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Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi 

1. Karjeras izglītības mērķis:  

 

Organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam 

pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu 

unpamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu 

personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.  

Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un 

pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības 

vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai nevis epizodiski, bet 

caurvijuun veselumā, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus. 

 

2. Karjeras izglītības uzdevumus realizēt: 

 

 nodrošinot izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas; 

 palīdzēt izglītojamajiem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās 

puses,intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumu, izvirzītu konkrētu mērķi;  

 veidot izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba tirgus pasauli un ar 

tosaistīto izglītības daudzveidību; 

 nodrošināt izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un 

citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;  

 palīdzēt izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto 

iespējamo karjeru; 

 izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, toleranci, cieņu pret citādo un 

daudzveidību;  

 veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā 

unmūžizglītību. 

 izprast mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus.  



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. 

 

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 nākotnessaiknes 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.) 

Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās.  

Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas:  



 

 mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības;  

 manas intereses, vaļasprieks, 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. 

 

Pamatjoma “Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskas tēmas: 

 

 darba nozīme cilvēka dzīvē; 

 populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi;  

 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. 

 

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

 

 lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai; 

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

sabiedrība u.c.); 

 dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti;  

 kad viss nenorit tā, kā plānots;  

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

 pārmaiņas manā dzīvē;  



 komandas darba pieredze, sadarbības nozīme un loma;  

 praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās;  

 sevis prezentēšana.  

Karjeras izglītības programmasī stenošanas plāns 

Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas — 

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

pasākumi u.c.  

 

Karjeras izglītības vērtēšana 

 

 Skolēnu sasniegumi karjeras izglītībā tiek vērtēti bezatzīmju 

vērtēšanas sistēmā, īsi rakstiski vai mutiski raksturojot skolēnu mācību darbību, 

darba stilu, attieksmi un izaugsmes dinamiku šādu zināšanu, prasmju, iemaņu 

(kompetenču) apguvē un izmantojot pašvērtējumu 

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti karjeras vadības prasmēs,  

beidzot 3., 6., 9.  klasi un veidi to izvērtēšanai 

 
Klase Pašizziņa un 

pašvadība 

Karjeras iespēju izpēte Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana 

Izvērtēšanas 

veidi 

3. Pastāsta par  

Saviem 

sasniegumiem  un 

prasmēm, kas 

padodas vislabāk, 

kā arī par 

neizdošanos un 

kļūdām. Uzdod 

jautājumus par 

pašreizējo 

sniegumu karjeras 

jomā (mācības, 

brīvā laika 

aktivitātes, 

interešu izglītība, 

mājas darbi u.c.) 

un ar pieaugušā 

atbalstu, 

Meklē pārbaudītus faktus par 

karjeras iespējām un pats tos 

pārbauda. Izmanto digitālās 

tehnoloģijas karjeras informācijas 

meklēšanai pēc norādījumiem. 

Salīdzina uzņēmumus savā novadā 

un pilsētā, meklē informāciju par 

veiksmīgiem sava novada 

uzņēmumiem un stāsta par tiem. 

Nosauc un no sava redzespunkta 

stāsta par vecāku un citu ģimenes 

locekļu profesijām. 

Skaidro, kā jaunas prasmes, 

zināšanas un uzņēmība palīdz 

sasniegt mērķus un īstenot 

intereses un iespējas darba tirgū. 

Atpazīst profesijas pēc darba 

pienākumu aprakstiem vai 

Ar prieku fantazē 

par dažādām

 karjeras 

attīstības 

iespējām. 

Ir atvērts jaunai 

karjeras 

pieredzei. 

Pauž savu 

viedokli par 

karjeras iecerēm 

un uzklausa citu 

viedokli. 

Atpazīst un 

formulē karjeras 

attīstības 

problēmu 

saistošā, ar 

Informācijas 

vizualizēšana 

Jautājumi un 

atbildes 

nodarbības 

sākumā 

(beigās) 

Pašvērtējums 

Piedalīšanās 

diskusijās 

(diskusija) 

Rezumēšana 

(secināšana) 

Sadarbības 

prasmju 

novērtēšana 



iedvesmojoties no 

citu 

sasniegumiem, 

meklē idejas tās 

uzlabošanai. 

Ar skolotāja 

atbalstu plāno 

laiku mācībām un 

darbam. 

Ar pedagoga 

atbalstu seko 

iepriekš izvirzītu 

snieguma kritēriju 

izpildei un novērtē 

savu mācību 

darbu un 

mācīšanās 

pieredzi. 

Nosauc savus 

dotumus, 

sasniegumus, 

intereses un 

vajadzības. 

Pastāsta par savas 

mācīšanās 

progresu un 

prasmēm, veido 

saprotamu 

mutvārdu runu un 

reaģē uz klausītāju 

jautājumiem. 

Sniedz par sevi 

informāciju 

anketā. 

Izmanto digitālās 

tehnoloģijas 

informācijas 

sniegšanai pēc 

norādījumiem. 

demonstrējumiem, darbarīku un 

darba attēliem. 

Izmantojot vienkāršu 

situācijupiemērus, pamato, kāpēc 

darbs ir vērtība. 

Saskata vienkāršas ar sekmīgu  

karjeru saistītas kopsakarības 

sabiedrībā (skolā, ģimenē un 

vietējā kopienā). 

Veido stāstījumu par darba 

darītājiem, kuru rakstura īpašības, 

zināšanas un prasmes ir pašam 

nozīmīgas, pamato savu izvēli. 

Pauž savus uzskatus par sadzīves 

situācijām, ņemot vērā savas un 

citu cilvēku vajadzības un vēlmes. 

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

salīdzina, 

interpretē, novērtē, savieno un 

grupē vienkāršu informāciju par 

karjeras iespējām. 

