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Konferencē ar lasījumiem uzstājās pētnieki no 
Zviedrijas, Austrijas, Īrijas, Vācijas, 
Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Ungārijas, 
Portugāles, Bulgārijas, Maltas un Kanādas.

Konferencē tika atklāti aktuāli jautājumi 
sabiedrībā un politikā Zviedrijas, 
Ziemeļvalstu un starptautiskā mērogā.

Būtiskākie no tiem-

o Kā karjeras izvēle un karjeras attīstība 
ietekmē indivīdu profesionālās identitātes 
veidošanos un mobilitāti viņu darba dzīvē? 

o Kā tas var ietekmēt indivīdu sociālo 
iekļaušanos?



Konferences organizatori: Zviedrijas 

Karjeras attīstības un karjeras atbalsta 

(Karriärutveckling och karriärvägledning

(KAV)) sadarbības tīkls, tā vadītāja ir prof.

Lisbeth Lundahl

no Umeå Universitātes.

KAV tīkla vispārējais mērķis ir kalpot par placdarmu 

pētījumu apmaiņai starp saistītām pētniecības 

jomām un pētniekiem par karjeras attīstību un tās 

pāreju no izglītības uz darba dzīvi Zviedrijā.



Plašais aktuālo jautājumu loks tika apspriests 
tematiskās septiņās sekcijās:  

1)Izglītojamo atbirums un pabeigšana pieaugušo 
izglītībā;

2) Karjeras pāreja un mobilitāte;

3) Apstākļi un sekas karjeras izvēlē;

4) Nodarbinātības uzlabošana: no labās prakses 
līdz kritiskajām perspektīvām;

5) Jauniešu saskarsme ar karjeras attīstības 
atbalstu;

6) Sociālā iekļaušanās un karjeras izglītība 
multikulturālā sabiedrībā; 

7) Teorētiskās perspektīvas karjeras atbalstā un 
izglītībā



Konferencē tika akcentēti 

sekojoši jautājumi:

1) Būt vai nebūt karjeras vadības prasmju 

vienotam ietvaram Eiropas Savienības 

valstu kontekstā? to apgūšana; 

2) Indivīda preventīvā darbība un gatavība  

sava karjeras izvēlē; 

3) Daudzveidīgā konteksta / vides izpratne,  

lai  izvērtētu, kādas karjeras vadības 

prasmes ir nepieciešams apgūt, kāda 

atbilstošā  metodika un stratēģija ir 

jāizmanto.



Mācīšanās par darbu 

vai 

mācīšanās priekš darba?...

Viņpus karjeras vadības prasmēm

(Prof. R. Sultana, 

Maltas universitāte) 



Karjeras izglītība un atbalsts ir 

starptautiski skaidrots visā pasaulē 

(vairāk kā 57 valstīs) dažādos veidos:

• ziņojumi,

• vispārīgie karjeras atbalsta instrumenti 
metodikas 

• Rokasgrāmatas,

• Mācību/pieredzes vizītes,

• Nacionālās ietvarstruktūras,

• Politiskās rezolūcijas un vadlīnijas, 

• Konceptuāli dokumenti,

• ES sadarbības tīkli u.c.



Jauna  nozīmes veidošana par 

pasaules izpratni un tās 

pārveidošanu

“New constellations of meaning  as regard 

both the understanding  and the 

transformation of the world”
(Boaventura de Sousa Santos 

“Epistemologies 

of the South”, 2007)



Kompetence

(zināšanas, prasmes, 

spējas un attieksme) 

palīdz indivīdam vai 

grupai:

savākt, apkopot,

analizēt, sintezēt,

organizēt & lietot

informāciju par 

1) sevi,

2) izglītību,

3)nodarbinātību.

Karjeras kompetence:

- palīdz izzināt/apzināties  un 
attīstīt   sevi;

- izskaidrot dzīvi, t.sk., mācības un 
darbu;

- ir ļoti nepieciešama, kad notiek 
pārejas un izmaiņas indivīda 
karjerā.

Karjeras kompetence ir 
apzināšanās par to, ko tu 
dari un ko tu varētu 
darīt.

Tā ir izpratne par to, kā 
indivīds veido savas 
darbības, aktivitātes; 
vienlaicīgi ietekmējot savas  
iespējas nākotnē.

