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VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS 

 Āgenskalna sākumskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša izglītības iestāde. Āgenskalna 

sākumskola atrodas Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā Kandavas ielā 4 k-1. Mācību darbu 

uzsāka 1994.gada 1.septembrī, 2002.gadā notika skolas telpu renovācija un 2003. gadā 

tika pabeigta jauna mācību korpusa, sporta zāles un ēdināšanas bloka būvniecība. Skolas 

mācību telpas ir funkcionālas, estētiskas, tīras un sakoptas. Skolas pagalms ir apzaļumots, 

iekopts, iežogots un uzturēts labā kārtībā. Iekārtots fizisko aktivitāšu laukums. Skolēni 

skolas pagalmā un skolas apkārtnē var justies droši. Skola nodrošina izglītojamos ar 

nepieciešamajām vācu un angļu valodas pamatzināšanām un prasmēm. Vācu valoda ir 

padziļināts mācību priekšmets no 1. klases. Vācu valoda tiek integrēta citu mācību 

priekšmetu apguvē. Skola ir sabiedrībā atzīta un pieprasīta. 

 VĪZIJA, MISIJA, STRATĒĢISKIE MĒRĶI, UZDEVUMI 

Vīzija - Skola, kas veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību, veicina 

un atbalsta radošu un atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu personību attīstību ar 

labām svešvalodu prasmēm  

Misija - Veicināt harmoniskas un lietpratīgas personības attīstību  

Vērtības - Atbildība. Sadarbība. Cieņa. 

Stratēģiskie mērķi - Nodrošināt kompetenču izglītībā balstītu pamatizglītības pirmā 

posma apguvi atbilstoši jaunajam pamatizglītības standartam 

Galvenie uzdevumi – 

 1. Pilnveidot mācību stundu struktūru, pielietotās pedagoģiskās metodes, vērtēšanu 

atbilstoši kompetenču izglītībai.  

2. Skolas audzināšanas programmā ietvertās vērtības, tikumus īstenot mācību saturā, 

nodrošinot izglītojamo apzinātu iekļaušanos kompetenču izglītības procesā. 

 3. Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi, finansiālo, tehnisko atbalstu kompetenču 

izglītības īstenošanā. 

 

 



 

 

 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2021./2022.m.g. – 2023./2024.m.g. 

Skolas darbības 

jomas 

2021./2022.m.g. - 2023./2024.m.g 

Atbilstība mērķiem Attīstīt ikviena izglītojamā individuālās kompetences, 

nodrošinot sekmīgu izglītības turpināšanu nākamajā izglītības 

posmā. 

Kvalitatīvas mācības Attīstīt izglītojamo kompetenci mācīties iedziļinoties 

Iekļaujoša vide Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās 

infrastruktūras un resursu nodrošināšana un to efektīva 

izmantošana 

Laba pārvaldība Skolas padomes lomas aktualizēšana Skolas darbā Sadarbībā ar 

dibinātāju uzsākt Skolas fiziskās vides atjaunošanu. Efektīva 

administratīvā darba organizēšana 

 

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. 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) 

 

Karjeras vadības prasmes var nosacīti iedalīt 3 grupās:  

• 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 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. 

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 

 

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.” Karjeras 

izglītošana - profesionāla pedagoģiskā personāla darbība, kas balstīta karjeras vadības 

teorijās un praktiskās metodikās.  

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 paraugprogrammās 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 (MK noteikumi Nr.468; 

MK noteikumi Nr.416, „Klases stundu programmas paraugs”, Karjeras izglītības 

paraugprogramma. 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). 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). 

 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA ĪSTENOŠANAS INOVATĪVAIS ASPEKTS 

 • Skolēnam karjeras izglītības apguves procesā ir iespēja veikt padziļinātu sevis izpēti.  

• Skolēnam karjeras izglītības apguves rezultātā ir iespēja noteikt savu profesionālo 

piemērotību. • Skolēnam ir iespēja mācīties pēc individuāla mācību plānu atbilstoši 

noteiktajam personības tipam un profesionālajai piemērotībai.  

• Skolēnam ir iespēja izstrādāt personīgo „Karjeras portfolio” darbam ilglaicīgā nākotnē.  

• Skolēniem ir iespēja attīstīt uzņēmējspējas no sākumskolas vecuma līdz vidusskolai  

• Skolēnam ir iespēja saņemt, karjeras konsultācijas skolēnu grupā, individuālās karjeras 

konsultācijas, konsultācijas kopā ar draugu, kopā ar vecākiem, kopā ar skolotāju u.tml.  

• Skolēnam ir iespēja novērot karjeras konsultēšanu kā profesiju.  

