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1.KARJERAS VEIDOŠANAS ASPEKTI 

 

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, 

cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža 

garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība  mūža 

garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.  

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības 

process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto 

informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu 

nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums 

izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju 

un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu 

zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu 

un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē. Mūsdienās 

karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu karjera 

skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir 

iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins karjera 

ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga 

personības izaugsme un  nodarbošanās secīga  maiņa  visas  dzīves garumā. Karjera 

ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas 

indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. 

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs 

būtiski nosacījumi: 

1) lai profesija būtu interesanta un saistoša; 

2) lai profesija atbilstu spējām; 

3) lai varētu atrast darbu šajā profesijā. 

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties 

profesiju, ir svarīgi saprast, ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai. 
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GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, 

ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos 

darīt, būtu ļoti garš saraksts. Daudziem izglītojamajiem ir plašs interešu loks, un ir visai 

grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko 

atstāt kā vaļasprieku. Lai pieņemtu pareizo lēmumu, nepieciešams izzināt potenciālās 

darbības virziena, profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus.

VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī 

veselības stāvoklis (visas profesionāli nozīmīgās īpašības). Kad ir noskaidrotas 

profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas 

spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — mācībās vai jau 

praktiskajā darbā. 

VAJAG — tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū 

ir pieprasītas, tātad, kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un 

tuvākajā nākotnē; tāpēc, izglītojamajam izvēloties izglītības virzienu, ir jāuzzina, kādas 

zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/ studējot vienā vai otrā 

programmā arodskolā, tehnikumā, koledžā, augstskolā, kuru  piedāvā izglītības 

iestādes.  Jāapzinās, ka mainās pašas  profesijas, to  saturs  un  attiecīgi arī kompetences 

konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties. 

Pašiem jāpilnveido savu garīgo pasauli un vidi sabiedrībā. Ikvienam cilvēkam ārpus 

darba un ārpus ģimenes ir nepieciešams laiks, kuru veltīt sevis bagātināšanai, 

pilnveidošanai un attīstībai. 

 

1.1. Karjeras vadības prasmes 

 

21. gadsimtā situācija pasaulē ir krasi mainījusies, jo globālā tirgus un uz 

zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības apstākļos indivīdiem ir nepieciešams 

nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas kompetences. Karjeras attīstības 

atbalstu vairs nevar uzskatīt vienīgi par lietderīgu atbalstu indivīdam pārejā no viena 

izglītības līmeņa uz citu un no mācībām uz darbu. Lai pielāgotos mainīgajām darba 

tirgus vajadzībām un uzņēmumu konkurētspējai, ir jāspēj ātri reaģēt darba vides 

mainīgajos procesos, radot efektīvu rezultātu. Ilgstoša mācīšanās ir tieši tas, kas 

mūsdienās ir kļuvusi par galveno faktoru konkurences izturēšanā un veiksmē. 
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Lai noturētos darba tirgū, indivīdam ir pašam jākļūst par savu karjeras resursu un darba 

vides procesu vadītāju. Ja indivīds (kā jaunietis, tā arī pieaugušais) nav apguvis karjeras 

vadības prasmes, viņš arī nespēj īstenot savas personīgās dzīves un savas karjeras 

veiksmīgu virzību. Karjeras vadības prasmes (angl. – career management skills) ir savas 

dzīves plānu patstāvīgas veidošanas, loģisku lēmumu pieņemšanas un realizēšanas, kā 

arī savas karjeras vadīšanas un savu karjeras mērķu īstenošanas prasmes (Law, 1996; 

ELGPN, 2015). Karjeras vadības prasmju pilnveide ir karjeras izglītības rezultāts. 

Karjeras vadības prasmju veidošanās un pilnveide notiek vispārējo prasmju veidošanās 

un pilnveides ietvarā – mācību procesā, veicinot skolēna vispārējo prasmju attīstību, 

sekmēta arī karjeras vadības prasmju veidošanās, mijsakarībā radot karjeras 

virzītājspēkus (Garleja, 2006). Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās sākas, 

apgūstot vienkāršas pamatprasmes (lasītprasmi, rakstītprasmi, runas prasmi, 

matemātiskās prasmes, sadarbības prasmes), un turpinās sarežģītāku prasmju (digitālās 

pratības, daudzveidīgu informācijas resursu izmantošanas, pētniecisko, pašizziņas, 

pašvērtēšanas, dotumu pilnveidošanas, problēmu risināšanas, komunikācijas, lēmumu 

pieņemšanas, plānošanas u.c.) pilnveides laikā (Lemešonoka, 2017;2015). Karjeras 

vadības prasmes nav saistītas ar darbībām noteiktā nozarē vai profesijā, to pamatā ir 

caurviju prasmes, kas stiprina jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, palīdz 

veidot pozitīvas attiecības un pieņemt atbildīgus lēmumus (Noteikumi par valsts 

pamatizglītības un vidējās izglītības standartiem), jāattīsta visās mācību jomās un 

mācību priekšmetos (Oliņa, Namsone, France, 2018), un ir noderīgas dažādās 

profesionālās darbības jomās. 

Mācību procesā, t.sk. karjeras izglītībā, skolēns veido un pilnveido šādas 

caurviju prasmes: 

• kritiskā domāšana un problēmrisināšana; 

• jaunrade un uzņēmējspēja; 

• pašvadīta mācīšanās; 

• sadarbība; 

• pilsoniskā līdzdalība; 

• digitālā pratība (Noteikumi par valsts pamatizglītības un vidējās izglītības 

standartiem). 
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Karjeras vadības prasmes var nosacīti iedalīt 3 grupās: 

• pašizzziņas un pašvadības prasmes, kas ietver prasmi uzturēt pozitīvu 

paštēlu, novērtēt un pilnveidot savu sniegumu karjerā (mācībās, darbā, brīvā 

laika aktivitātēs u.c. karjeras jomās) un prasmi sniegt informāciju par sevi un 

karjeras pieredzi; 

• karjeras iespēju izpētes prasmes, kas ietver prasmi atrast un izvērtēt 

informāciju par karjeras (izglītības, nodarbinātības, uzņēmējdarbības u.c.) 

iespējām; 

• karjeras lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes, kas ietver prasmi veidot 

karjeras vīziju (nestrukturētu indivīda redzējumu, kura pamatā ir vēlme 

sasniegt noteiktu karjeras stāvokli, izvirzīt karjeras attīstības mērķi, izstrādāt 

un īstenot karjeras attīstības plānu un sadarboties karjeras mērķu sasniegšanai. 

(Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns). 

Karjeras vadības prasmes ir prasmju kopums (1.tabula), ar kura palīdzību 

cilvēks pats vada savas izglītības un darba gaitas, apkopojot, analizējot un organizējot 

ar sevi, izglītību un nodarbinātību saistīto informāciju. Kompetencēs balstītas izglītības 

pieeja, kas orientēta uz skolēna personalizētu mācīšanos un praktisku darbošanos, 

daudzveidīgi izmantojot informācijas komunikāciju tehnoloģijas daudzveidīgā mācību 

vidē, balstīta uz skolēna pašizziņu un pašpieredzes izmantošanu, un partnerībā veidotu 

skolēna – skolotāja mijiedarbību ir karjeras vadības prasmju veiksmīgas pilnveides 

priekšnoteikums (Lemešonoka, 2013). 