(Thomsen, 2014, p.5)



Karjeras plānošana:

D: Decision Learning (Lēmumu mācīšanās un 

pieņemšana)

O: Opportunity Awareness (Iespēju apzināšanās)

T: Transition Learning (Karjeras pārejas prasmes)

S: Self Awareness (Sevis apzināšanās)



Karjeras vadība:

• Karjeras izglītība

• Karjeras mācīšanās

• Pārejas mācīšanās. t.sk.,

no skolas uz darbu

• Personiskā un sociālā izglītošanās

• Izglītošanās uzņēmējdarbības jomā

• Iztikas līdzekļu plānošana

.... Ieiešana pieaugušo dzīvē

.... Ieiešana darba dzīvē



... Izvēles iespējas ... tā ir privilēģija, taču dažreiz tā 

var iznīcināt indivīda visu dzīvi, sagraut visus viņa 

plānus un padarīt viņu nelaimīgu.

.... Izvēle, kuru motivē tikai ambīcijas, vai pārāk aktīvā 

iztēle, vai oportunisms, var novest pie nelaimes, sevis 

necienīšanas, pašapmāna un  sevis nodevības....

.... Uzmanība jāpievērš pieredzējušu gados vecāko 

cilvēku  ieteikumiem un norādījumiem, pienācīgi 

ņemot vērā savus talantus un psihisko raksturu....

.... Galvenais ceļvedis, pa kuru mums ir jāvirzās 

profesijas izvēlē, ir cilvēces labklājība un mūsu 

pašu pilnība....

(K. Markss,1835. 

“Jauna cilvēka pārdomas par profesijas izvēli”)



“Sociālais taisnīgums kalpo, pateicoties 

godprātīgai talantu un darbaspēka 

iesaistīšanai kopējā labuma radīšanā, jo 

nav pretrunu starp indivīda un sabiedrības 

interesēm: "cilvēka daba ir izveidota tā, 

ka viņš var sasniegt savu pilnību tikai 

pilnvērtīgi strādājot un radot labumu 

saviem līdzcilvēkiem.”

(Hannan Arendt, (1978)

“The Life of the Mind”)



Kritiskā koncepcija un paradigmas...
(Neoliberālisma kritiskā ietekme, 

Humānā kapitāla teorija)

• Sociālā taisnīguma teorijas;

• Kritiskā sociālā teorija

• Reproduktīvās teorijas

• Racionālā izvēle

• Strukturēšanas teorija

• Liberālā psiholoģija/ teoloģija

• Sadarbības tīkli/ Sociālā 

kapitāla teorijas

• Globalizācija/ Eiropeizācija

• Dienvidu epistemoloģijas

• Spēju pieeja
© 2017 – Routledge



Kāpēc ir vajadzīgs karjeras atbalsts?

Indivīda personīgais 

ieguvums

Sabiedriskais ieguvums

•Demokratizēta informācija

•Atvieglo karjeras pārejas

•Veicina meritokrātiju

(ieguvumi atbilstoši indivīda 

nopelniem)

• Izlīdzina izredzes

•Izaicina stereotipisko

nākotni

•Palielina tiekšanās spēju 

(uz kaut ko pozitīvu/vērtīgu)

•Veicina pilnveidošanos 

darbā, mācībās  u.tml.

• Atbilst piedāvājumam un prasībām

•Piedalīšanās izglītībā, t.sk., pārejas 

prasmju apguve

• Veicina mūžizglītības, t.sk., augstākās 

izglītības pieeju

• Apkaro  izglītības  maiņu / priekšlaicīgu 

pamešanu

• Izaicina akadēmisko kūtrumu jeb 

pasivitāti

• Atbilstoši pilnveidots/ kvalificēts  

darbinieks ir produktīvs darba tirgū

•Izvairīšanās no izmaksām, kas saistītas ar 

bezdarbu

• palīdz sasniegt sociālās iekļaušanās 

mērķus



Trīs savstarpēji 

saistīti diskursi 
(1)

Attīstības veicināšana

Atslēgas vārdi:

- sevis pilnveide

- izvēle

- attīstība/ rosināšana 

- konstruktīvistu pieeja

- naratīvā pieeja

Sociālā efektivitāte

Atslēgas vārdi: 

•atbilstība, saskanība, 

piedāvājums-pieprasījums,

•sabiedrības vajadzības,

•reālisms (šeit un tagad),

•darba/dzīves vieta,

•iezīmju faktoru pieejas,

•kompetences pieejas

Sociālā rekonstrukcija

Atslēgas vārdi:

-atšifrēt / "lasīt" pasauli,

-kritiska, reflektējoša  

prakse,

-emancipācija/brīvība, 

vienlīdzīgas tiesības,

-strukturālās pieejas,

- atbalstošas pieejas



Trīs savstarpēji saistīti diskursi (2):

1) Vēsturiskā konjunktūra jeb apstākļu 
sagadīšanās;

2) Ģeopolitiskā realitāte;

3) Kultūru dinamika

Tas veido kontekstu, kas ir kā krāsaina no 
dažādiem diegiem austa sega.