• Skolotājiem ir iespēja saņemt metodisko atbalstu no dienesta/centra vadītāja un 

pedagogiem – karjeras konsultantiem karjeras izglītības realizēšanai. 

 • Skolēnu vecākiem ir iespēja piedalīties izglītojošos semināros ”Kā būt atbalstošam 

vecākam bērna karjeras izvēles procesā”.  

• Skolēnu vecākiem ir iespēja saņemt karjeras konsultācijas saistībā ar savu bērnu. 

 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA REALIZĒŠANĀ IESAISTĪTO PUŠU 

KOMPETENCE 

Pašvaldības kompetence karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanā  

• nodrošināt pašvaldības pārziņā esošajās izglītības iestādēs karjeras izglītības īstenošanu;  



• veidot skolu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, nodrošinot alternatīvas nodarbības, 

mācību ekskursijas uzņēmumos skolēna uzņēmējspēju veicināšanā un attīstīšanā, kā arī 

veicināt aktivitātes finanšu pratības attīstīšanā; 

 • finansiāli atbalstīt karjeras izglītības programmas īstenošanu pašvaldības pārziņā 

esošajās izglītības iestādēs;  

• veidot sadarbību ar novada uzņēmumiem, nodrošinot skolēniem iespēju strādāt vasarā; 

 • nodrošināt skolēniem iespēju vasaras mēnešos strādāt pašvaldības dibinātajās iestādēs. 

Izglītības dienesta kompetence karjeras izglītības realizēšanas nodrošināšanā:  

• koordinēt izglītības iestāžu pedagogu – karjeras konsultantu darbību;  

• organizēt karjeras izglītības realizētāju izglītošanu; 

 • nodrošināt karjeras izglītības realizētājus ar metodiskajiem materiāliem un 

informatīvajiem resursiem mācību stundu un ārpusstundu darbam.  

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 

Atbildīgā personāla par izglītības iestādes mājas lapas uzturēšanu kompetence: 



 • nodrošināt izglītības iestādes mājas lapā sadaļas „Karjeras izglītība“ funkcionēšanu;  

• regulāri papildināt un atjaunot ar karjeras izglītības realizēšanu saistīto informāciju un 

veidot vizuālo atspoguļojumu. 

 

 Skolēnu uzdevumi karjeras vadības prasmju apgūšanā karjeras izglītības ietvaros:  

Mācīties patstāvīgi:  

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

• veiktpašvērtēšanu (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 pieņem to objektīvus lēmumus karjeras izvēles situācijās 



 

 

Karjeras izglītības programma, mērķis: 

Organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši MK rīkojumam  Nr. 214 

par koncepciju „Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana”’(29.03.2006), 

Izglītības likuma grozījumiem(07.08.2013), atbilstoši IKVD pilnveidotajiem karjeras 

attīstības atbalsta īstenošanas vērtēšanas kritērijiem akreditācijas procesā(18.05.2015) 

Karjeras izglītība sākumskolā ietver  informācijas sniegšanu izglītojamiem un  izglītošanas 

procesu- mācību programmas un daudzveidīgas darba formas karjeras atbalsta pasākumu 

organizēšanā, kas palīdz izglītojamiem pilnveidot karjeras un dzīves ceļa vadīšanas prasmes, 

ieskaitot prasmi iegūt un efektīvi izmantot karjeras informāciju un atbalstu: 



Informācijas sniegšana izglītojamiem par turpmākajiem izglītības virzieniem, to 

daudzveidību, 

*padomi un ieteikumi , lai nodrošinātu iespēju pamatoti izvēlēties noderīgu un savām spējām  

un zināšanām atbilstīgu  virzienu profesijas izvēlē , par iecerētās secības īstenošanas iespējām 

,veidot secības īstenošanai  nepieciešamo sadarbību ar citiem. 

** Izglītojamam ir tiesības  paredzētajā kārtībā saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras 

attīstības atbalsta pakalpojumus ( 55.p. –Latvijas Izglītības likums). 

Karjeras jēdziens. 

Terminoloģija.( ...Latvijas Izglītības likums) 

12 (1) karjera – izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā: 

12(2) 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 individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem karjeras 

mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu. 

Karjeras izglītība ir karjeras vadības kompetences( zināšanu, prasmju un attieksmju) 

pilnveide. 

Izglītojamiem nepieciešama karjeras izglītība, lai viņi labāk spētu vadīt aizvien sarežģītākas 

pārejas starp  vispārējo un profesionālo izglītību un darbu, jo viņiem bieži ir negatīva 

pieredze skolā un viņi neredz saistību starp formālo izglītību un darba dzīvi. 