Tabula Nr.1. Karjeras vadības prasmes 

Pašizziņas un pašvadības 

prasmes 

Karjeras iespēju izpētes 

prasmes 

Karjeras lēmumu 

pieņemšanas un 

īstenošanas prasmes 

Prasme uzturēt pozitīvu 

paštēlu  

Prasme atrast informāciju par 

karjeras iespējām  

Prasme veidot karjeras vīziju  

Prasme novērtēt un 

pilnveidot sniegumu  

Prasme izvērtēt karjeras 

iespējas  

Prasme izvirzīt karjeras  

attīstības mērķi  

Prasme sniegt informāciju par 

sevi un karjeras pieredzi  

Prasme izmantot daudzveidīgus IKT 

resursus  
Prasme izstrādāt un īstenot 

karjeras attīstības plānu  

Izpratne par personīgām prioritātēm  

 

Prasme sadarboties 

karjeras mērķa 

sasniegšanai  
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2. NORMATĪVO AKTU REGULĒJUMS KARJERAS 

ATTĪSTĪBAS ATBALSTA ĪSTENOŠANAI 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

 
Palsmanes pamatskolas Karjeras izglītības programma 2022.-2023.mācību 

gadam (turpmāk – karjeras izglītības programma) izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas izglītības politikas normatīvajos dokumentos ietvertajiem nosacījumiem, kā 

arī uz aktuālām un plānotājām izmaiņām izglītības nozarē: 

• Izglītības likumā; 

• Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par 

valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu 

paraugiem”(turpmāk – MK noteikumi Nr.747); 

• Ministru kabineta 2019. gada 3.septembrī noteikumos Nr.416 “Noteikumi par 

valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugiem”(turpmāk – MK noteikumi Nr.416); 

• „Klases stundu programmas paraugs“ (Valsts izglītības satura centrs). 

•  “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās 

izglītības iestādēm 2019”; 

•  Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 831 “Izglītības 

iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, 

vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības 

iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” (turpmāk – 

akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas 

kārtība); 

• 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības 

programmas: “Izaugsme un nodarbinātība”; 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa  

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”. 

•  Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes 

nākotnes sabiedrībai”. 
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 IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ IETVERTAIS REGULĒJUMS 

 

• Izglītības likuma 30.panta “Izglītības iestādes vadītājs” trešā daļa „Izglītības 

iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt izglītības iestādē piekļuvi 

bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem”; 

• Izglītības likuma 55.panta „Izglītojamā tiesības: Izglītojamam ir tiesības“: 

3.punkts „Saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta 

pakalpojumus”; 

• Izglītības likuma 1.panta „Likumā lietotie termini”; 

• 121.punkts „karjera - izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka 

mūža laikā”; 

• 122.punkts „karjeras izglītība - izglītības procesā integrēti pasākumi, lai 

nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas 

ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un 

profesionālās karjeras virziena izvēlei”; 

•  123.punkts „karjeras attīstības atbalsts - pasākumu kopums, kas ietver 

informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību 

izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā 

ar izglītību un darbu.” 

 

3. KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶI 

UN UZDEVUMI 
 

Karjeras izglītības mērķis: organizējot izglītības saturu un izglītības ieguves procesu 

atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumus Nr. 747― Noteikumi 

par  valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem prasībām, integrējot specifiskus mērķus: 

• nodarbības darba prasmju, informācijas tehnoloģiju apguvei un karjeras 

izglītībai paredzētas motivēšanai darbam vai mācībām, dažādu arodu iemaņu 

apgūšanai, piemēram, šūšana, kulinārija, kokapstrāde, dārzkopība, informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas, karjeras izglītība, tajā skaitā iepazīšanās ar 

iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem. 
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Karjeras izglītības uzdevumi: 

1) nodrošinot katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas; 

2) palīdzēt izglītojamajiem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, 

stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumu, izvirzītu 

konkrētu mērķi; 

3) veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba tirgus pasauli  

un ar to saistīto izglītības daudzveidību; 

4) nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas 

tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas; 

5) palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību 

un ar to saistīto iespējamo karjeru; 

6) izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, toleranci, cieņu pret 

citādo un daudzveidību; 

7) veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un 

mūžizglītību; 

8) izprast mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus. 

 

4. KARJERAS IZGLĪTĪBAS PLĀNOŠANA 
 

Lai skolēnus sagatavotu efektīvai pārejai no skolas uz pieaugušo darba dzīvi, 

skolai ir jānodrošina saviem skolēniem aizvien daudzveidīgāks un lielāks mācīšanās 

pieredžu skaits. Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas 

formas — mācību priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās nodarbības, 

dažādus ārpusstundu pasākumus u.c. 

 

Karjeras izglītības programmas sastāvdaļas: 

 

1. Sevis izzināšanas aktivitātes, kurās skolēni: 

• identificē savas personīgās īpašības (fiziskās, intelektuālās, emocionālās 

iezīmes, prasmes, intereses un vērtības); 

• izpēta personīgo īpašību un nepieciešamo prasmju samērotību, lai gūtu 

panākumus dažādās dzīves un darba situācijās; 
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• izvērtē stratēģijas un apstākļus, kas ietekmē viņu mācīšanos dažādās dzīves un 

darba situācijās.   

2. Iespēju apzināšanās aktivitātes, kas iesaista skolēnus darba pasaules izpētē un 

iepazīšanā un ietver: 

• dažādas darba vides iepazīšanu un pētīšanu; 

• dažādu profesiju un izglītības un apmācības iespēju izpēti; 

• darba pasaules vēsturisko un plānoto izmaiņu analīzi. 

3. Lēmumu pieņemšanu, kas ir saistīta ar mācīšanos, kā pieņemt lēmumus, lai 

plānotu un vadītu savu karjeru. Skolēni iesaistās aktivitātēs, kas palīdz: 

• izpētīt, kā citi cilvēki pieņem lēmumus, un saprast, kas var ietekmēt lēmuma 

pieņemšanu; 

• identificēt atbilstošus lēmuma pieņemšanas stilus un stratēģijas; 

• ģenerēt dažādas ar karjeru saistītas izvēles. 

Pieņemt lēmumu par karjeras izvēli nenozīmē tikai piemērot indivīdu noteiktai 

profesijai. Lēmuma pieņemšanu ietekmē dažādi faktori, kuri ir jāņem vērā: 

• individuālās iezīmes (veselība, vērtības, intereses, prasmes, vecums, zināšanas 

u.c.); 

• sociālais konteksts (ģimene, vienaudži, sabiedrības grupas, sociāli-

ekonomiskais statuss u.c.); 

• vides konteksts (politiskie uzskati, izglītības iestādes, ģeogrāfiskais 

izvietojums, darba tirgus u.c.); 

• citi faktori (laika perspektīvas, izdevība, izmaiņas laika gaitā u.c.). 

