

Šī gada tēma - BRĪVĪBA 

Karjeras veidošanas iespējas

Daba tirgū pieprasītas un jaunas profesijas

Darba interviju simulācijas

Pieaugušo izglītība 
NVA – projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences

pilnveide” sadarbības partneris 

Mērķa grupa – nodarbinātas, pašnodarbinātas personas no 25 gadiem

Nākamā pieteikšanās - 2020. gada pavasarī

Atbalsts darba devējiem pretendentu atlasē

Karjeras konsultanta atbalsts darba devējam klātienes intervijās

Pretendenta profesionālās piemērotības raksturojums



Nodarbinātības valsts aģentūras 

organizētie  apmācību pasākumi

2020.gada 6.februāris, Saldus
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Sadarbībā ar izglītības iestādēm 

organizētie apmācību pasākumi
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profesionālās tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides 
izglītības programmu apguve

valsts valodas, svešvalodu, un 
datorzinību programmu apguve

konkurētspējas 
paaugstināšanas pasākumi

transportlīdzekļu un 
traktortehnikas vadītāju 
apmācība



Programmu noteikšana
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Apmācību programmu sarakstu bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācību organizēšanai apstiprina Labklājības ministrijas izveidota
komisija.

Sastāvā: Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un
zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Pašvaldību
savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības un citu kompetento valsts, pašvaldību, augstākās izglītības un
zinātnes institūciju vai biedrību un nodibinājumu pārstāvji un eksperti



Apmācības īstenotāju izvēle

Profesionālās apmācības, neformālās izglītības, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju 
apmācības īstenotājus izvēlas izsludinājuma rezultātā. 

Izsludinājums – iepirkuma procedūrai pielīdzināts izvērtēšanas process, kura laikā NVA apstiprināta 
komisija veic izglītības iestāžu un to piedāvājumu izvērtēšanu.

Prasībām atbilstošie pretendentu izglītības piedāvājumi tiek publicēti NVA mājaslapā, lai klienti, 
izmantojot kuponu metodi, varētu izvēlēties sev atbilstošākās mācības. 

Bezdarbniekam ir tiesības izvēlēties izglītības piedāvājumu arī ārpus apstiprināto piedāvājumu saraksta, ja izglītības 
iestāde ir piekritusi veikt bezdarbnieka apmācību un iesniedz izvērtēšanai nepieciešamo informāciju. Komisija veic 
potenciālā sadarbības partnera un izglītības piedāvājuma izvērtējumu, atbilstības gadījumā - iekļauj atbilstošajā 
izglītības piedāvājumu sarakstā. 

NVA sadarbības partneru saraksts nepārtraukti var tikt papildināts ar prasībām atbilstošiem apmācības 
īstenotāju piedāvājumiem. 
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Prasības pretendentiem

pretendents ir reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūrā

pretendenta profesionālās tālākizglītības programma ir licencēta un akreditēta uz 6 gadiem vai
pretendentam ir licence, akreditācijas lapa, Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mācību karte 
vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegta mācību karte 

pretendentam vai tā personālam ir konkrētā pasākuma īstenošanai atbilstoša izglītība un profesionālā 
pieredze

pasākuma īstenošanai atbilstoša materiāltehniskā bāze, kas izveidota jau pirms pasākuma īstenošanas 
uzsākšanas

profesionālās tālākizglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas 
teorētiskās daļas īstenošanas vietas adreses ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā

pretendents pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpis pasākumu īstenošanas nosacījumus



Sadarbības partneri  

Aicinām valsts un pašvaldību izglītības iestādes uz aktīvu sadarbību!

Apmācību veids

Apmācības 

īstenotāju skaits 

NVA 

piedāvājumā

T.sk.  valsts un 

pašvaldību 

izglītības iestādes

Apmācības īstenotāju 

skaits NVA 

piedāvājumā 

Kurzemes reģionā

T.sk.  valsts un pašvaldību 

izglītības iestādes Kurzemes 

reģionā

Profesionālā 

tālākizglītība
33 11 7 1 - Liepājas Valsts tehnikums

Profesionālā pilnveide 18 2 7
1 - Kuldīgas novada Pieaugušo 

izglītības centrs

Valsts valodas apguve 75 19 19

3 - Ventspils 3. vidusskola;

Liepājas Valsts tehnikums;

Ventspils Augstskola

Svešvalodu un 

datorzinību   apguve
93 22 19

3 - Kuldīgas novada Pieaugušo 

izglītības centrs;

Liepājas Valsts tehnikums;

Ventspils Augstskola

Transportlīdzekļu 

vadītāju apmācība
44 0 10 0

Traktortehnikas 

vadītāju apmācība
21 2 7

1 - Kandavas Lauksaimniecības 

tehnikums



Bezdarbnieku apmācība Kurzemes reģionā 

2019.gada 11 mēnešos

Profesionālās tālākizglītības 

programmas

Apmācībā 

iesaistīto 

bezdarbnieku 

skaits

Profesionālās pilnveides 

izglītības programmu kopas

Apmācībā 

iesaistīto 

bezdarbnieku 

skaits

Klientu apkalpošanas operators 68 Mazā biznesa organizēšana 101

Lokmetinātājs  (MAG) 55 Projektu vadība 58

Loģistikas darbinieks 40 Sociālā aprūpe 43

Lokmetinātājs (MIG) 25 Grāmatvedība 6

Šuvējs 22 Frizieru pakalpojumi 1

Lokmetinātājs (TIG) 19 Kopā 209

Aprūpētājs 10

Pavāra palīgs 10

Elektromontieris 6

Elektrotehniķis 1

Kopā 256



Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai

Kopš 2018.gada septembra NVA piedāvā saviem klientiem atbalstu profesionālās kompetences 

novērtēšanai

• Pasākums paredz atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem, kuri ieguvuši pietiekami lielu darba pieredzi

un teorētiskās zināšanas savā profesijā, bet nav ieguvuši kvalifikāciju apliecienošu dokumentu

un vēlas profesionālās kvalifikācijas novērtēšanas iestādēs nokārtot profesionālās kvalifikācijas

eksāmenu, iegūstot kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā

profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.

• Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes vai akreditēti

eksaminācijas centri, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) ir deleģējis veikt šo

uzdevumu.

Aicinām uz aktīvu sadarbību!
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Aktivitāte

2020.g. 

sasniedzamie 

rādītāji

Profesionālā tālākizglītība 1900

Profesionālā pilnveide 1450

Valsts valodas apguve 1800

Svešvalodu un datorzinību apguve 6350

Transportlīdzekļu vadītāju apmācība 1000

Traktortehnikas vadītāju apmācība 800

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 3372

Apmācība pie darba devēja 380

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā 400

2020.gada plāns



Paldies par uzmanību!
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