Viena no audzināšanas darba galvenajām prioritātēm un klases stundu jomām ir 

karjeras izglītība, lai motivētu skolēnus pašizglītībai un pašattīstībai, paaugstinot viņu 

atbildību par saviem mācību sasniegumiem , savu spēju un dotumu, sociālo prasmju 

izkopšanu, savas karjeras izaugsmi un dzīves drošību( IZM rīkojums” Par  pamatizglītības 

programmas parauga apstiprināšanu 1.pielikums/nr.345.17.08.2009/) 

 

 

 

 

 

 



Karjeras izglītības īstenošana skolā: 

O pēc skolā izstrādātas neatkarīgas programmas: 

klases stundās 1.-6.kl., mācību priekšmetu stundās, individuālās nodarbībās, interešu 

izglītības programmu apguvē, ārpusstundu un āŗpusskolas pasākumos, izmantojot 

daudzveidīgas metodes un darba organizācijas formas, izglītojamo pašizpētes rezultātu, 

mācību sasniegumu pierādījumi  ,to apkopojums klases audzinātāja mapē. 

Karjeras izglītībai  skolā ir sistēmiska  un kompleksa pieeja  , ietverot klašu audzināšanas 

stundu tematisko plānojumu, mācību priekšmetu tematisko plānojumu, ārpusstundu 

pasākumu plānus  ,individuālos plānus, interešu izglītības nodarbību plānus un projektu 

īstenošanas plānus. 

O kā sastāvdaļa skolas audzināšanas programmā, 

O izmantojot VIAA Karjeras izglītībai piedāvātos materiālus . 

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves  

procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai  

un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu  

savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par  

turpmāko izglītību.  

Karjeras attīstības atbalsta nodrošinājums skolā. 

Karjera  -izglītības ,darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā. 

Karjeras vadības prasmes (sevis izpratne, darba tirgus un izglītības iespēju izpēte,        

lēmuma pieņemšana) palīdz apzināti un mērķtiecīgi virzīt karjeru. 

Karjeras attīstības atbalsts sākumskolā ietver izglītojamā informēšanu un izglītošanu 

karjeras izvēlē. 

Karjeras izglītība 

O Sistemātiski ,mācību procesā integrēti daudzveidīgi pasākumi 

O Nodrošināt izglītojamos apgūt karjeras vadības prasmes (sevis izpratni, 

izglītības iespēju izvēli un lēmuma pieņemšanas paņēmienus un saņemt karjeras 

informāciju. 

O Īsteno viss skolas pedagoģiskais personāls  ,skolas vadība, izglītojamie , 

izglītojamā vecāki, sadarbībā ar organizācijām, skolas bibliotēkāre - karjeras 

atbalsta komanda.  



 

Karjeras izglītība  tiek integrēta mācību procesā , ir pieejami metodiskie materiāli, 

informācija par karjeras izvēli,   mācību iestādēm  tālākās izglītības apgūšanā, profesijām, 

personības pilnvedošanu, karjeras plānošanu sadarbībā ar skolas  karjeras atbalsta 

komandu, nodrošinot sistēmisku pieeju  ,piemērotību vecumposmiem un atraktivitāti 

interesantu aktivitāšu organizēšanā. 

Izglītojamo informēšanā , sasaiste ar darba pasauli 

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. 

  



 

 

Karjeras izglītības uzdevumi 

1.Palīdzēt izglītojamiem pašattīstīties: 

O izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses, 

O attīstīt prasmes un attieksmes , kas izglītojamam palīdzēs nākamās profesijas 

izvēlē un nodarbināmības uzturēšanā visas dzīves garumā – gribasspēka 

stiprināšana,  atbildības un pienākuma apziņa ,pašapziņa , pašpaļāvība, 

prezentācijas prasmes,mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un 

personīgajā dzīvē, sadarbības un uzņēmības prasmes, 

O prast analizēt personīgo pieredzi , intereses, dotumus un sasniegumus, veikt 

pašvērtējumu. 

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas: 

O veikt izglītošanas un informēšanas darbu par profesiju dažādību, informācijas avotiem 

un resursiem karjeras izvēlei, 

Attīstības iezīmes Karjeras vajadzības 

Pamatskolas 1. - 4. klase 

❖ Nepieciešama pašapziņas veidošana                                                      

❖ Piemīt neierobežota enerģija                                                       

❖ Nespēja nošķirt iedomu pasauli no                                            

❖ realitātes                                                                                         

❖ Radošums un  spilgta iztēle        

 