4. Sagatavošanās pārmaiņām un pārejai attiecas uz tādas izpratnes un prasmju 

veidošanu, kādas skolēnam ir nepieciešamas, lai tiktu galā ar jaunām situācijām, 

gan vēlamām, gan nevēlamām. Šādas aktivitātes palīdz: 

• noteikt dažādas plānotas un neplānotas dzīves/darba pārmaiņas un pārejas 

periodus, ar kādiem ir jāsastopas dzīves laikā; 

• izzināt un izpētīt, kā cilvēki reaģē uz izmaiņām; 

• attīstīt prasmes, lai efektīvi pārvarētu dažādas plānotas un  neplānotas  

pārmaiņas,  piemēram, problēmu risināšanu, atbalsta tīklu identificēšanu un 

izmantošanu. 
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Karjeras izglītības saturs 

 

Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir: 

īstenot karjeras izglītību tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības 

jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību 

priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi). 

Katra karjeras izglītības joma — pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras 

plānošana un vadība — ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba 

saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā. Katrs aspekts tiek īstenots visās 

karjeras izglītības jomās. 

Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie 

izglītošanas aspekti: 

• pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze, pastāvīga iespēja 

meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības; 

• analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības  pieredze  —  patstāvīga, 

loģiska,  motivēta, kritiska un  produktīva domāšana; prasme  pamatot savu  

viedokli  pagātnes, tagadnes un  nākotnes saiknes kontekstā; 

• morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku 

savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību; 

• sadarbības  aspekts:  prasme  sadarboties,  strādāt  komandā,  uzklausīt  un  

respektēt  dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to 

īstenošanu, atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku 

drošību un meklēt palīdzību atbilstošās institūcijās un dienestos; 

• saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties 

vairākās valodās (rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, izteikt un 

pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes; 

• mācīšanās un praktiskās darbības aspekts:  prasme  patstāvīgi  plānot,  organizēt  

un  īstenot mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju lietošana praktiskajā 

darbībā; prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, 

konsultēties, atrast palīdzību; prasme izmantot modernās tehnoloģijas; 

• matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta 

plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.). 
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Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas: 

1) mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības; 

2) manas intereses, vaļasprieks, spējas, brīvais laiks, dienas režīms; 

3) mana ģimene, tās loma, tradīcijas;

4) sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, 

pašnovērtēšana; 

5) attieksmes un vērtības; 

6) prasme sadarboties, risināt konfliktus; 

7) mana veselība un nākotnes nodomi; 

8) mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu 

īstenošanu; 

9) pašaudzināšana. 

 

Pamatjoma “Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskas tēmas: 

1) darba nozīme cilvēka dzīvē; 

2) populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to 

tipi; 

3) manu vecāku darba dzīve; 

4) informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana; 

5) profesionālā kvalifikācija un tās ieguve; 

6) darba tirgus un nodarbinātība; 

7) sociālā vide un nodarbinātība; 

8) izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes; 

9) darba likumdošana, darba drošība; 

10)  pašnodarbinātība. 

 

Pamatjoma “Karjeras plānošana un vadība” ietver šādas saturiskas tēmas: 

1) lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai; 

2) lēmuma pieņemšana par karjeru. Dažādu faktoru ietekme (ģimene, skola, 

draugi, sabiedrība u.c.); 

3) dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti; 
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4) kad viss nenorit tā, kā plānots; 

5) mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns (īstermiņa un ilgtermiņa 

plānošana); 

6) pārmaiņas manā dzīvē; 

7) komandas darba pieredze, sadarbības nozīme un loma; 

8) praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās; 

9) sevis prezentēšana. 

 

Noteikumos par mācību priekšmetu standartiem ietvertie nosacījumi 

 

Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos, kas nosaka izglītības 

programmās realizējamo saturu, skaidrots, ka karjeras izglītība ir izglītības procesā 

integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un 

attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un 

profesionālās karjeras virziena izvēlei (Izglītības likums). Karjeras izglītību iespējams 

sasaistīt ar jebkura mācību priekšmeta satura apguvi, palīdzot skolēniem izzināt, kādās 

nozarēs un profesijās var būt noderīgas mācību jomā un mācību priekšmetā apgūstamās 

zināšanas, prasmes, iemaņas, attieksmes un skolēna individuālie dotumi un talanti. 

Latvijas valsts izglītības politikas dokumentos, kā arī izglītības satura paraug 

programmās un mācību priekšmetu standartos karjeras izglītībai izvirzītie mērķi un 

uzdevumi paredz pedagogiem visos mācību priekšmetos izkopt izglītojamā prasmi 

patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt izglītojamos mūžizglītībai un apzinātai 

karjeras izvēlei, tādēļ mācību stundās aplūkojamo tēmu lokā iekļauta arī karjeras 

vadības prasmju apgūšana. Karjeras izglītības mācību darba uzdevumi Karjeras 

izglītības apguves veiksmīgs rezultāts orientēts uz to, lai cilvēks spētu sekmīgi 

iekļauties darba tirgū, apzinās savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai 

personiskās un profesionālās nākotnes veidošanai  Karjeras vadības prasmju pilnveide 

ir karjeras izglītības rezultāts. Karjeras vadības prasmju veidošanās un pilnveide notiek 

vispārējo prasmju veidošanās un pilnveides ietvarā – mācību procesā, veicinot skolēna 

vispārējo prasmju attīstību, sekmēta arī karjeras vadības prasmju veidošanās, 

mijsakarībā, radot, karjeras virzītājspēkus (Garleja, 2006, Karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm 2019). 
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Klases stundu organizācijā ieteikts paredzēt karjeras vadības jautājumu apguvei. 

Karjeras izvēles jautājumi ir būtiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viņu ģimenēm. 

Izglītības procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābūt tādai, kura palīdzētu skolēniem 

izprast un izzināt savas intereses un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības, 

apgūt un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šim darbam jābūt mērķtiecīgi organizētam 

visus skolas gadus, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras izvēles jautājumi.  

Katrā mācību iestādē karjeras izglītības programma var būt atšķirīga, bet tai 

raksturīgi kopīgi elementi, kas balstīti uz teorētiski izstrādātiem atzinumiem, ka karjeras 

izglītība ietver sevis izpēti un pašvērtēšanu, informācijas par karjeru iegūšanu un analīzi 

un lēmumu pieņemšanu, taču katras mācību iestādes konkrētais karjeras izglītības 

saturs var būt atšķirīgs atkarībā no vietējiem apstākļiem un konkrēto skolēnu 

vajadzībām (Karjeras attīstības atbalsts. Izglītība konsultēšana pakalpojumi, 2008; 

Karjeras izglītība skolā, 2010). 
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5. KARJERAS IZGLĪTĪBAS SATURS 
 

1. posms: 1.-3. klases 

1.klase 

Mērķis: palīdzēt 1.kl. skolēniem apzināties mācīšanās nepieciešamību, lai nākotnē 

iegūtu profesiju un radīt priekšstatu par profesiju daudzveidību. 