Konteksts pieprasa: 

- socializēšanos, 
- sagatavošanos / būt gatavam  rīcībai,
- atbilstošu orientēšanos laikā un telpā,
- veikt pārdomātu atlasi.



Plūstošais modernisms (liquid modernity)

(Z. Bauman, R. Sennelt)

• Ir padziļinājusies sociālā plaisa, pieaug globālā 
nevienlīdzība,

• Bagātības un peļņas monopolizācija;

• Struktūras nespēj veidoties, tās ir nestabilas;

• Valstu ierobežota spēja īstenot sociālo un 
ekonomisko politiku pēc saviem ieskatiem;

• Izkliedēta demokrātija;

• Īss projektu laiks ar īslaicīgiem rezultātiem;

• Sacensība dominē pār sadarbību /solidaritāti;

• Strukturāli izraisītu problēmu individualizācija 
u.c.



Emancipatīvā darba izglītība 
(Darba izglītība priekš sociālā taisnīguma)

• Darba nozīme/ raksturs,

• Darba tendences,

• Darba alternatīvās formas,

• Gluži labs, atbilstošs darbs,

• Darbinieku tiesības,

• Arodbiedrības,

• Plaisa starp dzimumiem,

• Iespēju horizonti,

• Smadzenes  vai muskuļi?..,

• darbs ar ko var veidot savu dzīvi



Izglītība nevis priekš darba, bet 

par darbu

....mani  interesē tāda karjeras izglītība,   

kas nav   pielāgota darba ņēmēju  

esošajam rūpnieciskajam režīmam .... 

Es to nekad neesmu pietiekami 

mīlējis....
(R. Sennelt)



Jauniešu apmācība  un karjeras pārejas 

daudzo un dažādo  krīžu laikmetā:

sociālais taisnīgums un vienlīdzība izglītībā

(Kristiina Brunila, University of Helsinki,

AGORA for the Study of

Social Justice and Equality in Education, 

the Nordic Centre of Excellence)



Project “Co-support - Interrupting Youth Support Systems 

in the Ethos of Vulnerability” (2017-2021) Academy of 

Finland”

Projekts “Līdzatbalsts - jauniešu atbalsta sistēmu 

pārtraukšana neaizsargātības valdošajā 

noskaņojumā” (2017-2021),  Somijas akadēmija

Projekta mērķis:

Izpētīt jaunatnes atbalsta sistēmu starpnozaru politiku un praksi, 
kas domāta jauniešiem, kurus uzskata par neaizsargātiem.

Radīt vairāk iespēju jauniešiem pašiem interpretēt, atbildēt un 
rīkoties.

Koncentrēties uz to, kā un kāpēc šķietamā neaizsargātība maina 
jauniešu atbalsta sistēmu cerības un praksi.

Sniegt izpratni par to, ko jaunieši un profesionāļi, kas strādā ar 
viņiem, uzskata par problēmām un kādas atbalsta sistēmas i ir 
vajadzīgas šo problēmu risināšanai



Riska grupas jaunieši, t.sk., viņu pārvietošanās 
no cietuma uz pilsonisko sabiedrību.

Jauniešiem ir vajadzīgs atbalsts un tuvība, jo 
emocionālo jautājumu risināšana ir izšķiroša 
nozīme ikdienas dzīvē. 

Jauniešu personīgās problēmas:  

• zemais pašvērtējums, 

• garīgās veselības traucējumi,

• mācīšanās traucējumi,

• attieksmes un uzvedības problēmas.

“... ja šie jautājumi tiek risināti, tad ir vieglāk 
tikt galā ar sevi un savu dzīvi – būt 
nodarbinātam, redzēt jēgu tam, ko es 
daru...” 



Vai psiholoģiska rakstura problēmu 

dominēšana šo jauniešu dzīves plānošanā 

paredz izglītības norietu?

- Nē, nekādā gadījumā... jo psiholoģiskās 
problēmas ir sekundāras....

Pats galvenais un pirmais ir indivīda audzināšana 
un izglītošana, sākot ar ģimeni un skolu, jo

vispirms ir  mācīšana, tad mācīšanās, 

tāpat – audzināšana, kurai seko pašaudzināšana, vai 
izglītība, kurai seko pašizglītošanās, arī izglītība 
mūža garumā.