❖ Atšķir darbu no spēles              

❖ Pozitīva attieksme pret darbu      

❖ Pazīst dažādus darba veidus 

❖ Piedalās daudzveidīgās aktivitātēs 

❖ Zina, kā pieņem lēmumus 

Pamatskolas 5. - 6. klase 

❖ Ir patstāvīgāki                                                

❖ Apzinās  savu piederību grupai un draugiem                       

❖ Ir dziļāka atbildības  izjūta                                          

❖ Prot pieņemt lēmumus un izdarīt izvēli             

❖ Veido savu identitāti                                                                           

❖ Prot raksturot savus dotumus ,spējas      

❖ Izprot darba vērtību           

❖ Prot raksturot savus pienākumus            

❖ Zina ,kur meklēt informācijas avotus                  

❖ Prot prezentēt savas prasmes, talantus 

 



O rast iespēju izzināt dažādu profesiju būtību,iesaistoties karjeras izglītības pasākumos, 

aktivitātēs , profesiju pielaikošanā Ēnu dienās un cita veida praktiskās iespējās,  

O iepazīt savu vecāku profesijas , dzīves un darba pieredzi , salīdzināt un samērot 

personīgos sasniegumus un īpašības ar tām prasībām, kas nepieciešamas konkrēti 

izvēlētai profesijai, 

O izprast jebkuru  prasmju apgūšanu un talantu attīstīšanu neformālās izglītības ietvaros 

– interešu izglītības programmu piedāvātajos pulciņos skolā un darbojoties 

izglītojamo pašpārvaldē. 

3.Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru: 

O pilnveidot savas zināšanas un prasmes , 

O veidot pozitīvu attieksmi pret jebkuru darbu, 

O noteikt izglītojamā  attīstības vajadzības karjeras izglītībā kopā ar vecākiem, 

skolotājiem un  skolas atbalsta personālu, 

O attīstīt pieņemto personīgo lēmumu īstenošanas prasmes, 

O apzināties informācijas ieguves un konsultēšanās iespējas, 

O apzināties dienas režīma nepieciešamību un pozitīvo ietekmi atbildības izjūtu 

paaugstināšanai. 

Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi: 

O Karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa. 

O Karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība. 

O Ievērotas vecumposmu intereses un vajadzības. 

O Mērķi  - objektīvi un sasniedzami , pasākumi – īstenojami. 

O Pasākumi  ir orientēti uz izglītojamā  informēšanu un izglītošanu karjeras jautājumos 

sadarbībā ar vecākiem, priekšmetu skolotājiem, mācību iestādēm, sabiedriskām 

organizācijām un uzņēmumiem. 

 

 

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 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,  

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

situācijās. Iespēju apzināšanās aktivitātes iesaista skolēnus darba pasaules izpētē un 

iepazīšanā. Aktivitātes var ietvert:  

• dažādas darba vides iepazīšana un pētīšana,  

• dažādu profesiju un izglītības un apmācības iespēju izpēte,  

• darba pasaules vēsturisko un plānoto izmaiņu analīze.  

 

2. Lēmumu pieņemšana 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,   

sociāliekonomiskais 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.).  

Karjeras izglītības saturs  

3. 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), gan universālas, vispārējas prasmes, saistītas ar darbības  



pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās.  

4. 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.  

5. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie 

izglītošanas aspekti (Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu):  

5.1. pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze,  

pastāvīga iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt  

kopsakarības;  

5.2. analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze  —  

patstāvīga,  loģiska,  motivēta,  kritiska  un  produktīva  domāšana;  prasme  

pamatot savu viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā;  

5.3. morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem 

cilvēku savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību;  

5.4. 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;  

5.5. saziņas aspekts:  praktiska pieredze  valodas lietošanā;  prasme 

sazināties vairākās valodās (rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, 

izteikt un pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes;  

5.6.  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;  

 

 

 

10  



5.7. matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē  

(budžeta plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.).  

6. Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās, taču ne vienādā  

 mērā.  

7. Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas:  

7.1. mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības;  

7.2. manas intereses, hobiji, spējas, brīvais laiks;  

7.3. mana ģimene, tās loma, tradīcijas;  

7.4. sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju,  

 pašnovērtēšana;  

7.5. attieksmes un vērtības;  

7.6. prasme sadarboties, risināt konfliktus;  

7.7. mana veselība un nākotnes nodomi;  

7.8. mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes  

 nodomu īstenošanu;  

7.9. pašaudzināšana.  

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

8.1. darba nozīme cilvēka dzīvē;  

8.2.  populāras  un  sabiedrībā  augstu  vērtētas  profesijas,  profesiju  

 daudzveidība, to tipi;  

8.3. manu vecāku darba dzīve;  

8.4. informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana;  

8.5. profesionālā kvalifikācija un tās ieguve;  

8.6. darba tirgus un nodarbinātība;  

8.7. sociālā vide un nodarbinātība;  

8.8. izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes;  

8.9. darba likumdošana, darba drošība;  

8.10. pašnodarbinātība.  