 

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais rezultāts 

1.Vecāku profesijas 

2. Par ko gribu kļūt 

3. Darbs un profesija 

4.Prasme strādāt 

komandā 

*Iepazīstināt 

skolēnus ar vecāku 

profesijām. 

 *Dot priekšstatu 

par zināšanu un 

prasmju 

nepieciešamību, lai 

iegūtu izvēlēto 

profesiju. 

 

*Teksta lasīšana un 

pārrunas 

*Vecāku intervēšana 

*Zīmējumu 

prezentācija un 

albūma veidošana 

*Aplicēšana 

*Darba lapas 

*IT izmantošana 

izglītošanas procesā. 

Ir priekšstats par dažādām 

profesijām. 

Māk novērtēt savas spējas. 

Saprot, ka darbs ir nozīmīgs 

sabiedrības un cilvēka dzīvē. 

Zina, par ko strādā viņa 

vecāki un citi ģimenes 

locekļi. 

Izprot saistību starp darbu un 

profesijām 

Prot iesaistīties komandas 

darbā ar saviem 

vienaudžiem. 

2.klase 

Mērķis: Palīdzēt 2.kl. skolēniem tuvāk iepazīties ar savu pilsētu un tās profesionālās 

darbības veidiem; Mācīt bērnus taupīgi rīkoties ar naudu un citiem resursiem. 

 

Iekļaujamās 

tēmas 

Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais  

rezultāts 

1.Iespējamās darba 

vietas Palsmanē 

*Iepazīstināt skolēnus ar 

pagasta iestādēm. 

*Teksta lasīšana un 

pārrunas. 

*Vecāku iztaujāšana. 

Ir priekšstats Ir 

priekšstats par pagasta 

iestādēm. 
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2. Darbs un 

nopelnītā nauda 

iztikas avots 

3. Projektu darbs 

*Radīt priekšstatu 

par to, kādām 

vajadzībām cilvēki 

tērē naudu. 

*Veicināt izpratni par 

materiālo vērtību. 

*Apaļais galds ar 

vecāku līdzdalību. 

*Ekskursija uz iestādēm. 

*IT izmantošana 

izglītošanas procesā. 

Zina, kādām 

vajadzībām cilvēki 

tērē naudu. 

Ir saprašana par 

materiālo vērtību. 

 

3.klase 

Mērķis: Palīdzēt 3. kl. skolēniem tuvāk iepazīties ar savu pilsētu un tās profesionālās 

darbības veidiem. Mācīt bērnus taupīgi rīkoties ar naudu un citiem resursiem.

 

 

 

Iekļaujamās 

tēmas 

Uzdevumi Metodes un paņēmieni Sasmiedzamais 

rezultāts 

1.Ienākumi 

un izdevumi 

ģimenē 

2.”Centus nekrāsi, 

pie eiro netiksi!” 

 

 

 

 

3. Mūsu pagasta 

uzņēmumi 

*Veidot priekšstatu par 

naudaslomu cilvēka 

dzīvē. 

Radīt izpratni par 

ģimenes budžetu 

un iespējām tā 

taupīšanā. 

Mācīt būt taupīgam. 

*Iesaistīt aktivitātēs, 

kas saistītās ar karjeras 

izglītību 

*Teksta lasīšana un 

pārrunas; 

*Vecāku intervēšana. 

*Darba lapas aizpildīšana 

*Lomu spēles 

*Prāta vētra  

* IT izmantošana 

izglītošanas procesā.  

 

 

Ir priekšstats par 

ienākumu un 

izdevumu plānošanu. 

Zina, kādām 

vajadzībām 

cilvēki tērē naudu. 

Mācās būt taupīgi 

ikdienas dzīvē. 

Ir priekšstats par 

naudas lomu cilvēka 

dzīvē. 

Zina nosaukt 

profesijas, kuras var 

novērot savā apkārtnē 

un izprot to nozīmību 

vietējās sabiedrības 

dzīvē. 
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1.-3.klasē paralēli klases stundām tiek akcentēta joma „Pašizpēte” 

šādā apjomā: 

Mācību priekšmetu stundās Tēmas 

Stundu vai 

pasākumu 

skaits 

Latviešu valodas 

2.kl Maizes ceļš 4 

2.kl. Dzeja 2 

2.kl. Teātris  4 

1.kl. Darbs dara meistaru 6 

1.kl. Kā bija agrāk? 1 

Angļu valoda 
3.kl Mans sapņu darbs 7 

1.kl. Mans ķermenis  1 

Dizains un tehnoloģijas 

1.kl. Maizes ceļš 1 

2.kl. Maizītes  1 

3.kl. Dārzeņu salāti 1 

Sociālās zinības 

1.kl. Profesiju pasaule  2 

1.kl. Mācīšānas un nākote 2 

2.kl. Tūrisms 2 

3.kl. Kā pētīt, ko dara uzņēmēji  11 

Sports un veselība  Olimpiskā diena 1 

Ārpusstundu pasākumi 

( projekti, tikšanās, lomu 

spēles, skolas un klašu 

vecāku sapulces, skola, 

individuālās konsultācijas 

u.c.) 

1.kl. Adaptācijas nodarbības (klases 

audzinātājs, skolas 

psihologs):,,Kāds es esmu?; 

,,Draudzēsimies!’’; 

,,Atrisinām strīdu!’’ 

1 

Vecāku sapulce ,, Kā mācīt un 

palīdzēt savam bērnam mācīties’’ 
1 

Pārrunas ,, Kā man izdodas 

sadarboties ar citiem’’ “Es un mani 

draugi” 

1 

Karjeras nedēļa 

1-5 (pēc 

vienošanās un 

iespējām) 
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2. posms: 4.-6. klase 

4.klase 

Mērķi: Mācīt 4.kl. skolēnus izvirzīt savas darbības mērķus un izvērtēt to sasniegšanas 

procesu; Mācīt saistīt savas darbības ar dzīves mērķiem; Attīstīt ekonomiskās prasmes. 

 

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais rezultāts 

1.Ģimenes budžets, 

tā veidošanās 

Pabalsti 

 

2.Manas 

nākotnes 

profesijas 

iespējas 

 

3.Intereses un 

spējas 

*Dot iespēju 

noskaidrot ģimenes 

budžeta avotu. 

*Izpētīt, kādas 

prasmes 

nepieciešamas, lai 

varētu strādāt 

profesijā. 

*Mācīt būt taupīgam. 

*Pakāpeniski attīstīt 

ekonomiskās 

prasmes. 

*Teksta lasīšana 

un pārrunas; 

*Vecāku 

intervēšana. 

*Darba lapas 

aizpildīšana 

*Lomu spēles 

*Prāta vētra  

* IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā.  

Ir priekšstats par ģimenes 

budžetu avotiem; 

Apzinās savu spēju un 

īpašību iespējamo saikni 

ar nākotnes nodomiem; 

Mācās būt taupīgam 

ikdienas dzīvē; 

Zina par naudas lomu 

cilvēka dzīvē; 

Risina elementārus 

ekonomiskos uzdevumus. 