Veido savā pieredzē un viedoklī 

balstītu argumentāciju karjeras 

iespēju raksturošanai. 

Formulē savus secinājumus, 

saskaņā ar 

dotajiem norādījumiem. 

personisko 

pieredzi saistītā 

kontekstā. 

Ar pieaugušā 

atbalstu izvirza 

karjeras attīstības 

mērķi mācību 

uzdevumā un 

plāno savas 

darbības soļus, 

lai to izpildītu. 

Izvirza īstermiņa 

mērķus savu 

interešu 

attīstīšanai, jaunu 

zināšanu un  

prasmju 

apgūšanai. 

Raksturojot savu 

pieredzi līdzīgās 

situācijās, izsaka 

idejas karjeras 

attīstības mērķa 

sasniegšanai. 

Īstenojot

 karjeras 

attīstības

 plānu, 

nepadodas, ja 

neizdodas to 

īstenot, bet 

mēģina vēlreiz. 

Skaidro 

savstarpējā 

atbalsta 

nepieciešamību 

un izpausmes 

karjerā un 

sadzīve, un 

piedalās tā 

nodrošināšanā. 

6.  Nosauc savas 

darbības stiprās un 

vēl pilnveidojamās 

puses, analizē 

personiskās 

īpašības un 

uzvedību, skaidro, 

kas ietekmē 

darbību izvēli un 

Pārliecinās, vai iegūta pietiekami 

vispusīga un precīza informācija 

par karjeras iespējām, pārbauda tās 

ticamību. Izmanto digitālās 

tehnoloģijas, lai iegūtu  un 

apstrādātu informāciju par karjeras 

iespējām. 

Analizē publiski pieejamo 

informāciju, lai 

Ar ieinteresētību 

uztver dažādas 

karjeras attīstības 

iespējas, izmanto 

iztēli, lai veidotu 

neikdienišķas 

sakarības. 

Uzdrīkstas 

mēģināt paveikt 

Āra 

nodarbības 

(mācību 

ekskursijas), 

ziņojums 

Darbu mape 

Informācijas 

vizualizēšana 



sniegumu 

(panākumus vai 

neizdošanos) 

dažādās karjeras 

jomās (mācības, 

interešu izglītība, 

brīvā laika 

aktivitātes, mājas 

darbi). 

Izvērtē pašreizējo 

sniegumu karjeras 

jomā (mācības, 

brīvā laika 

aktivitātes,  

interešu izglītība, 

mājas darbi u.c.) 

izmanto radošās 

domāšanas 

stratēģijas, lai 

nonāktu pie 

idejām tās 

pilnveidei, 

iedvesmojas no 

citu idejām, tās 

papildina. 

Ar skolotāja 

atbalstu izveido un 

patstāvīgi 

papildina darbu 

mapi (porfolio). 

Patstāvīgi plāno 

laiku mācībām un 

darbam. 

Patstāvīgi seko 

iepriekš izvirzītu 

snieguma kritēriju 

izpildei dažādās 

karjeras jomās  un 

nosaka, vai un kā 

sniegumu uzlabot. 

Prot pastāstīt par 

saviem dotumiem, 

sasniegumiem, 

interesēm un 

vajadzībām, 

raksturot sava 

padarītā progresu, 

izmantojot vienotu 

noskaidrotu, kādi uzņēmumi un 

kādās nozarēs ir izplatīti vietējā 

pašvaldībā, un kādu profesiju 

pārstāvji tajos strādā. 

Salīdzina profesijas, balstoties uz 

tajās veicamo darba specifiku: 

fizisks – garīgs darbs, darbs telpās 

– darbs ārā u.tml. 

Pēc skolotāja dotā parauga analizē 

informāciju par veicamā darba 

saturu, aprīkojumu, darbarīkiem, 

darba vidi un darba apstākļiem 

dažādās profesijās. 

Atlasa un vizualizē un informāciju 

par darba saturu dažādās nozares 

profesijās. 

Skaidro dažādu profesiju nozīmi 

savā, ģimenes un kopienas dzīvē. 

Skaidro sekmīgas karjeras ietekmi 

uz tās īstenotājiem, viņu ģimenes 

locekļiem, 

vietējo kopienu ekonomiku un 

sabiedrību nacionālā mērogā un 

saskata savu 

nepieciešamību 

iesaistīties savas 

kopienas dzīves uzlabošanā. 

Iepazīst un izvērtē veiksmīgus 

paša izvēlētas nozares pārstāvjus 

lai izdarītu secinājumus par viņu 

sasniegumiem un īpašībām, kas 

nodrošinājušas panākumus. 

Pēc dotajiem un paša radītajiem 

kritērijiem salīdzina, interpretē, 

novērtē, savieno un grupē 

informāciju par karjeras iespējām. 

Veido faktos par karjeras iespējas 

kontekstu balstītu argumentāciju, 

atšķir atbilstošo no neatbilstošā un 

svarīgo no mazāk svarīgā. 

Patstāvīgi formulē tiešus, 

vienkāršus secinājumus par 

karjeras iespēju. 

kaut ko jaunu. 

Piedalās savu 

karjeras ieceru 

apspriešanā un 

izvērtēšanā. Ar 

pedagoga atbalstu 

nosaka reālas 

karjeras attīstības 

vajadzības, 

atpazīst un 

formulē karjeras 

attīstības 

Problēmu dotajā 

kontekstā. 

Izvirza karjeras 

attīstības mērķi, 

piedāvā 

risinājumus, 

izvēlas labāko un 

nolemj to īstenot. 

Patstāvīgi izvirza 

vairākus karjeras

 attīstības 

(mācīšanās) 

mērķus un plāno, 

kā tos īstenot gan 

vienatnē, gan 

grupā. 