9. Pamatjoma “Karjeras plānošana un vadība” ietver šādas saturiskas  

 tēmas:  

9.1. lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai;  

9.2. lēmuma pieņemšana par karjeru. Dažādu faktoru ietekme (ģimene,  

 skola, draugi, sabiedrība u.c.);  

9.3. dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti;  
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9.4. kad viss nenorit tā, kā plānots;  

9.5. mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns  (īstermiņa un  

ilgtermiņa plānošana);  

9.6. pārmaiņas manā dzīvē;  

9.7. komandas darba pieredze;  

9.8. praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās;  

9.9. sevis prezentēšana.  

 

 

Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns  

10. Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas 

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

ārpusstundu pasākumus u.c.  

 

10.1.1.  1.- 2. klasē tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā apjomā:  

 

Mācību priekšmetu 

stundās 
Tēmas 

Stundu vai 

pasākumu 

skaits 

 

Valodas 

Mans hobijs 1 

Es un mani draugi 1 

Mani mājdzīvnieki 1 

Mana istaba 1 

Mans apģērbs 1 

 
Ētika 

Kā dažādi var pavadīt brīvo laiku 1 

Mans varonis 1 

Manas īpašības, manas stipras puses 1 

Lasīšana 
Varoņu raksturojums (ārpusklases lasīšana) 1 

Domraksts ‘Mani nākotnes nodomi’ 1 

Mājturība 
Rokdarbi  -  Gaumīgs  apģērbs  dažādām  dzīves 

situācijām 
1 

Sociālās zinības Manas intereses 1 

Sports 
Komandu spēles 1 

Fizisko īpašību tests 1 

 

 

Klases stundās 

1. kl. Es varu rūpēties par savu veselību 1 

1. kl. Aizraušanās, hobiji 1 

1. kl. Profesijas skolā 1 

2. kl. Es - sava rakstura saimnieks 1 

2. kl. Mācos mācīties 1 

2. kl. Mācos risināt strīdus 1 

2. kl. Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs 1 
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 1. kl. Adaptācijas nodarbības (klases audzinātājs, 

skolas psihologs):,,Kāds es esmu?’’; 

,,Draudzēsimies!’’; ,,Atrisinām strīdus’’ 

 

1. kl./2. kl. Vecāku sapulce ,, Kā mācīt un palīdzēt 

savam bērnam mācīties’’ 

2 

pasākumi 

2. kl. Pārrunas ,, Kā man izdodas sadarboties ar 

citiem’’ 

1 

pasākums 

2. kl. Projekts ,,Mana veselība’’ 1 

pasākums 

Skolas padomes akcija „ KARJERAS STĀSTS”  

Akcija „Cieni sevi, cieni citus, esi pieklājīgs” 1 

Diskusija „Es un mani draugi” 1 

 

10.1.2. 3. - 4. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras izpēte” šādā apjomā: 

 

Mācību 

priekšmetu stundas 
Tēmas 

Stundu vai 

pasākumu 

skaits 

 

Valodas 

Mans brīvais laiks 1 

Es un mani draugi 1 

Profesijas 1 

Dienas režīms 1 

Vizuālā māksla 3. kl. Cilvēks darbā 1 

Mājturība 3. kl. Rokdarbi - Drošība darbā 1 

Dabaszinības 
4. kl. Cilvēki, kas rūpējas par dabu. Iepazīšanas ar 

dabu saistībām profesijām 

2 

Lasīšana 
3. kl. Domraksts. Mani vecāki un darbs. 1 

4.kl. Domraksts. Populārākās profesijas  

Lasīšana 4. kl. Par ko es gribētu kļūt 1 

Sociālās zinības 4. kl. Sava laika plānošana 1 

Sports 
Komandu spēles 1 

Fizisko īpašību tests 1 

 

 

Klases stundās 

3. kl. Manas intereses, dotumi un spējas 1 

3. kl. Kāpēc vajadzīgs darbs? 1 

3. kl. Profesiju izstāde. Praktiskais darbs 1 

4. kl.   Mans   brīvais   laiks,   manas   iespējas 
pašrealizēties 

1 

4. kl. Profesijas pagātnē, tagadnē un nākotnē 1 

3. - 4. kl. Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

( projekti, tikšanās, 

lomu spēles, 

skolas un klašu 

vecāku sapulces, 

skola, individuālās 

konsultācijas u.c.) 

