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Karjeras izglītības programma 

 1.- 12.klasēm 

  



1. Karjeras veidošanas aspekti, definīcijas 
 

        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 visa 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:  

 lai profesija būtu saistoša un ietilptu profesionālo interešu lokā, 

 lai profesija atbilstu spējām un indivīda profesionālajai dabai, 

 lai tajā būtu nodarbinātības iespējas darba tirgū. 

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi 

saprast— ko pats cilvēks grib (intereses, vērtības, vēlmes), var (spējas, prasmes, talanti, zināšanas, 

raksturs, veselība) un ko vajag  (izglītības iespējas, pieprasījums darba tirgū) sabiedrībai.   



GRIBU — tās ir cilvēka sapņi, intereses, vēlmes, būtiskais dzīvē un darbā.  

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

stāvoklis. 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  profesionālajā vidusskolā, 

tehnikumā, koledžā, augstskolā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, kā 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.  

  



2. Karjeras vadības prasmes 

 

Šā brīža mainīgajā situācijā pasaulē un globālajā darba tirgū paredz nepārtrautu  

nepieciešamību 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 darba trigu. Lai pielāgotos mainīgajām darba tirgus 

vajadzībām un uzņēmumu konkurētspējai, ir jāspēj ātri reaģēt darba vides mainīgajos procesos, 

radot efektīvu rezultātu. Nepārtraukta mācīšanās ir konkurētspējas pamats. 

Karjeras vadības prasmes ir savas dzīves plānu patstāvīgas veidošanas, loģisku 

lēmumu pieņemšanas un realizēšanas, kā arī savas karjeras vadīšanas un savu karjeras mērķu 

īstenošanas prasmes. 

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. 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. 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, 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 uzņēmējspējas; 
 pašvadīta mācīšanās; 
 sadarbība; 
 pilsoniskā līdzdalība; 
 digitālā pratība (Noteikumi par valsts pamatizglītības un 

vidējās izglītības standartiem).



Karjeras vadības prasmes var nosacīti iedalīt: 

 pašizziņas 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 vadības prasmes ir prasmju kopums (tabula zemāk), 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. 

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 izstrādāt un īstenot 

karjeras attīstības plānu 

 Prasme sadarboties karjeras 

mērķa sasniegšanai 

 
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. 
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3. Normatīvo aktu regulējums karjeras attīstības atbalsta 

īstenošanai izglītības iestādēs 

 

 
 Ikšķiles vidusskolas 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, 2016); 

- “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); 

- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam; 

- Ministru kabineta 2015. gada 30. decembra noteikumi Nr. 821 “Par Karjeras izglītības 

īstenošanas plānu valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

2015.-2020. gadam”; 

- Ikšķiles vidusskolas mērķi un uzdevumi 2020./2021.m.g.; 

- Ikšķiles vidusskolas attīstības plāns 2021. - 2023.g.; 

- Ikšķiles vidusskolas mācību darba programmas. 
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4. Karjeras izglītība 

Karjeras izglītības mērķis:  

 Veidot un organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot pašizpētes, 

karjeras izpētes, karjeras plānošanas un vadīšanas nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju 

apguvi skolēniem, radot pamatu apzinātai personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību 

un karjeru. 

 Karjeras izglītība ir jāintegrē izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu 

pasākumu kompleksu, kas palīdzētu izglītojamajiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, 

izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus. 

Karjeras izglītības uzdevumi:  

1. Palīdzēt skolēniem pilnveidot sevi:  

 izprast sevi un saprast savas stiprās un vājās puses, 

 attīstīt spēju būt elastīgam karjeras veidošanas procesā, ņemot vērā mainīgos ārējos 

apstākļus un globālās izmaiņas,  

 attīstīt tādas karjeras veidošanai nepieciešamās prasmes un attieksmes kā pašapziņa, 

prezentēšanas un uzstāšanās prasmes, mērķu izvirzīšana un to īstenošanas plānošana 

gan mācību, gan personīgajā dzīvē, 

 analizēt savu iegūto pieredzi, personīgās īpašības, intereses, prasmes, spējas, talantus, 

vērtības, mērķus un sasniegumus. 