Izvirzot sev 

īstermiņa mērķus, 

izmanto gan 

savu, gan 

nozīmīgu citu 

cilvēku pieredzi. 

Iztēlojoties

 karjeras 

mērķa 

sasniegšanas 

gaitu un

 eksperime

ntējot domās, 

veido karjeras 

attīstības plānu, 

īsteno to, izvērtē 

paveikto pēc paša 

radītiem 

kritērijiem un 

iesaka 

uzlabojumus. 

Jautājumi un 

atbildes 

nodarbības 

sākumā 

(beigās) 

Multimediju 

prezentācija 

Mutiska 

uzstāšanās 

Pašvērtējums 

Piedalīšanās 

diskusijās 

(diskusija) 

Rezumēšana 

(secināšana) 

Sadarbības 

prasmju 

novērtēšana 



kritēriju sistēmu, 

iesaistās dialogā ar 

klausītājiem. 

Atbilstoši 

adresātam un 

saziņas mērķim 

raksta un pēc 

parauga noformē 

atbildes   uz  

strukturētas 

aptaujas 

jautājumiem. 

Izmanto digitālās 

tehnoloģijas 

informācijas par 

karjeras pieredzi 

prezentēšanai un 

pārraidei. 

Izzina pieejamos 

resursus un atrod 

jaunus, lai 

īstenotu savu 

karjeras ieceri. 

Saskaroties ar 

grūtībām karjeras 

attīstības plāna 

īstenošanā, meklē 

atbalstu un 

izmanto to. 

Analizē 

sadarbību karjerā 

un sabiedrībā. 

9.  Patstāvīgi analizē 

sava snieguma 

saistību ar 

personiskajām 

īpašībām un 

uzvedību dažādās 

karjeras jomās 

(mācību darbs, 

interešu izglītība, 

brīvā laika 

aktivitātes, mājas 

darbi). 

Atpazīst savas 

darbības stiprās 

puses un ar 

pieaugušā atbalstu 

atrod dažādus 

veidus,  kā attīstīt 

savas domāšanas 

un uzvedības 

pilnveidojamās 

puses. 

Izzina savu esošo 

karjeras situāciju 

no dažādiem 

skatpunktiem, 

lieto un pielāgo 

situācijai 

atbilstošas radošās 

domāšanas 

stratēģijas, lai 

nonāktu pie 

Tiecas iegūt vispusīgu un precīzu 

informāciju par karjeras iespējām, 

nosaka atsevišķus faktorus, kas 

traucē iegūt patiesu informāciju. 

Izmanto piemērotākās digitālo 

tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai 

atrastu un apstrādātu informāciju 

par karjeras iespējām. 

Balstoties uz konkrētiem 

piemēriem, analizē dažādas 

uzņēmējdarbības un 

nodarbinātības  formas un to 

priekšrocības dažādās nozarēs un 

profesijās. 

Atlasa, apkopo un analizē 

informāciju par dažādās nozarēs 

un profesijās nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un 

personības īpašībām. 

Analizē informāciju par veicamā 

darba saturu, aprīkojumu, 

darbarīkiem, darba vidi un darba 

apstākļiem dažādās profesijās. 

Atlasa, analizē, vizualizē un 

strukturē informāciju par profesiju 

saturu dažādās nozarēs. 

Analizē dažādu profesiju nozīmi 

savā, ģimenes un kopienas dzīvē. 

Analizē, kā sekmīga atsevišķu 

indivīdu karjera ietekmē pašus, 

viņu ģimenes locekļus, vietējo 

kopienu ekonomiku un sabiedrību 

Uz dažādām 

karjeras attīstības 

iespējām raugās 

ar zinātkāri, 

iztēlojas 

nebijušus 

risinājumus. 

Ir gatavs pieņemt 

nenoteiktību un 

jaunus 

izaicinājumus. 

Piedalās un 

aizstāv viedokli 

diskusijās par 

savām karjeras 

iecerēm. 

Nosaka reālas 

karjeras attīstības 

vajadzības, 

Raksturo 

problēmas būtību, 

atpazīst un 

formulē karjeras 

attīstības 

problēmu 

cēloņsakarību un 

dažādu 

nosacījumu 

savstarpējās 

mijiedarbības 

kontekstā. 

Āra

 nodarb

ības (mācību 

ekskursijas), 

ziņojums 

Darbu mape 

Informācijas 

vizualizēšana 

Jautājumi un 

atbildes 

nodarbības 

sākumā 

(beigās) 

Multimediju 

prezentācija 

Mutiska 

uzstāšanās 

Pašvērtējums 

Piedalīšanās 

diskusijās 

(diskusija) 

Rakstiska 

atskaite 

Rezumēšana 

(secināšana) 

Sadarbības

 prasmj

u novērtēšana 



jaunām un 

noderīgām idejām, 

iedvesmojas no 

citu pieredzes. 

Patstāvīgi 

pilnveido darbu 

mapi. Izmanto 

piemērotākās 

digitālo 

tehnoloģiju 

sniegtās iespējas 

digitālās darbu 

mapes veidošanā. 

Nosauc savas 

priekšrocības 

darbam vai 

uzņēmējdarbībai 

noteiktā nozarē 

(profesijā) Latvijā 

vai ārzemēs. 

Patstāvīgi izvēlas 

un iekļauj plānā 

savām vajadzībām 

un interesēm 

atbilstošas 

aktivitātes, 

nosakot šo izvēļu 

priekšrocības un 

trūkumus. 

Patstāvīgi veido 

savus kritērijus, 

kas liecina par 

mērķa sasniegšanu 

dažādās karjeras 

jomās, izzina sava 

padarītā progresu 

un nosaka, vai un 

kā uzlabot 

sniegumu. 

Izmanto kļūdas, 

lai mērķtiecīgi 

mainītu savu 

darbību. 