3. - 4. kl. Drošības dienas skolā 
2 

pasākumi 

3. kl. Konkurss „Profesiju daudzveidība” 
1 

pasākums 

4. kl. Mācību ekskursija. Iepazīstam dažādus darbus 
1 

pasākums 

4. kl. Uzņēmuma apmeklējums 
1 

pasākums 
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10.1.3.  5. - 6. kl. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras vadība” šādā apjomā:  

 

Mācību priekšmetu 

stundās 
Tēmas 

Stundu vai 

pasākumu 

skaits 

 

Valodas 

Manas intereses 1 

6. kl. Valodas kultūra 1 

Rakstura īpašības 1 

Mans brīvais laiks 
Saziņa. Emocijas 

1 

 
Informātika 

5. kl. Teksta apstrāde - lietišķie teksti datora 1 

5.   kl.   Informācijas   ieguves   un   komunikācijas 

līdzekļu izmantošana 

1 

Vēsture 6. kl. Es un sabiedrība. Personība vēsturē. 1 

 
Literatūra 

5.  kl.  Domraksts.  Mans  varonis  tiek  galā  ar 

grūtībām 

1 

6. kl. Mūsdienu jaunieša problēmas 1 

 
Sociālās zinības 

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

5. kl. Mana mācīšanās taktika 1 

6. kl. Pienākumi un tiesības 1 

Dabaszinības 
5. kl. Cilvēka maņas un darbs 1 

5. kl. Organisma augšana 1 

Sports/Mājturības 
Drošības noteikumi un to nepieciešamība. Veselība 

un darbs. 
 

 

 

Klases stundās 

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

5. kl. Uzvedības etiķete 1 

5. kl. Sevis reprezentēšana 1 

6. kl. Kā cilvēki tiek galā ar grūtībām 1 

6. kl. Laika plānošana 1 

6. kl. Mans nākotnes redzējums 1 

Ārpusstundu 

pasākumi 

( projekti, tikšanās, 

lomu spēles, skolas 

un klašu vecāku 

sapulces, skola, 

individuālās 

konsultācijas u.c.) 

5. kl. Adaptācijas nodarbības sadarbībā ar skolas 

psihologu. Darbs komandā. Stresa menedžments. 
2 

5. kl. Projekts : ,,Profesiju daudzveidība’’ 
1 

pasākums 

5. kl. - 6. kl. Drošības nedēļa: Darbs un risks 
1 

pasākums 

6. kl. Ekskursijas: Manu vecāku darba dzīve 
1 

pasākums 

 

 

  



Karjeras izglītības vērtēšana: 

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 1. – 6.klasē 

Beidzot 6.klasi, izglītojamais : 

*  Ir uzsācis izzināt un apzināties savas personīgās spējas , dotumus. 

 *Ir apguvis sadarbības prasmes un izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību. 

*Izprot saikni starp zināšanām, interesēm, talantu attīstīšanu un profesiju iepazīšanu un 

nodarbināmību. 

*Ir informēts un iepazinies ar dažādām profesijām un izprot dažādo profesiju lomu 

sabiedrības dzīvē. 

 

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas , prasmes un attieksmes 

 

*Izglītojamais spēj izvērtēt savus mācību un ārpusskolas nodarbībās  

un aktivitātēs gūtos sasniegumus, personīgās īpašības ,spējas un talantus. 

*Izglītojamais prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu attīstības vajadzību noteikšanai un 

sava pozitīvā paštēla veidošanai. 

*Izglītojamais spēj noteikt savas attīstības mērķus. 

*Izglītojamais ir iepazinies ar  dzīves pamatvērtībām un  izveidojis noteiktas attieksmes pret 

tām. 

*Izglītojamais izprot mācīšanās un sevis nodarbināmības jēgu ,darba nozīmi cilvēka dzīvē. 

Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes 

*Izglītojamais izprot darba nepieciešamības  daudzos aspektus cilvēka dzīvē – gandarījumu 

par paveikto, vēlmi pašrealizēties , atalgojumu u.c 

*Izglītojamais  izprot atbildības , līdzdarbošanās ,uzņēmības un radošuma nozīmi personības 

attīstībā. 

*Izglītojamais spēj analizēt pārmaiņas, kas notikušas viņa dzīvē sākumskolas posmā , spēj 

koriģēt vai mainīt plānus. 

*Izglītojamais prot noteikt mērķus, apzinās savas iespējas to sasniegšanā , tālākās darbības 

plānošanā , lēmumu pieņemšanā un apzinātā rīcībā. 

*Izglītojamais prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu pieņemšanā un zina 

vienkāršus lēmumu pieņemšanas paņēmienus. 

*Izglītojamais zina dažādus informācijas avotus par izglītības iespējām , darba tirgu  Latvijā  

un ir spējīgs tos izmantot nākamās profesijas izvēlei. 