 

5.klase 

Mērķi: Sagatavot skolēnus apzinātai profesijas izvēlei un izglītības iegūšanai; Sniegt 

ziņas par personības psihofizioloģiskām īpatnībām; Sniegt informāciju pedagogiem par 

temperamenta un skolēnu interešu īpatnībām; Attīstīt izglītojamo ekonomiskās 

prasmes. 

 

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais  

rezultāts 

1.Mans 

temperaments un 

rakstura īpatnības 

2.Manas 

nākotnes 

profesijas 

iespējas 

*Sniegt skolēniem 

informāciju par 

profesijām, kas ir 

nepieciešamas 

mūsdienu 

sabiedrībā. 

*Sarunapar 

temperamenta 

tipiem. 

*Tests–

temperamenta 

noteikšanā 

(skolēnu izpēte). 

Skolēni ir informēti par 

sava rakstura īpatnībām 

un temperamentu. 

Apzinās savu spēju un 

īpašību iespējamo saikni 

ar nākotnes nodomiem. 
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3.Darbs un 

nopelnītā nauda – 

dzīvošanas avots 

 

*Sniegt ziņas par 

personības 

psihofizioloģiskām 

īpatnībām. 

*Paust, argumentēt un 

aizstāvēt savu viedokli. 

*Grupas darbs. 

*IT izmantošana 

izglītošanas procesā. 

 

Zina, kādām vajadzībām 

cilvēki tērē naudu. 

Ir izpratne  par materiālo 

vērtību lietderīgu 

izmantošanu un 

taupīšanu ikdienas 

dzīvē. 

 

6.klase 

Mērķis: Mācīšanās prasmju attīstīšana un personīgo īpašību pilnveidošana 

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais 

rezultāts 

1.Attīsti 

prasmi 

mācīties! 

2.Atbildīgs cilvēks –

tas ir... 

3.Mana uzvedība 

un attieksme pret 

dažādām dzīves 

situācijām 

*Paaugstināt 

mācību 

motivāciju. 

*Apgūt mācību 

darba 

organizēšanas 

prasmes. 

*Noskaidrot, 

kas ir atbildība 

un kā var to 

attīstīt. 

*Veidot savas un citu 

uzvedības izvērtēšanas 

prasmes dažādās dzīves 

situācijās. 

*Anketēšana; 

*Diskusija ―No kā 

ir atkarīgas Tavas 

sekmes? 

*Diskusija 

*Stunda/ lekcija 

*Tests 

*IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā. 

 

Skolēnos paaugstinās 

interese par mācībām, 

sekmju līmeņa 

uzlabošanās. 

Skolēns patstāvīgi prot 

pieņemt lēmumus un 

apzināti to izpilda. 

Prot uzvesties 

atbilstoši 

uzvedības 

normām. 

Izprot komunikācijas un 

komandas darba 

nepieciešamību. 
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4.-6.klasē paralēli klases stundām tiek akcentēta joma „Pašizpēte” 

šādā apjomā: 

Mācību priekšmetu 

stundās 
Tēmas 

Stundu vai pasākumu 

skaits 

Valodas 

5.kl.Saziņas partneri 2 

5.kl. Vēstule  2 

6.kl. Darbs pagātnē, tagadnē un 

nākotnē 
2 

 6.kl. Intervija   1 

Angļu valoda 
4.kl. Dažādi darbi  1 

5.kl. Hobiji  2 

6.kl. Vecāku profesijas 2 

Datorika  

4.kl. Lietišķie raksti un dokumentu 

noformējums 

6 

 

5.kl. Prezentācija un prezentēšana  5 

6.kl. Informācijas apkopošana 7 

Dizains un 

tehnoloģijas 

4.kl. Olu ēdieni 2 

5.kl. Galda klāšana, degustēšana, 

prezentēšana 
6 

6.kl. Kā raksturot uzņēmuma 

darbību? 
1 

Sociālās zinības un 

vēsture 

5. kl. Kādas attiecības pastāv starp 

cilvēkiem 
1 

5. kl. Atpazīst dažādus savstarpējos 

attiecības veidus 
1 

5.kl. Kā risināt konfliktus 2 

4.kl. Kā veido svētku scenāriju, kuru 

organizē ar klases stundu 
1 

4.kl. Kopiena 2 

4.kl. Latvija lepnums 4 

Literatūra 
5. kl. Literārā pasaule 2 

6. kl. Darba tikums 4 
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Teātra māksla 5.kl. Publiskā runa Visu gadu  

Vizuālā māksla 

6.kl. Kino māksla 6 

5.kl. arhitektūras uztvere ar piecām 

maņām  
7 

Dabaszinības 

5. kl. Veselīgs un pilnvērtīgs uzturs 1 

4.kl. Augu un dzīvnieku selekcija 2 

6. kl. Veselīga un droša dzīve 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

( projekti, tikšanās, 

lomu spēles, vecāku 

sapulces, skola, 

individuālās 

konsultācijas u.c.) 

5. kl. Adaptācijas nodarbības 

sadarbībā ar skolas psihologu. 

Darbs komandā. Stresa 

menedžments. 

1 

5.klases iesvētības, uzņemšana 

„lielajā” skolā 
1 

5. kl. Projekts : ,,Profesiju 

daudzveidība’’ 
1 

Ekskursijas: Manu vecāku darba 

dzīve 
1 (pēc iespējām) 

Karjeras nedēļa 1-5 (pēc iespējām) 

 

3. posms: 7.-9. klase 

7.klase 

Mērķis: Sagatavot skolēnus apzinātai profesijas izvēlei un izglītības iegūšanai. Sniegt 

skolēniem informāciju par profesijām, kas ir nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā. 

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais 

rezultāts 

1.Par ko 

kļūt? 

2.Griba, tās 

dažādie aspekti. 

3.Kas mani saista 

profesijā? 

4.Kāds es esmu 

organizētājs? 

*Noskaidrot skolēnu 

attieksmi pret 

dažādiem profesionālās 

darbības veidiem. 

*Gribas attīstīšana. 

*Skolēnu   

profesionālo interešu 

izpēte. 

*Iegūto rezultātu 

analīze; 

*Darbs grupās; 

*Anketa 

profesionālo 

interešu 

noskaidrošana; 

*Lomu spēle; 

Skolēni ir ieguvuši 

informāciju par viņiem 

interesantām 

profesijām. 

Katrs skolēns ir ieguvis 

informāciju par gribas 

īpašību izpausmes 

pakāpi. 

Skolēniem ir 

informācija par 
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5.Diskuja par 

dažādām 

profesionālajām 

prasībām 

*Organizatorisko     

spēju noteikšana. 

*Iepazīstināt skolēnus ar 

dažādu profesiju 

prasībām. 

*Testi; 

*Literatūras izpēte; 

*IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā. 

 

izvēlēto profesiju 

(darba saturs, 

prasības, apstākļi). 

Skolēni prot pozitīvi 

ietekmēt, pārliecināt, 

organizēt citus. 

Skolēniem ir 

informācija profesiju 

iegūšanas un apgūšanas 

iespējām. 

 

8.klase 

Mērķis: Izvēlētā profesija un komunikatīvo prasmju attīstības ietekme uz profesijas 

izvēli. 