Mērķtiecīgi plāno 

un veido 

strukturētu un 

saturīgu mutvārdu 

runu karjeras 

attīstības mērķa 

sasniegšanai 

Eiropas mērogā un pamato to, ar 

dažādos avotos gūtu informāciju 

un statistikas datiem. 

Salīdzina veiksmīgus paša 

izvēlētas nozares pārstāvjus lai 

izdarītu secinājumus par viņu 

sasniegumiem un īpašībām, kas 

nodrošinājušas panākumus. 

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē 

un savieno dažāda veida 

informāciju par karjeras iespējām, 

izprot to kontekstu. 

Raksturojot karjeras iespējas, 

atšķir faktos balstītu apgalvojumu 

no pieņēmuma, faktus no 

viedokļa, un patstāvīgi formulē 

pamatotus secinājumus. 

Formulē 

kontekstā 

Balstītus 

strukturētus 

pieņēmumus. 

Izvirza karjeras 

attīstības mērķi, 

piedāvā 

risinājumus, 

izvēlas labāko un 

nolemj to īstenot. 

Izvirza īstermiņa 

un ilgtermiņa

 karjeras 

attīstības (t.sk. 

mācīšanās) 

mērķus, plāno to 

īstenošanas soļus, 

uzņemas 

atbildību par to 

izpildi. 

Plāno savu 

izaugsmi mācībās 

un brīvā laika 

aktivitātēs, 

balstoties uz savu 

stipro pušu un 

grūtību jomu 

apzināšanos. 

Spriežot 

“atpakaļgaitā” un 

atrodot 

pretpiemērus 

veido karjeras 

attīstības 

situācijas modeli 

un tajā pamatotu

 karjeras 

attīstības plānu. 

Īsteno to, un, ja 

nepieciešams, 

īstenošanas laikā 

pielāgo plānu 

mainīgajai 

situācijai, meklē 

citu pieeju, 

paņēmienu. 

Izvērtē paveikto 

un plāno 

uzlabojumus 



(piem., darba 

devēja 

informēšanai), 

rosina klausītājus 

uz diskusiju. 

Raksta patstāvīgi 

lietišķo vēstuli, 

iesniegumu, 

dzīvesgaitas  

aprakstu (CV) un 

motivācijas 

vēstuli, arī 

digitālajā formā un 

e-vidē. 

Izvēlas un 

izmanto ar 

karjeras mērķu 

Sasniegšanu 

saistīta satura 

(dzīves apraksti, 

motivācijas 

vēstules) radīšanai 

un pārraidei 

piemērotākās 

digitālo 

tehnoloģiju 

sniegtās 

iespējas. 

turpmākajam 

darbam. 

Elastīgi un 

izsvērti izmanto 

pieejamos 

resursus un rod 

jaunus, lai 

īstenotu savu 

karjeras ieceri. 

Saskaroties ar 

grūtībām karjeras 

attīstības plāna 

īstenošanā, 

neatlaidīgi meklē 

un rod 

risinājumu. 

Veido rīcības 

plānu un īsteno 

sadarbību savu 

karjeras attīstības 

mērķu 

sasniegšanai. 

 

 

Klases audzināšanas stundas 7. -9. Klase 

 

7. klase 

Mēŗķis: 

 Sagatavot skolēnus apzinātai profesijas izvēlei un izglītības iegūšanai.  

 Sniegt skolēniem informāciju par profesijām, kas ir nepieciešamas mūsdienu 

sabiedrībā.  

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Paredzamais 

rezultāts 

 “Par ko kļūt?” 

 “Griba, tās 

dažādie aspekti” 

 Noskaidrot 

skolēnu attieksmi 

pret dažādiem 

 Tests “Es došu 

priekšroku”. 

 Skolēni ir 

ieguvuši 

informāciju par 



 “Kas mani saista 

profesijā” 

 “Kāds es esmu 

organizētājs?” 

 Diskusija par 

dažādām 

profesionālajām 

prasībām  

profesionālās 

darbības 

veidiem. 

 Gribas 

attīstīšana. 

 Skolēnu 

profesionālo 

interešu izpēte. 

 Organizatorisko 

spēju noteikšana. 

 Iepazīstināt 

skolēnus ar 

dažādu profesiju 

prasībām.  

 

 Iegūto rezultātu 

analīze  

 Darbs grupās 

 Tests gribas 

īpašību attīstības 

noteikšanai 

 Anketa 

profesionālo 

interešu 

noskaidrošanai 

 Lomu spēle 

 Tests 

organizatorisko 

spēju noteikšanai 

 Literatūras izpēte 

 IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā.  

viņiem 

interesantām 

profesijām.  

 Katrs skolēns ir 

ieguvis 

informāciju par 

gribas īpašību 

izpausmes 

pakāpi. 

 Skolēniem ir 

informācija par 

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 

Paredzamais 

rezultāts 



 Vai protu 

sarunāties ar 

cilvēkiem, mans 

saskarsmes stils. 

 “Seši soļi 

konfliktsituāciju 

risināšanā”. 

 “Mani nākotnes 

plāni”. 

 Profesijas izvēles 

motivācija (pēc 

kā es vadījos, 

izvēloties šo 

profesiju). 

 Kādas profesijas 

mēs izvēlamies? 

 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. 

 Informācijas 

iegūšana par 

dažādām 

profesijām.  

 Darbs grupās 

 Tests saskarsmes 

spēju noteikšanai 

 Tests 

komunikatīvo 

prasmju 

noteikšanai 

 Metodisko 

rekomendāciju 

par doto tēmu 

izpēte 

 Saruna ar 

skolēniem 

 Anketa 

profesionālo 

spēju noteikšanai 

 Tests motivācijas 

noteikšanai, 

izvēloties to vai 

citu profesiju 

 Tikšanās ar 

dažādu profesiju 

pārstāvjiem 

 IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā.  