2. Palīdzēt skolēniem izpētīt dažādas karjeras iespējas:  

 izprast strauji attīstošās izmaiņas pasaulē un to iespējamo ietekmi uz karjeras attīstību, 

 izpētīt dažādas alternatīvas karjeras veidošanā, 

 salīdzināt savu personību un līdzšinējos sasniegumus ar plānoto karjeras attīstību, 

 piedalīties profesiju vērošanā, “pielaikošanā”, 

 oreintēties pieejamos resursos un informācijā, kas palīdz pašizpētei un karjeras 

veidošanai 

 izpētīt un izvērtēt savas personīgās vērtības, darba devēju izvirzītās prasības, prasmes 

un īpašības, kas palīdz attīstīties un būt elastīgam darba tirgū, 

 gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām 

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru: 

 apgūt karjeras vadības prasmes, 

 noteikt savas personības un karjeras attīstības vajadzības, 

 pilnveidot savas zināšanas, spējas un prasmes, 

 apzināties informācijas pieejamības, izmantošanas un konsultēšanas iespējas, 

 veidot savu personīgās karjeras izaugsmes plānu, 

 attīstīt prasmes izvirzīto mērķu sasniegšanai,  

 veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību 
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Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi:  

 Karjeras izglītība ir vispērējās izglītības sastāvdaļa. 

 Karjeras izglītība ir izglītības iestādes atbildība. 

 Uz kompetencēm balstīta pieeja karjeras izglītībā. 

 Karjeras izglītība veidota ievērojot vecumgrupu attīstību, intereses un vajadzības. 

 Mērķi - objektīvi un sasniedzami; pasākumi – īstenojami. 

 Pasākumi orientēti uz zināšanu apguvi, prasmju un spēju attīstīšanu. 
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5. Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi 

 Karjeras izglītības programmas mērķis ir piedāvāt pedagogiem programmas saturu, kas 

orientēta uz skolēna personības izzināšanu, viņa interešu, spēju, prasmju un vērtību atklāšanu tā, 

lai skolēns spētu patstāvīgi veidot, vadīt un attīstīt savu karjeru, pieņemt lēmumus karjeras 

plānošanā un tos īstenot. 

1. Karjeras izglītības mērķi realizēt:  

1.1. organizējot izglītības saturu un izglītības procesu atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības 

likumam un Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumu – Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, Ministru kabineta 

2019.gada 3.septembra noteikumu – Noteikumi valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu un vispārējās izglītības programmu paraugiem, Ministru kabineta 2014.gada 

12.augusta noteikumu Nr. 468 – Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, 

prasībām, integrējot specifiskus mērķus: 

 nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei, karjeras plānošanai un 

vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, 

 radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu 

pieņemšanai par turpmāko izglītību. 

   

2. Karjeras izglītības uzdevumus realizēt:  

2.1. nodrošinot katram skolēnam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas; 

2.2. palīdzēt skolēniem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, 

intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumu, izvirzītu konkrētus karjeras mērķus; 

2.3. veidot katrā skolēnā interesi par pašizaugsmi un karjeru, iepazīstinot ar profesiju pasauli un ar 

to saistīto izglītības piedāvājumu; 

2.4. nodrošināt katram skolēnam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un 

citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas; 

2.5. palīdzēt katram skolēnam pieņemt apzinātu, pārdomātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar 

to saistīto iespējamo karjeru; 

2.6. izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, radošumu, emocionālo inteliģenci, 

empātiju,  cieņu pret citādo un daudzveidību; 

2.7. veidot skolēniem izpratni par veiksmīgas karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un 

mūžizglītību; 

2.8. izprast mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus. 

 

 



10 
 

6. Karjeras izglītības saturs 

 

1. Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums – īstenot karjeras 

izglītību tā, lai skolēns iegūtu zināšanas un prasmes konkrētā jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, 

karjeras plānošana un vadība), kā arī dažādās formās (mācību stunda, priekšmetu stunda, 

klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi un nodarbības). 

2. Katra karjeras izglītības joma – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība – 

ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveidošanu integrējot 

pamatsaturā karjeras jatājumus. 

3. 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 ētiskais 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.). 

4. Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās. 

5. Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas; 

• mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības; 

• manas intereses, vaļasprieki, spējas, brīvais laiks, dienas režīms; 

• mana ģimene, tās loma, tradīcijas; 

• sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, pašnovērtēšana; 

• attieksmes un vērtības; 

• prasme sadarboties, risināt konfliktus; 

• mana veselība un nākotnes nodomi; 

• mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu; 

• pašaudzināšana. 

6. Pamatjoma “Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskas tēmas: 

• darba nozīme cilvēka dzīvē; 

• populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi; 
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• manu vecāku darba dzīve; 

• informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana; 

• profesionālā kvalifikācija un tās ieguve; 

• darba tirgus un nodarbinātība; 

• sociālā vide un nodarbinātība; 

• izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes; 

• darba likumdošana, darba drošība; 

• pašnodarbinātība. 

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

• lēmuma pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai; 

• lēmuma pieņemšana par karjeru. Dažādu faktoru ietekme (ģimene, skola, draugi, 

sabiedrība u.c.); 

• dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti; 

• krīzes situāciju karjerā risināšana; 

• mani nākotnes mērķi, to sasniegšanas plāns (īstermiņa un ilgtermiņa plānošana); 

• pārmaiņas manā dzīvē; 

• komandas darba pieredze, sadarbības nozīme un loma; 

• praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās;  

• sevis prezentēšana. 

 

Ikšķiles vidusskolā karjeras izglītības īstenošanā ir iesaistīti: 

1. Skolas administrācija 

2. Pedagogs – karjeras konsultants 

3. Klašu audzinātāji 

4. Mācību priekšmetu skolotāji 

5. Interešu izglītības programmu vadītāji 
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7. Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns  
 

Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas – mācību 

priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās nodarbības, konsultācijas, ārpusstundu 

pasākumus u.c. 

1. – 2. klase 

 

 

Paredzamais 

īstenošanas laiks 

Tēma Sagaidāmais rezultāts 

Septembris Profesijas man apkārt. 

Profesiju daudzveidība. 

Zina, par ko strādā vecāki un citi 

ģimenes locekļi. Nosauc profesijas, 

kurās strādā cilvēki, ko skolēns redz 

sabiedriskās vietās. 

Oktobris Mācību priekšmetu sasaiste ar 

profesiju pasauli. 

Skolēni veido izpratni par mācību 

priekšmetu sasaisti ar konkrētām 

profesijām (kādi priekšmeti noder 

kādās profesijās, profesiju/ jomu māju 

veidošana). 

Novembris Skolēnu karjeras portfolio 

veidošana. 

Šā brīža iegūtā pieredze interešu 

izglītībā, pulciņos, pasākumos. 

Decembris Laika plānošana. Spēj sekot savam dienas režīmam, 

paredzēt laiku mācībām, pienākumiem 

mājās, hobijiem, atpūtai. 

Janvāris Mana sapņu profesija. Mācās domāt par savu nākotni. 

Apzinās, ka caur darbu cilvēks 

realizējas. Zīmē savu nākotnes 

nodarbošanos. 

Februāris Mācības – skolēna darbs. Mācās apzināties savu galveno 

pienākumu – mācīties. Mācās 

uzņemties atbildību. 

Marts Konfliktu risināšana. Mācās iepazīt un pieņemt atšķirīgo 

cilvēkos. Mācās izmantot situācijai 

atbilstošu komunikācijas veidu. 

Aprīlis Vēlmes un vajadzības. Sevis vērtēšana. Zina, kas ir 

pamatvajadzības. Mācās atšķirt 

vēlmes no vajadzībām. 

Maijs Mana nauda. Mācās krāt naudu savu vēlmju 

īstenošanai. Mācās atbildīgi un 

jēgpilni tērēt naudu. 
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                                                                          3.- 4. klase 

 

 

Paredzamais 

īstenošanas laiks 

Tēma Sagaidāmais rezultāts 

Septembris Vecāku profesijas. Zina, prot pastāstīt par savu vecāku un 

citu ģimenes locekļu profesijām, veido 

dzimtas profesiju koku. Spriež par 

profesiju pārmantošanu ģimenes 

ietvaros. 

Oktobris Es vēlos kļūt par… Veido nākotnes profesijas kolāžu. Prot 

pastāstīt par savām zināšanām, 

prasmēm, spējām, raksturu. 