*Izglītojamais apzinās izmaiņas darba pasaulē un izprot kādas prasmes  nepieciešams apgūt 

21. gs. darbiniekam. 

*Izglītojamais ir iepazinies ar daudzveidīgām profesijām skolas karjeras izglītības pasākumos 

un aktivitātēs. 

*Izglītojamais spēj izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, ārpusklases pasākumos gūto 

pieredzi, lai kļūtu par pārliecinātu un atbildīgu personību un, lai paplašinātu savas karjeras 

iespējas . 

*Izglītojamais ir apguvis finanšu pratības pamatus. 

*Izglītojamais ir apguvis prezentācijas prasmes. 

*Izglītojamais prot izmantot savu personīgo informāciju un apzinās tās drošības svarīgumu 

mainīgajā mūsdienu sabiedrībā. 

*Izglītojamais prot sazināties un sadarboties ar citiem cilvēkiem. 

Latvijā pieejamie karjeras attīstības atbalsta informācijas un 

metodiskie materiāli, to izmantošana 

1. Nodarbinātības Valsts Aģentūras mājas lapā 

O Interešu tests jauniešiem 

O Anketa “Orientācija” 

O Pašnoteicējs jauniešiem 

O Motivācijas izpēte – darba veidu motivācija 

O Profesionālās karjeras plānošana 

 

 



2. Prakse.lv 

 

 

3. VIAA atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem 

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts


4. Lejuplādējamie materiāli VIAA  

darbam ar skolēniem 

O Karjeras izglītība 7.-9. klasei. Metodiskie ieteikumi 

O Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi 

O Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi 

O Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiskie ieteikumi 

O Karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja rokasgrāmata 

O Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. 

Darba burtnīca 

O Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. 

Skolotāja rokasgrāmata 

O Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur 

mācīšanos uz darbu  

 

 

 

 

5. Lejuplādējamie materiāli 

Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur 

mācīšanos uz darbu 

 

 



Darbam ar vecākiem 

 

Lejuplādējamie materiāli Karjeras atbalsta darba padziļinātai 

izzināšanai 

• Karjeras konsultēšanas metodes 

• Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, 

pakalpojumi 

• Karjeras konsultēšanas kompetences 

Venss Pīvijs: „Sociodinamiskā konsultēšana. Praktiska pieeja 

nozīmes veidošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karjeras informācijas resursi 

Nacionālā izglītības iespēju datubāze www.niid.lv : 

• Informācija par visām izglītības iespējām Latvijā 

• Aktualitātes 

• Izglītības programmu meklēšanas sagataves 

• Karjeras izvēles testi 

• E-konsultācijas 

Interneta vietne www.profesijupasaule.lv : 

• Profesiju apraksti 

Intervijas ar profesionāļiem 

• Fotoreportāžas no darba vietām 

• Izglītības iespējas 

• Materiāli patstāvīgai profesiju izpētei 

 

Profesiju Pasaule  

O Nozares uzņēmuma apraksts  

O Profesijas apraksts: 

O Darba pienākumi 

O Darba instrumenti 

O Darba apstākļi  

O Darba iespējas 

O Intervija ar profesionāli 

O “Fotoreportāža”  

O Izglītības iespējas 

O Noderīgas saites 

 

 

 

 

 

http://www.niid.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/


Pielikums klases audzināšanas stundu tematiskajam plānojumam. 

 

O Klases audzināšanas programmas  

tematiskā grupa “Karjeras izvēle” 1-4.klase 

Temati Paredzamais rezultāts 

Profesiju  

daudz 

veidība      

Zina, par ko strādā viņa vecāki un citi ģimenes locekļi. Zina 

nosaukt profesijas, kurās strādā cilvēki skolēna dzīvesvietā, un 

izprot to nozīmību vietējās sabiedrības dzīvē.   

Dienas  

režīms    

Prot izplānot savu dienas režīmu un tam sekot, paredzot laiku 

mācībām, pienākumiem mājās, vaļaspriekiem un atpūtai.   

Mācības - 

skolēna  

darbs       

Apzinās savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties 

patstāvīgi, prot koncentrēties mācību uzdevumu apguvei un 

izprot savu atbildību sekmīgā mācību procesā.   

Karjeras  

vīzija 

Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas, 

apgūst darba prasmes.  

 

O Klases audzināšanas programmas  

tematiskā grupa “Karjeras izvēle” 5.-6.klase 

Temati Paredzamais rezultāts 

Es un mani 

dotumi   

Apzinās savas stiprās un vājās puses, mēģina apzināt savas 

intereses.  