Tas no indivīda prasa kritisku domāšanu, 
iniciatīvu, proaktīvu darbību, ko viņš ir apguvis 
atbalstošā vidē...

(K. Brunila)



Kultūras infūzijas un pārejas: kā 

vietējā un imigrantu jaunatne 

veic karjeras lēmumus

(prof. William A. Borgen, university of British

Columbia, Canada; a member of the Executive Council 

of IAC and a member of the Board of Directors of the 

International Association for Educational and 

Vocational Guidance)



Nenoteiktības konteksts: sociālais konteksts, 

kas veido indivīda personīgo, t.sk., profesionālo 

identitāti (pēc U. Bronfenbrennera)

Sabiedriskā politiskā vide

Sabiedrības vide (kultūras vērtības, normas)

Organizāciju vide

Starppersonu vide (sociālie sadarbības tīkli)

Indivīds (zināšanas, prasmes, attieksmes)



Tradicionālie pieņēmumi:

• Ir virkne atsevišķu atribūtu vai pazīmju, kas piesaista 

cilvēkus noteiktām profesijām.

• Šie atribūti vai iezīmes ir galvenais, lai efektīvi 

pieņemtu pareizo karjeras lēmumu.

• Profesijas, kas atbilst indivīdu profesionālajām 

interesēm, ir viņiem pieejamas.

• Profesijām ir pietiekami stabili to raksturojumi, lai 

novērtētu  indivīdu īpašības.

• Reiz nodrošinātās personas ar karjeras atbalstu spēj 

palikt  un iesaistīties vēlamās profesijas un karjeras 

trajektorijās.



Izmainītie /pārskatītie pieņēmumi:

• Dažādu faktoru ietekmē mainās profesijas izvēle un 

karjera. Ieskaitot individuālās iezīmes, ģimenes perspektīvas, 

ātri kļūst pamanāmas dažādas kultūras ietekmes: 

nabadzība, atkarības, konflikti, pārvietošanās un 

diskriminācija, kā arī internacionalizācija un strauja 

darba tirgus iespēju maiņa.

• Šie faktori katrs ir atšķirīgi un  nozīmīgi dažādu kultūru 

kontekstā. 

• Profesiju maiņa var būt nepietiekami novērtēta.

• Daudzi ar profesiju saistītie uzdevumi un procesi ir nestabili.

• Cilvēkiem ir nepieciešamas prasmes un attieksme, lai 

veiksmīgi vadītu strauji mainīgās un neparedzamās izmaiņas, 

kas šobrīd raksturo daudzas profesijas un karjeras 

trajektorijas. 



Izmaiņu atzīšana kontekstā (H. B.Gelatt)

• Haosa teorija (Proyr & Bright), karjeras attīstības 

trajektorijas ir nelineāras, sarežģītas , mainīgas un 

konstruējamas. Sadarbības tīklošana, ieiešana savos 

dažādajos stāstos, elastīga plānošana, radošums un 

gatavība nodrošināt cilvēku ar instrumentiem un 

iespējām, kas palielina karjeras iespējas un pieredzes.

• Neplānoti notikumi (J.D. Krumboltz): negaidīti 

notikumi nodrošina iespēju mācīties / strādāt un 

virzīties uz priekšu savā karjerā:

- iet prom no izvirzītā mērķa uz pozicionēšanu;

- izmantot neparedzētas iespējas, ja tās rodas;

- būt īstajā vietā un laikā.



Problēma: kā nopelnīt darbu 
(job churn)

Augstu nodarbinātības apgrozījums un 

īstermiņa darbs turpināsies arī 

šodienas jauniešu dzīvēs....

Mums ir jādomā par: 

o Kā apmācīt un pārkvalificēt cilvēkus, 

kuri maina nodarbošanos un  pāriet 

no viena darba un citu darbu? , ..... Jo 

šobrīd tas ir aktuāli, - tas jau notiek. 



Loģisks pamats - imigranti

• Cilvēku skaits un viņu migrācija pasaulē pieaug. 

2030.gadā  Kanādā 32% no iedzīvotājiem sastādīs 

imigranti. 

• Tas norāda uz demogrāfijas izmaiņām: ~60%

ienācēju ir jaunāki par 30 gadiem.

• Bezdarbs imigrantu jauniešu vidū ir divreiz lielāks 

nekā vietējai jaunatnei.

• Lielākā daļa imigrantu jaunieši ir bez izglītības vai ar 

zemu izglītības līmeni, kas nespēj konkurēt darba 

tirgū.



Paldies par uzmanību!