Novembris Prasme mācīties. Mācās apzināties  zināšanu nozīmi 

nākotnē. Mācās motivēt sevi darbam, 

spēj sasniegt savām spējam atbilstošus 

rezultātus. 

Decembris Manas aizraušanās, 

vaļasprieki.  

Izprot hobiju nepieciešamību, nozīmi. 

Stāsta par savu aizraušanos – hobiju. 

Cenšās sasaistīt hobiju ar iespējamo 

nākotnes profesiju. 

Janvāris Uzņēmumi Ikšķiles novadā. Zina nosaukt lielākos uzņēmumus savā 

tuvākajā apkārtnē. Veido uzņēmumu 

vizītkarti, reklāmu. Tikšanās ar 

uzņēmumu pārstāvjiem. 

Februāris Droša darba vide un 

veselība.  

Pārzina iekšējās kārtības noteikumus 

skolā. Mācās izprast vides ietekmi uz 

veselības stāvokli. Spēj identificēt, kas 

ir droša un veselībai nekaitīga darba 

vide. 

Marts Paštēls, sevis prezentēšana. Spēj publiski prezentēt sevi kā 

personību. Apzinās personības nozīmi 

profesionālās karjeras veidošanā. 

Aprīlis Gribu. Varu. Vajag. Izpētījis savas vēlmes, intereses, 

zināšanas, prasmes, stiprās un vājās 

puses. Apkopo informāciju par Latvijā 

pieprasītākajām profesijām. 

Maijs Mans karjeras portfolio. Pašizpēte. Mērķi, sasniegumi – 

personīgais vērtējums. Stradā ar savu 

portfolio – papildina to un ieskicē 

jaunus uzdevumuss, mērķus. 
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5.-6. klasēm akcentētā joma “Karjeras vadība” šādā apjomā: 

 

Mācību 

priekšmets 

Tēmas Stundu 

vai 

pasākumu 

skaits 

 

Valodas 

Manas intereses 1 

Rakstura īpašības 1 

Mans brīvais laiks 1 

Saziņa. Emocijas. 1 

Informātika 5.kl. Teksta apstrāde – lietišķie teksti datorsalikumā 1 

5.kl. Informācijas ieguve un apstrāde 1 

Vēsture  6.kl. Es ienāku sabiedrībā 1 

Literatūra 5.kl. Domraksts. Mans profesionālais elks 1 

6.kl. Mūsdienu jauniešu izaicinājumi. 1 

Mājturība/Sports Drošības noteikumi un to nepieciešamība. Veselība un darbs 2 

Sociālās zinības 5.-6.kl. Konflikts, to rašanās un risināšana 1 

 5.kl. Mans mācīšanās stils 1 

6.kl. Mani pienākumi un tiesības 1 

Dabas zinības 5.kl. Cilvēka maņas un darbs 1 

5.kl. Organisma augšana 1 

Klases stundās 5.kl. Mani mērķi un kā es tos varu sasniegt 1 

5.kl. Uzvedības etiķete 1 

5.kl. Manu spēju un talantu prezentācija 1 

6.kl. Kā cilvēki tiek galā ar grūtībām 1 

6.kl. Laika plānošana 1 

6.kl. Mans nākotnes redzējums 1 

Ārpusstundu 

pasākumi  

Mācību ekskursija 1 

Drošības nedēļa 1 

Karjeras nedēļas pasākums 1 

 

7. klasē akcentētā joma “Pašizpēte” šādā apjomā: 

 

Mācību 

priekšmets 

Tēmas Stundu 

vai 

pasākumu 

skaits 

Valodas Mani vaļasprieki 1 

Es un mani draugi 1 

Mani mājdzīvnieki 1 

Mana istaba 1 
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Saziņa: personīgais viedoklis, attieksme, pamatojums, 
diskusija 

1 

Mans apģērbs – lietišķais apģērbs  

Mājturība Kādi darbošanās veidi piesaista, to pārnese uz darba vidi 1 

Kulinārija – kas man garšo, kā to pagatavot 1 

Ģeogrāfija Klimata izmaiņas un veselība 1 

Vēsture Manas dzimtas ciltskoks 1 

Literatūra Manas bērnības aizraušanās, rotaļas, to pārnese uz iespējamo 

nākotnes profesiju 

1 

Sports Fizisko spēju tests 1 

Komandas darbs – mana loma komandā 1 

Sociālās zinības Atkarības 1 

Lietišķās saskarsmes etiķete 1 

 