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais  

rezultāts 

1.Vai protu 

sarunāties ar 

cilvēkiem? 

Mans 

saskarsmes stils 

2.Klase kā maza 

planēta 

3.Seši soļi 

konfliktsituāciju 

risināšanā 

4.Mani nākotnes plāni 

5.Profesijas izvēles 

motivācija 

*Sniegt skolēniem 

informāciju par 

individuālajām 

īpašībām un 

saskarsmes stiliem. 

*Noteikt 

komunikatīvās 

saskarsmes 

prasmes. 

*Apgūt bezkonfliktu 

uzvedības prasmes. 

*Sniegt palīdzību 

skolēniem tālākās 

izglītības un 

profesijas izvēlē. 

*Profesijas izvēles 

motīvu noteikšana. 

*Anketēšana; 

*Diskusija 

*Metodisko 

rekomendāciju 

par doto tēmu 

izpēte 

*Saruna ar 

skolēniem 

*Tests 

*Tikšanās ar 

dažādu 

profesiju 

pārstāvjiem 

*IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā. 

Skolēni ir informēti par 

savām saskarsmes 

spējām. 

Apgūtas saskarsmes 

pamatprasmes. 

Prot rast izeju dažādās 

konfliktsituācijās. 

Skolēni ir guvuši 

priekšstatu par izvēlētās 

profesijas iegūšanas 

ceļiem, profesionālo 

mērķu sasniegšanu. 

Skolēni prot veikt 

profesionālo izvēli. 

Skolēniem ir informācija 

par dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 
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*Informācijas 

iegūšana par dažādām 

profesijām. 

 

 

9.klase 

Mērķi: Skolēnu profesionālo vēlmju noskaidrošana. 

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Sasniedzamais 

rezultāts 

1.Latvijas 

izglītības 

sistēma 

 

2.Profesionālās 

izglītības iestādes 

valstī un Smiltenes 

novadā 

 

3.Prasības un  

uzņemšanas 

noteikumi 

dažādās 

profesionālās 

izglītības iestādēs 

 

4.Pieci profesiju 

tipi 

 

5.Mācību 

priekšmeti un 

profesijas izvēle 

 

*Informēt par Latvijas 

izglītības sistēmu 

kopumā; 

*Informēt par valsts 

un rajona izglītības 

iestādēm; 

*Motivēt skolēnus 

savlaicīgi meklēt 

informāciju par 

izglītības 

iestāžu uzņemšanas 

noteikumiem; 

*Noskaidrot skolēnu 

profesionālās vēlmes 

*Iepazīties ar profesiju 

Tipiem; 

*Motivēt skolēnus 

to mācību 

priekšmetu 

padziļinātai 

apguvei, kas saistīti 

ar profesijas izvēli; 

*Iepazīstināt ar 

metodiku un 

rekomendācijām kā 

pārvarēt stresa situācijas 

pirms eksāmeniem. 

* Lekcija; 

*Saruna ar 

skolēniem; 

*Spec. 

literatūras 

pētīšana, 

*Internēta 

izmantošanas 

iespējas; 

*Informatīvās 

literatūras analīze 

(bukleti, reklāma, 

žurnāli, katalogi); 

*Lomu spēle; 

*Anketa 

profesionālo 

spēju 

noteikšanai; 

*Darbs grupās 

(izpētītā 

materiāla 

prezentācija); 

*Mācību darbības 

analīze 

*Individuālās 

konsultācijas; 

*praktiski 

uzdevumi 

*Diskusija; 

*psihologa 

rekomendāciju 

izpēte; 

*IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā. 

Skolēni ir informēti par 

izglītības sistēmu 

Latvijā. 

Skolēni ir informēti par 

profesionālās 

izglītības iespējām 

valstī, novadā. 

Skolēni savlaicīgi 

uzzina viņus 

interesējošo 

informāciju. 

Skolēni ir ieguvuši 

zināšanas par profesiju 

tipiem. 

Skolēni ir uzlabojuši 

sekmību mācību 

priekšmetos, kas 

saistīti 

ar izvēlēto profesiju. 

Skolēni pārzina stresa 

situāciju pārvarēšanas 

metodiku. 
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7. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte” 

šādā apjomā: 

Mācību priekšmetu 

stundās 
Tēmas 

Stundu vai 

pasākumu 

skaits 

Valodas 

Valodas spēks – spēks un nespēks laikmeta 

griežos 
15 

Sociālie tīkli – lietiškie raksti 16 

Diskusija 18 

Tev piemērotākais darbs ( angļu valoda ) 6 

Ģeogrāfija 
Siltumnīcas efekts un klimata pārmaiņas  1 

Datorika 
Programēšana  1 

Bioloģija Mežzinis 1 

Medicīna 6 

Sports un veselība 
Olimpiskā diena 1 nedēļa 

Teātra māksla 
Publiskā runa Visu cauru gadu  

Vizuālā māksla 
Arhitektūra un vide 8 

Dizains un tehnoloģijas Galda klāšana, degustēšana 1 

Galdnieks 1 

Sociālās zinības 

Kā vadīt stresu? 1 

Emocionālā un fizikskā drošība 1 

Mobings  1 

Konflikti un to celoņi un risināšana 1 

Ārpusstundu pasākumi 

( projekti, tikšanās, lomu 

spēles, vecāku sapulces, 

skola, individuālās 

konsultācijas u.c.) 

Ēnu dienas; 1 

Vecāku sapulces, kurās par skolēnu 

stiprajām pusēm un nākotnes iecerēm 

profesiju apguvē tiek informēti vecāki; 

1 

Mācību eksursijas 1(pēc iespējām) 

Karjeras nedēļa 
1-5(pēc 

iespējām) 
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8. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā 

apjomā: 

 

Mācību priekšmetu stundās Tēmas 

Stundu vai 

pasākumu 

Sk. 

Latviešu valodas 

Valoda agrāk un tagad 23 

Krustceles un jauni ceļi 14 

Dzīve šeit un tīmeklī 14 

Tekstveide - pārspriedums 7 

Krievu valoda Šodien hobijs -rīt profesija  2 

Angļu valoda 

e-pasts  1 

Brīvpratīgais darbs 2 

CV 1 

Datorika Video attēls un skaņa, autrtiesības 1 

Matemātika Statistika 1 

Ģeogrāfija 
Dabas resursu nodrošoinājums un 

izmantošana 
1 

Ķīmija 
Sadzīves ķīmija 1 

Ūdens attīrīšanas iekārtas 1 

Bioloģija Uztura speciālists 1 

Dizains un tehnoloģijas 
Kā šuij ar šuimašīnu aksesuārus 

Kā notiek ražošana 

8 

2 

Datorika  Datordizains 1 

Vizuālā māksla Popkultūra un reklāma 6 

Literatūra 

Pieredze 8 

Mūžs 11 

Skola  9 

Sociālās zinības 
Kādi ir uzņēmējdarbības veidi?  1 

Sava uzņēmuma plānošana 1 

Ārpusstundu pasākumi 

(projekti, vecāku sapulces, 

individ.konsultācijas u.c.) 