 Skolēni ir 

informēti par 

savām 

saskarsmes 

spējām.  

 Ir iegūta 

informācija par 

saskarsmes 

jautājumiem, par 

to ievērošanas 

nepieciešamību 

kolektīvā. 

 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.  

9. klase 

Mērķis :  

 Skolēnu profesionālo vēlmju noskaidrošana  

Iekļaujamās tēmas Uzdevumi Metodes un 

paņēmieni 

Paredzamais rezultāts 

 Latvijas 

izglītībassistēma

. 

 Profesionālās 

izglītības 

iestādesvalstī 

 Prasības un 

uzņemšanas 

noteikumidažādā

s profesionālās 

izglītības 

iestādēs. 

 5 profesiju tipi. 

 Mācību 

priekšmetiun 

profesijas izvēle. 

 “Pirms 

eksāmena...”  

 Informēt par 

Latvijas 

izglītības 

sistēmu 

kopumā un 

jauno pieeju 

vidusskolas 

modelī. 

 Motivēt 

skolēnus 

savlaicīgi 

meklēt 

informāciju par 

izglītībasiestāž

u uzņemšanas 

noteikumiem. 

 Noskaidrot 

skolēnu 

profesionālās 

vēlmes. 

 Iepazīties ar 

profesiju 

tipiem. 

 Motivēt 

skolēnus to 

 Lekcijas 

 Saruna ar 

skolēniem 

 Spec. literatūras 

pētīšana, 

Internēta 

izmantošanas 

iespējas 

 Informatīvās 

literatūrasanalīz

e (bukleti, 

reklāma, žurnāli, 

katalogi) 

 Lomu spēle 

 Anketa 

profesionālospēj

u noteikšanai 

 Literatūras 

izpēte 

 Darbs grupās 

(izpētītāmateriāl

a prezentācija) 

 Mācību 

darbības analīze 

 Skolēni ir informēti 

par izglītības 

sistēmu Latvijā  

 Skolēni ir informēti 

par profesionālās 

izglītības 

iespējāmvalstī, 

pilsētā 

 Skolēni savlaicīgi 

uzzina 

viņusinteresējošo 

informāciju  

 Skolēni ir ieguvuši 

zināšanaspar 

profesiju tipiem 

 Skolēni ir 

uzlabojuši 

sekmībumācību 

priekšmetos, kas 

saistītiar izvēlēto 

profesiju  

 Skolēni pārzina 

stresa 



mācību 

priekšmetu 

padziļinātai 

apguvei, kas 

saistīti ar 

profesijas 

izvēli.  

 Iepazīstināt ar 

metodiku un 

rekomendācijā

m kā pārvarēt 

stresa situācijas 

pirms 

eksāmeniem. 

 Individuālās 

konsultācijas 

praktiski 

uzdevumi 

 Diskusija  

 IT izmantošana 

izglītošanas 

procesā.  

situācijupārvarēšan

as metodiku.  

 

7. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte” šādā apjomā: 

 

Mācību priekšmetu stundās Tēmas 

Valodas  

 

Mans hobijs 

Es un mani draugi 

Mani mājdzīvnieki 

Mana istaba 

Mans apģērbs 

Saziņa: personīgais viedoklis, attieksme, 

pamatojums, diskusija 

Ģeogrāfija Klimata izmaiņas un veselība 

Vēsture Seno baltu ciltis 

Literatūra Ētiskais tēls literatūrā. 

Sociālās zinības Atkarības 

Lietišķas saskarsmes etiķete  

Ārpusstundu pasākumi 

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās 

konsultācijas u.c.) 



 

 

8. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Karjeras izpēte” šādā apjomā: 

 

Mācību priekšmetu stundās Tēmas 

Valodas (latviešu, angļu, 

krievu)  

 

Lietišķi raksti – Eiropas CV; 

darba sludinājumu pētīšana;  

motivācijas vēstule; 

Intervija ar dažādu profesiju pārstāvjiem  

Tekstveide - pārspriedums 

Sociālās zinības  

 

Droša sociālā vide 

Darbs un karjera 

Globalizācija 

Matemātika  Izcilākie matemātiķi 

Ķīmija  Ķīmiskie atkritumi un to pārstrāde  

Bioloģija  Ekoloģija, profesijas ”Cilvēks – daba”  

Ģeogrāfija  Darbaspēka migrācija Eiropas Savienībā  

Darba vietas dažādās valstīs  

Fizika  Fizika mūsu ikdienā 

Vēsture Strādnieku kustība 19. gs. pēdējā trešdaļā 

Ekonomiskā attīstība Eiropā un ASV 19. gadsimta beigās  

Ārpusstundu pasākumi 

(projekti, tikšanās, lomu spēles,skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās 

konsultācijas u.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Karjeras vadība” šādā apjomā: 

 

Mācību priekšmetu 

stundās 

Tēmas 

Valodas (latviešu, angļu, 

krievu ) 

Dienas režīms ; darba plānošana 

Izglītības sistēmas dažādās valstīs. Izglītības iespējas ārzemēs  

Publiskā uzstāšanās – sevis prezentēšana 

Lietišķie raksti ( CV, iesniegums, sludinājums, motivācijas 

vēstule, u.c.) 

Ģeogrāfija  Saimniecības nozares un ar tām saistītās profesijas Latvijā  

Ķīmija Ķīmijas sadzīve 

Vēsture  Pasaules ekonomiskā krīze 20. gs. 30. gados 

Izcilākie 20.gs.zinātnieki 

20. gs. progress zinātnē un tehnikā 

Sociālās zinības  

 

Darba likumdošana 

Ģimenes budžets, skolas budžets 

Civillikums 

Nodokļi 

Cilvēks, sabiedrība, karjera, rīcība 

Iekļaušanās darba tirgū  

Ārpusstundu pasākumi 

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās 

konsultācijas u.c.) 