Klases stundās 

Mana vieta sabiedrībā 1 

Mans raksturs un paradumi 1 

Uztveres tipi 1 

Temperamenti 1 

Prasme mācīties 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

Mācību ekskursija 1 

Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās nodarbības, 

individuālās konsultācijas 

 

1 

 

 

Karjeras nedēļas pasākums 1 

 

 

 

8. klasē akcentētā joma “Karjeras izpēte” šādā apjomā: 

 

Mācību 

priekšmets 

Tēmas Stundu 

vai 

pasākumu 

skaits 

Svešvalodas  CV, motivācijas vēstule 1 

Darba intervijas imitācija (loma – darba ņēmējs; loma – darba 

devējs) 

1 

Latviešu valoda CV, motivācijas vēstule, darba sludinājumu izpēte, 
dokumentu pielāgošana konkrētai vakancei 

 

1 

Nākotnes profesiju latvisko nosaukumu ģenerēšana 1 
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Sociālās zinības Droša sociālā vide 1 

Darbs un karjera 1 

Fizika Kādās profesijās fizika spēlē noteicošo lomu? 1 

Ģeogrāfija Darbaspēka migrācija Eiropas Savienībā 1 

Darba vietas dažādās valstīs 1 

Matemātika Matemātikas nozīme dažādās profesionālajās jomās 1 

Vēsture Strādnieku kustība 19.gs. pēdējā trešdaļā 1 

Ekonomiskā attīstība Eiropā un ASV 19.gs. beigās 1 

Ķīmija Ķīmiskie atkritumi, to pārstrāde 1 

Bioloģija Veterinārārsta profesija 1 

Ekoloģija, profesijas “Cilvēks – daba” 1 

 

 

Klases stundās 

 

Darbs un vaļasprieks 1 

Kas man patīk? 1 

Profesiju daudzveidība, prestižs un pieprasījums 1 

 

Ārpusstundu 

pasākumi 

 

 

Karjeras nedēļas pasākums 1 

Kā runāt ar jaunieti par karjeru? Pasākums vecākiem. 1 

Ēnu diena  1 

Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās nodarbības 1 

Individuālās konsultācijas (pēc pieprasījuma) 1 

 

 

9. klasē akcentētā joma “Karjeras vadība” šādā apjomā: 

 

Mācību 

priekšmets 

Tēma Stundu 

skaits 

 

 

Valodas 

Laika menedžments 1 

Izglītības sistēmas dažādās valstīs. Izglītības iespējas ārzemēs 1 

Lietišķā valoda, tās nozīme karjeras veidošanā 1 

Publiskā uzstāšanās – sevis prezentēšana 1 

Lietišķie raksti 1 

CV, motivācijas vēstule 1 

Vēsture Pasaules ekonomiskā krīze 20., 30. gados 1 

Izcilākie zinātnieki 20., 30.gados 

20.gs. progress zinātnē un tehnikā 

1 
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Sociālās zinības 

Darba likumdošana 1 

Ģimenes budžets, skolas budžets 1 

Civillikums 1 

Nodokļi 1 

Cilvēks, sabiedrība, karjera, rīcība 1 

Ģeogrāfija Saimnieciskās nozares un ar tām saistītās nozares Latvijā 1 

Ķīmija Ķīmija sadzīvē 1 

Klases stundās Karjera un tās plānošanas pamatnosacījumi 1 

Individuālā karjeras plāna izveide 1 

Sekmju plānošana un izvērtēšana 1 

Lēmumu pieņemšana, atbildība 1 

Profesionālā virzība, piemērotība 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

 

 

 

 

 

Mācību ekskursijas 1 

Karjeras nedēļas pasākums 1 

Kā runāt ar jaunieti par karjeru? Pasākums vecākiem. 1 

Izstādes “Skola” apmeklējums 1 

Aptauja par karjeras izvēles jautājumiem  

 Individuālās konsultācijas (pēc pieprasījuma)  

 

 

10. klasē akcentētā joma “Karjeras vadība” šādā apjomā: 

 