Ēnu dienas; 1 

Vecāku sapulces 1 

Mācību eksursijas 2 (pēc iespējām) 

Karjeras nedēļa 1-5 (pēc iesp.) 
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9. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā 

apjomā: 

Mācību 

priekšmetu 

stundās 

Tēmas 

Stundu vai 

pasākumu 

skaits 

Latviešu valoda 

Sociālo mēdiju lietošana profesionālos nolūkos 18 

Iespēju valoda 18 

Miera un konflikta valoda  14 

Manas valodas stiprās puses – publiskā runa 10 

Krievu valoda Mana nākotnes profesija  8 

Angļu valoda Darbs un darba pieredze  9 

Ķīmija 

Buvmateriālu ražošanas iespējas 1 

Farmācija  2 

Pārtikas rūpniecība 2 

Kosmētika  2 

Bioloģija Medicīna 4 

Datorika Mājaslapu izveidošana 1 

Literatūra 

Dzīves vērtība 13 

Dzīves ceļi  28 

Pausaules izziņa 2 

Matemātika Arhitektūra 1 

Vizuālā māksla Mākslas zinātne  2 

Dizains un 

tehnoloģijas 

Inženiers 1 

Interjerdizains 1 

Sociālās zinības 

Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības 2 

Kādi normatīvie akti ir spēkā Latvijā un kādas dzīves 

jomas tie regulē  
2 

Kā aizsargāt savas un coitu tiesības 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

( projekti, 

tikšanās, lomu 

spēles, vecāku 

sapulces, skola, 

individuālās 

konsultācijas 

u.c.) 

Ēnu dienas 
1 

Tematiskā  klases vecāku sapulce ,,Mana bērna 

nākotnes plānošana’’ 
1 

Mācību eksursijas 
2 (pēc iespējām) 

Starptautiskās izglītības izstādes ,,Skola’’ 

apmeklējums 
1 

Karjeras nedēļa 
1-5(pēc iespējām) 

Atvērto durvju dienu apmeklējumi izglītības iestādēs 
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6. Karjeras izglītības vērtēšana 
 

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 1. – 6. klasē 

Beidzot 6. klasi, skolēns: 

• ir iepazinies ar dažādām profesijām; 

•  izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē; 

• izprot saikni starp zināšanām, izglītību, profesijām un nodarbinātību; 

• mēģina izzināt savas personīgās intereses un spējas; 

• izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību. 

 

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes 

• Skolēns spēj analizēt un izvērtēt savus sasniegumus, personiskās īpašības, spējas 

un iemaņas. 

• Skolēns prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu attīstības vajadzību noteikšanai 

un sava pozitīva paštēla veidošanai. 

•  Skolēns spēj noteikt savas attīstības mērķus. 

• Skolēns spēj atšķirt stereotipus un sagrozītus, realitātei neatbilstošus cilvēku un 

profesiju aprakstus. 

• Skolēnam ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām, 

prasmes mācīties un izpratne par darba, tajā skaitā arī komandas darba, nozīmi. 

Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes:  

• Skolēns izprot, ka darba dzīve nav tikai iešana uz darbu un naudas pelnīšana; 

saprot, ka darba dzīvei ir daudzi svarīgi aspekti. 

•  Skolēns spēj aprakstīt, kādas izmaiņas ir notikušas darba pasaulē (raksturot 

izmaiņas darba pasaulē). 

• Skolēns zina dažādus avotus, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām un 

darba tirgu; zina, kur meklēt karjeras konsultantu palīdzību; ir spējīgs izmantot 

informācijas avotus. 

• Skolēns spēj izveidot profesiju grupas pēc to pazīmēm. 

•  Skolēns  apzinās  savas  iespējas.  Lēmumu  pieņemšanā,  plānošanā  un  tālākā  

rīcībā  ieteicamās  zināšanas, prasmes un attieksmes. 



37 
 

•  Skolēns spēj izmantot vienkāršus lēmumu pieņemšanas paņēmienus. 

• Skolēns prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu pieņemšanā. 

• Skolēns spēj izprast ilgtermiņa plānošanas nozīmi un ietekmi savas karjeras 

iespēju un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas kontekstā. 

•  Skolēns spēj apsvērt dažādas iespējas un, ja nepieciešams, spēj koriģēt vai mainīt 

savus plānus. 

• Skolēns izprot, ko nozīmē ―tikt  galā‖  mainīgajā pasaulē un kā tas ir attiecināms 

uz ilgtermiņa karjeras plānošanu. 

•  Skolēns spēj (daļēji) uzņemties atbildību par savas personības attīstību. 

•  Skolēns spēj analizēt pārmaiņas, kas notikušas viņa dzīvē pēdējā laikā. 

 

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 7.-9. klasē 

Beidzot 9. klasi, skolēns: 

• sāk apzināties savas iespējas un sāk reālistiski samērot savas intereses, 

spējas/dotumus, personīgās īpašības un vērtības; 

•  spēj novērtēt un samērot savas spējas, vēlmes un iespējas pieņemt ar karjeras 

izvēli saistītos lēmumus; 

• ir ieinteresēts turpināt savu izglītību; izzina savas tālākizglītības iespējas; spēj 

savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju; 

•  ir ieguvis zināšanas par vietējo darba tirgu; 

• izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību; 

•  izprot saistību starp nodarbošanos/darbu/profesiju un dzīves stilu; 

• izprot mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus; 

• spēj saskatīt izvēles iespējas/alternatīvas karjeras iespēju izvēlē. 

 

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes 
 

• Skolēns ir veicis vienkāršus pašnovērtēšanas testus, lai noteiktu savus īstermiņa 

un ilgtermiņa izglītības un karjeras plānošanas mērķus. 

• Skolēns spēj noteikt un novērtēt, kāda ir viņa ārpusklases darbā apgūtā pieredze 

un zināšanas par darba pasauli. 
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• Skolēns spēj pielietot iegūtās analizēšanas un plānošanas prasmes savas karjeras 

plānošanā. 

•  Skolēns ir spējīgs paskaidrot, kāpēc ir nepieciešams cīnīties pret stereotipu 

veidošanu un diskrimināciju skolā un darbā. Darba pasaules izzināšanā 

ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes. 

• Skolēns spēj izskaidrot terminu ―karjera- tā plašākajā nozīmē. 

• Skolēns spēj vispārīgi aprakstīt, kas ir darba tirgus un kādas ir izglītības un 

profesionālās apmācības iespējas dažādās izglītības iestādēs. 

• Skolēns spēj atrast atbilstošus informācijas avotus par karjeras iespējām, 

sameklēt, analizēt un izmantot informāciju par dažādām karjeras iespējām 

(darba tirgu, izglītību). 

•  Skolēns zina, ka personīgās veselības stāvoklis/problēmas varētu būt par šķērsli 

dažu profesiju izvēlē. 

• Skolēns spēj izmantot zināšanas par darba pasauli un ārpusklases pasākumos 

gūto pieredzi, lai paplašinātu savas karjeras iespējas. 

•  Skolēns spēj formulēt savas attīstības iespējas pēc pamatizglītības iegūšanas. 

Lēmumu pieņemšanā, plānošanā un tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, prasmes 

un attieksmes. 