 

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 9. klasē 

 

Beidzot 9. klasi, skolēns: 

 sāk apzināties savas iespējas un sāk reālistiski samērot savas intereses, spējas/dotumus, 

personīgāsīpašības 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 unanalizēt 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 izglītībasun karjeras plānošanas mērķus. 

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

zināšanas par darbapasauli.  

 Skolēns spēj pielietot iegūtās analizēšanas un plānošanas prasmes savas karjeras 

plānošanā.  

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

un diskriminācijuskolā un darbā. Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, 

prasmes un attieksmes  

 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 izmantotinformāciju 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) unkas 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.  

 

 Karjeras attīstības atbalsta metodes 

 

Karjeras attīstības atbalstā izmantojamas daudzveidīgas mācību metodes un metodiskie 

paņēmieni. 

Aptauja Jautājumu vai jautājumu un atbilžu formā mutvārdos vai rakstveidā veidota 

informācijas iegūšanas metode. Aptauju izmanto kā heiristisku mācību metodi, lai iegūtu citu 

mācību metožu (piem., diskusijas, projekta darba u.c.) īstenošanai nepieciešamo informāciju. 

Asociāciju kartes Neliela izmēra daudznozīmīgi attēli, kuri, izraisot asociācijas un 

“atdzīvinot” atmiņas un izjūtas, palīdz veidot stāstījumu par noteiktām, stāstītājam nozīmīgām 

tēmām. 

Apskats (pārskats) Skolēni, veicot mācību uzdevumu, vāc informāciju (datus), piem., 

veic aptauju, anketēšanu u.c., un rezultātus apkopo rakstiskā apskatā (pārskatā). 

Āra nodarbības Skolotāja organizēta mācību organizācijas forma, kuras laikā skolēni 

ārpus skolas veic skolotāja sagatavotos uzdevumus un meklē atbildes uz skolotāja 

sagatavotiem jautājumiem. Pārskatu par paveikto āra nodarbībās skolēni var sagatavot klasē 

vai mājās. 

Darbu mape (portfolio) Skolēna veidota attīstības (t.sk., karjeras attīstības) programma 

noteiktam laika posmam un kritisks programmas īstenošanas pašnovērtējums. Noteiktā, 

iepriekš ieplānotā laikā skolotājs kopā ar skolēnu kopīgi izvērtē skolēna sasniegtos rezultātus 

un programmas īstenošanas laikā radušās problēmas, veicinot skolēna pašizpēti, pašanalīzi un 

pašregulāciju. Darbu mape ir pašizziņas, pašatklāsmes, paraksturošanas un pašanalīzes 

instruments, kas cilvēkam palīdz apzināties dabas dotos talantus, savas stiprās puses un 



priekšrocības, novērtēt sevi un palīdz saskatīt karjeras iespējas. Darbu mapi skolēni var veidot 

papīra  formātā vai digitāli. 

Darbs ar tekstu Skolotājs piedāvā tekstus (rakstveidā, audio un videoierakstos) mācību 

uzdevuma veikšanai, skolēni iepazīstas ar tekstiem un atbilstoši mācību uzdevumam veido 

jautājumus par tekstu, analizē tekstu, atbild uz tekstā ietvertajiem jautājumiem u.c. 

Demonstrēšana Skolotājs vai skolēni demonstrē vizuālu informāciju (videofilmas, 

attēlus, tabulas utt.), parasti – papildinot stāstījumu (lekciju, izklāstu). 

Didaktiskā spēle Pieredzes izglītības metode, spēle, kurai ir skolotāja definēts 

izglītojošs mērķis un noteikta struktūra. Didaktiskās spēles var iedalīt trīs kategorijās: 

konstruēšanas spēles (spēles ar materiāliem, detaļām, dažādu telpisku objektu un mehānismu 

konstruēšana), lomu (simulācijas) spēles (reālās dzīves notikumu, darbību un situāciju 

atveidošana) un spēles ar noteikumiem (spēles, kurās jāievēro noteikti nosacījumi – galda 

spēles, kāršu spēles, bingo, sporta spēles, muzikālās spēles u.c.). 

Diskusija Skolotājs vai skolēni piedāvā apspriešanai kādu tematu, skolēni individuāli 

vai iepriekš mērķtiecīgi izveidotās grupās iesaistās sarunā, argumentēti  aizstāvot savu 

viedokli. Galvenie skolēna uzdevumi diskusijā ir: skaidri izteikt savas domas, ieklausīties citos, 

censties izprast citu viedokli un uzņemties atbildību. 

Domu karte Grafiskais organizators – tīklveida zīmējums (“zirneklis”), kuru veido 

lapas vidū apļa centrā ierakstot tēmu (nozīmīgāko jēdzienu) un to ar atzariem savienojot ar 

apakštēmām. Atzariem piezīmē zariņus, pie kuriem pieraksta atslēgas vārdus (vai pievieno 

attēlus), kuri saistās ar apakštēmu. Ja nepieciešams, šīs saites, veidojot loģisku sistēmu, var 

sazarot tālāk. Domu karte palīdz strukturēt  domas gaitu: sākt ar vispārīgo (tēmu), pāriet uz 

konkrēto (apakštēmu) un tikai tad iedziļināties detaļās. 

Ēnošana Karjeras izglītības metode mācību ekskursijas variants, kurā skolēni, īstenojot 

mācību uzdevumu, mērķtiecīgi individuāli iepazīstas ar noteiktas profesijas pārstāvja darba 

ikdienu. Mācību metode palīdz skolēniem pārbaudīt sevi darba vidē, izzināt savas intereses un 

dod iespēju labāk iepazīt izvēlēto profesiju. Pēc Ēnu dienas skolēni dalās pieredzē ar klases 

biedriem, dodot iespēju ikvienam skolēnam vairāk uzzināt par dažādām profesijām. 