Mācību 

priekšmets 

Tēma Stundu 

skaits 

Klases stundās Mani nākotnes sapņi. 1 

Panākumu gūšanas priekšnosacījumi. 1 

Nātotnē pieprasītākās prasmes, spējas, profesijas. 1 

Manas uzņēmējspējas, to novērtējums. 1 

Kāds es esmu saskarsmē ar citiem? 1 

Manu vecāku / ģimenes locekļu veiksmes stāsti. 1 

Riskēt vai vispār atteikties no riska? 1 

Laika menedžments. 1 
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Darbs un vaļasprieks. 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

Tikšanās ar izglītības iestāžu darbiniekiem 1 

Skolotāju diena 1 

Karjeras nedēļas pasākums 1 

Aptauja par karjeras izvēli, iespējām, profesijām  

Ekskursijas uz uzņēmumiem  

Ēnu diena  

Izstāde “Skola”  

Individuālās konsultācijas (pēc pieprasījuma)  

 

 

11. klasē akcentētā joma “Karjeras izpēte” šādā apjomā: 

 

Mācību 

priekšmets 

Tēmas Stundu 

vai 

pasākumu 

skaits 

Valodas un 

humanitārie 

mācību 

priekšmeti 

Tavas profesionālās interešu jomas, tajās ietilpstošās  

profesijas  

1 

Nākotnes iespēju izzināšana 1 

Manu vecāku darbs, profesijas 1 

Mūsu skolas absolventu sasniegumi un profesionālā izaugsme 1 

Radošās domāšanas attīstīšana 1 

Dabaszinību 

mācību 

priekšmeti 

Statistika – darba tirgus un pieprasījums 1 

Biznesa idejas, to ģenerēšana, īstenošana 1 

Profesiju standarti. Profesiju klasifikators 1 

Kā uzsākt biznesu bez kapitāla ieguldīšanas? 1 

Klases stundās Empātija, emocionālā inteliģence 1 

Mans profesionālais tips, tam piemērotās profesijas 1 

Finanšu pratība 1 

Mērķu izvirzīšana un sasniegšana 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

Tikšanās ar izglītības iestāžu darbiniekiem  

Skolotāju diena 1 

Karjeras nedēļas pasākums  

Aptauja par karjeras izvēli, iespējām, profesijām  

Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvās nodarbības   

Izstādes “Skola” apmeklējums 1 
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Ēnu diena  

Individuālās konsultācijas (pēc pieprasījuma)  

 
 

 

12.klasē akcentētā joma “Karjeras vadība” šādā apjomā: 

Mācību 

priekšmets  

Tēmas Stundu 

vai 

pasākumu 

skaits 

Valodas un 

humanitārie 

priekšmeti 

Kā izvēlēties sev vispiemērotāko profesiju? 1 

Izglītības iespējas Latvijā un Eiropā 1 

CV un motivācijas vēstule – tipiskās kļūdas un radoša pieeja 1 

Kā radīt pozitīvu iespaidu darba devējam? 1 

Lēmumu pieņemšana, īstenošana 1 

Dabaszinību 

mācību 

priekšmeti 

Veselīga konkurence un sāncensība  1 

Mans karjeras plāns 

Mans biznesa plāns 

1 

Lēmumu pieņemšana un īstenošana 1 

Klases stundās Laika menedžments 1 

Finanšu pratība 1 

Kritiskā un pozitīvā domāšana 1 

Emocionālā inteliģence, empātija 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

Nākotnes karjeras izvēles iespējas   

Izstādes “Skola” apmeklējums 1 

Individuālās konsultācijas (pēc pieprasījuma)  

Ēnu diena  
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8. Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 

Sasniedzamās prasmes 1.-6. klase 

Beidzot 6.klasi:  

 iepazinies ar dažādām profesijām; 

 izprot dažādo profesiju lomu, nepieciešamību sabiedrībā; 

 izprot saikni starp zināšanām, izglītību, profesijām un nodarbinātību; 

 mēģina izzināt savas personīgās intereses, prasmes un spējas; 

 izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību. 

Sevis iepazīšanā skolēnam ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes: 

 spēj analizēt un izvērtēt savus sasniegumus, īpašības, spējas un iemaņas; 

 prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu attīstības vajadzību noteikšanai, pozitīva paštēla 

veidošanai; 

 spēj noteikt savas attīstības mērķus; 

 spēj atšķirt stereotipus un sagrozītus, realitātei neatbilstošus cilvēku un profesiju aprakstus; 

 ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām, prasmes mācīties un 

izpratne par darba, tai skaitā par komandas darba, nozīmi. 