Brīvais laiks un 

tā izmantošana       

Izzina un izmanto daudzpusīgas lietderīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, atrodot savām spējām un vēlmēm 

atbilstošāko. 



Mācīšanās 

prasmes un 

sasniegumi        

Ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves 

pamatvērtībām. Apzinās zināšanu nozīmi nākotnē, spēj 

sevi motivēt mācību darbam un cenšas sasniegt savām 

spējām atbilstošus rezultātus.   

Dažādās 

profesijas 

Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido 

priekšstatus par savu iespējamo nākotnes profesiju. 

 

 

Temati Paredzamais rezultāts 

Vajadzības, 

vēlmes 

spējas      

 Ir objektīvi izvērtējis, pārzina savus dotumus, spējas un 

intereses, samēro savas intereses un spējas, personīgās īpašības 

un vērtības.  

Izglītības 

vērtība        
Izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību. 

Apzinās izglītību kā vērtību, ir motivēts turpināt izglītību.  

Dzīves stils    Novērtē sava gribasspēka, neatlaidības un personīgā 

ieguldījuma nozīmīgumu dzīves mērķu sasniegšanā.  

Profesiju 

daudz 
veidīgā 

pasaule         

Apzinās karjeras nozīmi cilvēka dzīvē. Zina dažādus avotus, 

kur meklēt informāciju par izglītības iespējām. Prot savākt, 

apkopot un analizēt atbilstošu informāciju par profesijām, 

izzina savas turpmākās izglītības iespējas.  

Darba  
tirgus   

Ir atrastas sev saistošās profesijas. Iesaistās darba 

izmēģinājumos.  Ir iegūtas zināšanas par vietējo darba tirgu.  

Prot pieņemt ar karjeras izvēli saistītos lēmumus. 

 

 

 

 

 

 

  



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 

9. Ekskursijas 
Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju 

daudzveidību, jaunām tehnoloģijām 

 

10. 

 

Ēnu diena,  

Iepazīt   tuvāk   darba   vidi.   Iepazīt   izvēlētās 

profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas 

rakstīt CV, motivācijas vēstules, iesniegumus 

il; 11. Eseja Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, 
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  apgūt argumentācijas prasmes rakstiskā veidā 

12. Individuālais darbs Mācīties strādāt patstāvīgi 

 

 

14. 

 

 

Intervija 

Apgūst   prasmi   sarunāties:   uzklausīt   sarunas 

biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt 

uz   sarežģītiem   jautājumiem,   veidot   lietišķu 

dialogu 

 

15. 
IT tehnoloģiju 

izmantošana 

Attīsta   prasmi   lietot   mūsdienas   tehnoloģijas 

informācijas iegūšanā, saglabāšanā un 

apkopošanā 

 
 

16. 

 
 

Pārrunas/sarunas 

Apgūst   prasmes   veidot   mērķtiecīgu   dialogu, 

noskaidrot viedokli, iegūt informāciju  pārrunu 

ceļā, nenovirzoties no tēmas, uzdot jautājumus 

un atbildēt uz tiem 

 

17. 

 

Pašvērtējums/pašanalīze 

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, 

interešu,   rakstura   novērtēšanas   un   analīzes 

prasmi 

 
 

18. 

 
 

Pētījums 

Apgūt   prasmi   strādāt   ar   problēmsituāciju: 

formulēt   problēmu,   veidot   risinājuma   plānu, 

izvērtēt  gaidāmo  rezultātu,  meklēt  alternatīvu 

risinājumu,  pieņemt  lēmumu,  iegūt  praktiskas 

iemaņas pētnieciskajam darbam 

19. Portfolio/darba mape 
Vākt materiālus, iegūt informāciju, to apstrādāt, 

krāt un veidot savu darba mapi - portfolio 

 

20. 

 

Prāta vētra 

Izprast,   ka   jebkuru   neskaidru   jēdzienu   var 

izskaidrot,  ja  izsaka  dažādus   viedokļus,  tos 

sistematizē un analizē 

21. Prezentācija 
Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu 

padarīto darbu 

22. Prognozēšana Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu 

 

23. 

 

Projekts 

Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, 

sadarboties   ar   citiem,   iegūt   un   izvērtēt 

informāciju,   saistīt   teoriju   ar   praksi,   izdarīt 
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32 
 

  secinājumus, prezentēt rezultātus 

 

 
 

25. 

 

 

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 

28. Tests 
Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu interese 

radīšanai 

29. Tikšanās, 

profesiju randiņi. 

Iegūt   informāciju   par   kādu   jomu   intereses 

radīšanai 

31. Atvērto durvju 

dienas 

Iepazīties ar dažādu mācību iestāžu piedāvātajām 
programmām un specializāciju, sabiedrisko dzīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