Grafiskais organizators Noteiktā sistēmā sakārtotas informācijas vizuāls attēlojums, 

izmantojot specifiskus simboliskus apzīmējumus. Grafiskie informācijas organizatori (tabulas, 

shēmas, diagrammas, domu kartes u.c.) palīdz abstraktas idejas attēlot konkrētākā veidā, 

parādīt informācijas vienību (faktu, jēdzienu, koncepciju u.c.) savstarpējās attiecības, sakārtot 

un organizēt idejas, vieglāk iegaumēt un atcerēties informāciju. 



Heiristiskas Skolotāja vadītas pārrunas, kuru laikā skolēni nonāk pie subjektīvi 

jauniem atklājumiem. Intervija Skolēni, atbilstoši skolotāja dotajam uzdevumam, iztaujā par 

noteiktu tematu vienu vai vairākus cilvēkus, pēc sarunas apkopo rezultātus un veido 

secinājumus Jautājumi – atbildes Skolotājs vai skolēni mutvārdos vai rakstiski uzdod 

jautājumus par noteiktu tematu un atbild uz tiem. 

Katehētiskas pārrunas Pārrunas, kuru laikā skolēni precizē un nostiprina esošās 

zināšanas. 

Klausīšanās metode Skolēni uzmanīgi klausās stāstījumu, individuāli pieraksta mācību 

uzdevumam atbilstošo informāciju (jautājumus, problēmas, viedokļus), stāstījuma beigās 

uzdod jautājumus (ja nepieciešams), un noslēgumā, atbilstoši mācību uzdevumam, sniedz 

atgriezenisko saiti vai ziņojumu. 

Kolāža Skolēnu individuāli, pāros vai grupās veidots kompozicionāli vienots attēls, 

kurā skolēni atklāj savu priekšstatu par kādu skolotāja dotu tematu, piem., veido kolāžu par 

sociālo vidi klasē, vērtējot savstarpējās attiecības. Kolāžas veidošanā var izmantot 

visdažādākos materiālus metode ļauj skolēniem izmantot savas prasmes jaunākajās 

tehnoloģijās, savā darbā lietojot, piemēram, interneta resursus, digitālās kameras, kolāžas, 

izmantojot datoru vai viedtālruni, var veidot arī internetā. 

Kooperatīvā mācīšanās Mācību metode, kuru īstenojot skolotājs izveido skolēnu 

grupas tādu uzdevumu vai projekta darbu veikšanai, kuros nepieciešama produktīva grupas 

dalībnieku sadarbība, t.i., uzdevuma rezultāti atkarīgi no katra grupas dalībnieka ieguldījuma 

kopējā darbā. Risinot uzdevumu, grupas dalībnieki pilnveido saskarsmes prasmes, mācās 

sadarboties un viens no otra. Skolotājs organizē mācības un konsultē skolēnus. Metodi var 

izmantot gan plaša informācijas klāsta apkopošanai, gan arī radošu uzdevumu izpildei, piem., 

komiksa veidošanai par noteiktu tēmu. 

Krustvārdu mīklas Viens no intelektuāli radošo didaktisko spēļu (projektēšanas 

spēles, burtu, skaitļu mīklas, anagrammas u.c.) veidiem, kas īpaši lietderīgs jēdzienu izpratnes 

nostiprināšanā. 

Lomu spēles Mācību metode, kurā skolotājs piedāvā skolēniem mācību situācijas, ko 

iespējams atveidot lomās, aprakstu (rakstveidā vai mutvārdos). Skolēni iejūtas lomās atbilstoši 

mācību situācijā ietvertajam uzdevumam. Citi skolēni veic skolotāja dotu uzdevumu – vēro, 

pieraksta, vērtē atbilstoši noteiktiem kritērijiem u.c., lai pēc situācijas izspēlēšanas izteiktu 

viedokli diskusijā. 

Mācību ekskursija Āra nodarbību forma, kas dod iespēju skolēniem dabiskos 

apstākļos iepazīt dažādas parādības un procesus; reālu notikumu vai darbības vietu 



apmeklējums, kas ļauj iegūt jaunu informāciju dabiskā vidē, padziļināt mācību satura izpratni, 

integrēt dažādos mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes un pilnveidot skolēnu 

sociālās prasmes. Pirms mācību ekskursijas skolēni saņem mācību uzdevumus, kuri individuāli 

vai grupās jāveic ekskursijas laikā. Pēc ekskursijas skolēni sagatavo pārskatu par paveikto un 

demonstrē to pārējiem, vai iesniedz skolotājam. 

Pārrunas Dialoģiska mācību metode, kuru īstenojot runātājs (skolotājs vai skolēns) ar 

mērķtiecīgu un loģiski secīgu jautājumu palīdzību palīdz klausītājiem, kuriem ir vai pārrunu 

laikā būs iespēja iegūt priekšzināšanas, konstruēt jaunas atziņas. 

Piramidālā diskusija Mācību metode, kurā notiek pakāpeniska pāreja no individuālā 

darba uz diskusiju klasē (grupā). Pēc mācību uzdevuma saņemšanas, skolēni strādā individuāli, 

izdarot uzdevumā paredzētās izvēles un pieņemot lēmumus. Pēc tam skolēni apvienojas pāros 

un apspriež individuāli pieņemtos lēmumus, izveidojot kopīgu pāra viedokli par veicamo 

uzdevumu. Nākamajā posmā, diviem pāriem apvienojoties, diskusija un lēmuma pieņemšana, 

no visām izvēlēm izveidojot vienu kopēju izvēli, notiek četratā. Diskusija turpinās aizvien 

lielākās grupās, kamēr viens kopējs lēmums tiek pieņemts klases kopējā diskusijā. Nobeigumā 

skolēni skolotāja izvēlētā veidā izvērtē kopējo lēmumu un tā pieņemšanas gaitu 

Praktiskais darbs Skolēni atbilstoši mācību uzdevumam veic mācību darbu, lietojot 

apgūtās zināšanas, prasmes un īstenojot savas radošās ieceres, strādājot individuāli vai grupā. 