Darba pasaules izzināšanā skolēnam ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes:  

 izprot dazādos aspektus darba nepieciešamībai; 

 spēj raksturot izmaiņas darba pasaulē; 

 zina dažādus avotus, kur meklēt informāciju par profesiju plašo pasauli; 

 spēj izveidot profesiju grupas pēc to pazīmēm; 

 apzinās savas iespējas; 

 spēj izmantot vienkāršus lēmumu pieņemšanas paņēmienus, 

 prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu pieņemšanā; 

 spēj izprast ilgtermiņa plānošanas nozīmi un ietekmi savas karjeras iespēju un ar to saistīto 

lēmumu pieņemšanas kontekstā; 

 spēj apsvērt dažādas iespējas un nepieciešamības gadījumā mainīt savus plānus; 

 izprot, ko nozīmē tikt galā mainīgajā pasaulē un kā tas attiecināms uz ilgtermiņa karjeras 

plānošanu; 

 spēj daļēji uzņemties atbildību par savas personības attīstību; 

 spēj analizēt pārmaiņas, kas notikušas viņa dzīvē pēdējā laikā. 
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Sasniedzamās prasmes 7.-9. klase 

Beidzot 9.klasi skolēns:  

 sāk apzināties savas iespējas un samērot savas intereses, spējas, personīgās īpašības un 

vērtības; 

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

lēmumus; 

 ir ieinteresēts turpināt savu izglītību, izzināt tālākizglītības iespējas, savākt, apkopot un 

analizēt atbilstošu informāciju; 

 ir ieguvis zināšanas par vietējo darba tirgu; 

 izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību; 

 izprot mainīgās darba pasaules un mūžizglītības būtību; 

 spēj saskatīt izvēles iespējas karjeras iespēju izvēlē. 

 

Sevis iepazīšanā skolēnam ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes:  

 spēj nodefinēt savus īstermiņa un ilgtermiņa izglītības un karjeras plānošanas mērķus; 

 spēj noteikt un novērtēt ārpusklases darbā apgūto pieredzi un zināšanas par darba pasauli; 

 spēj pielietot analizēšanas un plānošanas prasmes savas karjeras plānošanā; 

 spējīgs paskaidrot, kāpēc nepieciešams cīnīties pret stereotipu veidošanu un diskrimināciju 

skolā un darbā; 

 spēj atrast atbilstošus informācijas avotus par karjeras iespējām, spēj sameklēt, analizēt un 

izmantot informāciju par darba tirgu, izglītību; 

 skolēns zina, ka personīgās veselības stāvoklis vai problēmas varētu būt 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, izmantojot personīgo pieredzi un informāciju 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 (nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes) 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; 

 skolēns prot atlasīt nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai tiktu uzņemts. 
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Sasniedzamās prasmes 10.-12. klase 

Beidzot 12. klasi skolēns:  

 saprot koncepciju par darba tirgu mainīgumu; 

 saskata vietējā un starptautiskā darba tirgus tendences; 

 izprot sakarības starp izmaiņām darba tirgū un sociālajiem, politiskajiem un 

ekonomiskajiem procesiem; 

 ir ieinteresēts attīstīt tās personiskās īpašības un iemaņas, kas būtiskas dažādām profesijām; 

 spēj atrast interesantu informāciju par profesijām, izglītību un mācīšanās iespējām; 

 prot izstrādāt īstermiņa termiņa plānus, analizējot savas personiskās īpašības un prasmes, 

vērtības un panākumu kritērijus; 

 spēj sameklēt darbu un konkurēt darba tirgū ir ieinteresēts attīstīt šīs prasmes (rakstīt CV 

un motivācijas vēstules dažādās valodās, meklēt informāciju par darba vakancēm, 

prezentēt sevi darba intervijā u.c.); 

 ja nepieciešams, izmanto speciālista (karjeras konsultanta, psihologa, ārsta u.c.) 

konsultācijas. 

 

 

Sagatavoja: pedagogs – karjeras konsultants Jolanta Priede 