•  Skolēns spēj izvēlēties un izmantot atbilstošas lēmumu pieņemšanas metodes. 

•  Skolēns spēj salīdzināt dažādas iespējas, kā kritērijus izmantojot gan personīgo 

pieredzi, gan izmantojot informāciju, kas iegūta no dažādiem informācijas 

avotiem. 

•  Skolēns, plānojot savu nākotni, spēj apsvērt arī ar finansēm saistītos faktorus. 

• Skolēns prot reāli plānot savu darbību un nenovirzīties no noteiktajiem 

mērķiem. 

• Skolēns zina, kādas ir prasības (kādas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības 

ir nepieciešamas) un kas jādara, iestājoties izvēlētajā izglītības iestādē. 

• Skolēns izprot savas un potenciālā darba ņēmēja tiesības. 

• Skolēns māk sazināties un sadarboties ar citiem cilvēkiem dažādās dzīves 

situācijās. 

• Skolēns prot apkopot, uzturēt un izmantot savu personīgo informāciju. 
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• Skolēns prot atlasīt nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai tiktu 

uzņemts. 

 

7. KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA 

REALIZĒŠANĀ IESAISTĪTO PUŠU KOMPETENCE 
 

Izglītības iestādes vadības kompetence karjeras izglītības realizēšanas 

nodrošināšanā izglītības iestādē: 

• plānot karjeras izglītības programmas realizēšanu; 

• regulāri (2x gadā: pēc I semestra un mācību gada noslēgumā) analizēt un 

izvērtēt karjeras izglītības programmas realizēšanu; 

• nodrošināt karjeras izglītības realizēšanai nepieciešamos resursus (tajā skaitā 

cilvēkresursus). 

Pedagoga– karjeras konsultanta kompetence karjeras izglītības realizēšanas 

nodrošināšanā izglītības iestādē: 

•  regulāri koordinēt karjeras izglītības procesu izglītības iestādē; 

•  nodrošināt izglītības iestādes darbu ar karjeras informācijas resursiem, tajā 

skaitā e-vidē; 

• sniegt metodisko atbalstu pedagoģiskajam personālam karjeras izglītības 

realizēšanai; 

•  sniegt individualizētu karjeras atbalstu (tajā skaitā karjeras konsultācijas) 

skolēniem; 

•  sniegt karjeras atbalstu skolēnu vecākiem. 

Skolēnu uzdevumi karjeras vadības prasmju apgūšanā karjeras izglītības ietvaros: 

• veikt savu interešu, prasmju, iespēju un vērtību izvērtēšanu; 

• veikt pašvērtēšanu (analizēt savu darbību un sasniegumus); 

• veikt darba pasaules izzināšanu un profesiju izpēti; 

• profesionālās piemērotības, personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēte; 

• virzīties uz jauniem personiskiem sasniegumiem; 

• veidot pozitīvu, tajā pašā laikā, nopietnu attieksmi pret izglītību, dzīvi un 

karjeru; 

• izvirzīt karjeras mērķus un censties tos realizēt praktiskā darbībā; sastādīt 

individuālo 

• karjeras plānu; 

• strādāt patstāvīgi bez uzraudzības; 

• patstāvīgi pieņemt objektīvus lēmumus karjeras izvēles situācijās.
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8. KARJERAS IZGLĪTĪBĀ IZMANTOJAMĀS 

METODES 
 

Nr. Metode Prasmes 

1. Anketēšana/aptauja Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prast izteikt 

savu domu konkrēti un īsi 

Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas izglītības iespējas, darba 

pasaules iespējas; 

Attīstīt prasmi kritiski domāt. 

2. Analīze Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no 

vispārpieņemtajām dzīves vērtībām; 

Apgūt prasmes, lai ,,gribu, varu, vajag’’ veidotu vienotu 

kopumu; 

3. Brīvais raksts Veidot prasmi brīvi izteikt rakstiski savas domas un izjūtas. 

4. Darbs ar informācija 

avotiem 

Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju. 

5. Darbs grupās Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot 

darbu, sadalot pienākumus. 

6. Darbs pāros Veidot prasmes sadarboties, uzklausīt otru, 

pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot kompromisu. 

7. Diskusija Mācīties izteikt mutiski savu viedokli, to 

pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas. 

Meklēt problēmu risinājumu. 

8. Ekskursijas Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, 

jaunām tehnoloģijām 

9. Ēnu diena Iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt izvēlētās 

profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas rakstīt CV, 

motivācijas vēstules, iesniegumus. 

10. Eseja Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, apgūt 

argumentācijas prasmes rakstiskā veidā. 

11. Individuālais darbs Mācīties strādāt patstāvīgi. 

12. INSERT metode Apgūt prasmi izvērtēt informāciju 

13. Intervija Apgūst prasmi sarunāties: uzklausīt sarunas 

biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt uz 

sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķu dialogu. 

14. IT tehnoloģiju 

izmantošana 

Attīsta prasmi lietot mūsdienas tehnoloģijas 

informācijas iegūšanā, saglabāšanā un apkopošanā. 

15. Pārrunas/sarunas Apgūst prasmes veidot mērķtiecīgu dialogu, noskaidrot 

viedokli, iegūt informāciju pārrunu ceļā, nenovirzoties no 

tēmas, uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem. 

16. Pašnovērtējums/paša

nalīze 

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, 

spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un 

analīzes prasmi. 

 

17. Pētījums Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: 
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formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, izvērtēt gaidāmo 

rezultātu, meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemt lēmumu, 

iegūt praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam. 

18. Prāta vētra Izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var 

izskaidrot, ja izsaka dažādus viedokļus, tos sistematizē un 

analizē 

19. Prezentācija Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu padarīto darbu. 

20. Prognozēšana Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu 

21. Projekts Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, 

sadarboties ar citiem, iegūt un izvērtēt informāciju, saistīt 

teoriju ar praksi, izdarīt secinājumus, prezentēt rezultātus. 

22. Seminārs Mācīties atrast kļūdas un nepilnības, izdomāt vīziju to 

uzlabošanai, plānot tās sasniegšanu, pieņemt lēmumu, izdarīt 

kopsavilkumu – rezumēt. 

23. Spēles (lomu, 

situāciju, lietišķās) 

Apgūt prasmi iekļauties kolektīvā, veidot 

saskarsmi, prast novērtēt sevi salīdzinājumā ar citiem. 

Iejusties lomās, kas attālinātas no skolēna 

būtības, bet kurās viņi ikdienā var nokļūt 

Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācijas. 

24. SVID analīze Apgūt iemaņas izvērtēt pašreizējo situāciju un attīstības 

iespējas. 

25. T-tabula Apgūt iemaņas izvērtēt parādību no vairākiem aspektiem. 

26. Tests Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu 

interese radīšanai. 

27. Tikšanās Iegūt informāciju par kādu jomu intereses 

Radīšanai. 

28. Venna diagramma Mācīties noteikt kopīgo un atšķirīgo un definēt slēdzienu. 

29. Vērošana Apgūt iemaņas izvirzīt mērķi patstāvīgi vērot, pierakstīt, 

salīdzināt, izdarīt secinājumus. 
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