Prāta vētra Mācību metode, kurā skolotājs uzdod jautājumu vai izvirza problēmu un 

skolēni īsi izsaka iespējamās atbildes, idejas, risinājumus u.c., uzmanīgi klausoties, papildinot, 

bet nekomentējot un nevērtējot citu teikto. Metodi ieteicams izmantot  kā ieaicināšanas fāzes 

sastāvdaļu, lai aktualizētu esošās skolēnu zināšanas un izpratni, sākot jaunu tēmu. 

Projektu metode Mācību metode, kuru īstenojot, skolēni individuāli vai darba grupās 

formulē idejas un jautājumus, iegūst informāciju, pēta un risina problēmas, apkopo darba 

rezultātus un iepazīstina ar tiem citus skolēnus. Skolotājs palīdz skolēniem formulēt projekta 

mērķi, izveidot darba grupas un sniedz atbalstu projekta izveidē. 

Radošais darbs Skolēnu pašizpausmes metode, mācību uzdevuma īstenošana 

individuālās vai kooperatīvās mācīšanās rezultātā radīta stāsta, esejas, dzejas, aforisma, 

zīmējuma, attēla u.c. formā. 

Sarunas mazās grupās Mācību metode, kurā skolēni, saskaņā ar pašu pieņemtiem 

noteikumiem, veic skolotāja dotu uzdevumu, sarunājoties mērķtiecīgi izveidotās grupās, kur 

katrs izsaka savu viedokli vai vērtējumu un dalās pieredzē, kā arī saņem informāciju no citiem. 

Simulācija Situāciju izspēles metode, kurai, salīdzinot ar lomu spēli, raksturīga lielāka 

nenoteiktība skolotāja piedāvātajā situācijas aprakstā, elastīgums un sarežģītība. 



Situāciju analīze Mācību metode, kurā skolotājs piedāvā skolēniem reālas vai 

izdomātas situācijas aprakstu (rakstiski vai mutiski), audio vai videoierakstu un uzdod 

jautājumus par šo situāciju. Skolēni pārrunā, analizē, pieraksta, secina un atbilstoši situācijas 

analīzes mērķim veido kopsavilkumus vai ieteikumus. 

Situāciju izspēle Mācību metode, kurā skolotājs piedāvā skolēniem reālas vai 

izdomātas problēmsituācijas aprakstu (rakstveidā vai mutvārdos). Skolēni meklē situācijas 

risinājumus, izspēlējot situāciju lomu spēlē (ja situācijas aprakstā skaidri definētas dalībnieku 

lomas) vai simulācijā (ja lomas situācijā ir nenoteiktas vai neviennozīmīgas). Metodi īstenojot, 

skolēni var veidot un izspēlēt iespējamos situācijas attīstības scenārijus, un saņemt 

atgriezenisko saiti no citiem skolēniem un skolotāja. Skolotājs var modelēt izspēlei skolēnu 

dzīves pieredzei līdzīgas situācijas. 

Spēle Noteiktu darbību kopums vēlamā rezultāta sasniegšanai, kam piemīt sacensības 

pazīmes un kas ietver ne tikai prasmju un iemaņu mērķtiecīgu, noteikumiem atbilstošu 

izmantošanu, bet arī nejaušības elementus un brīvas interpretācijas, darbības un rīcības 

iespējas. Spēle veicina izziņas spēju, sadarbības prasmju un radošuma attīstību un veicina 

spriedzes samazināšanos. 

Stāstījums (izklāsts, lekcija) Mācību metode, kuru īstenojot skolotājs vai skolēns 

izklāsta kāda temata saturu (piem., idejas, viedokļus, faktus, teorijas vai notikumus), bet 

klausītāji (piem., citi skolēni) klausās, veido pierakstus atbilstoši uzdevumam, uzdod 

jautājumus. 

SVID analīze Ārējo (iespējas un draudi) un iekšējo (priekšrocības un trūkumi) 

ietekmes faktoru noteikšanas metode. Metode ļauj izvērtēt un prognozēt indivīda, grupas vai 

organizācijas un apkārtējās vides faktoru mijiedarbību. 

Venna diagramma Grafiskais organizators, kuru izmanto kopīgā un atšķirīgā 

noteikšanai un jēdzienu definēšanai. Venna diagrammu zīmē kā vairākus, parasti divus vai trīs 

pārklājošos apļus. Diagramma ļauj uzskatāmi parādīt dažāda rakstura attiecības starp 

jēdzieniem, grupām, kategoriju kopām u.c. Atspoguļojot informāciju diagrammā, apļu daļās, 

kuras nepārklājas, raksta atšķirīgo, daļās, kurās apļi pārklājas kopīgo. Apkopojot individuāli 

vai mazajās grupās izveidoto Venna diagrammu saturu, skolotājs, uzklausot argumentētus 

skolēnu viedokļus, var veidot lielu diagrammu uz tāfeles un organizēt diskusiju par jēdzienu 

attiecībām. 

Viktorīna Spēles veids, kas liek skolēniem koncentrēt zināšanas, saskatīt būtisko, lietu 

un parādību loģisko kārtību un noformulēt to vārdos. Skolēnus var iesaistīt viktorīnā kā 

dalībniekus, kā arī var piedāvāt skolēniem pašiem mācību procesā veidot uzdevumus. 



Vizualizēšana Mācību metode, kurā skolotājs vai skolēni informācijas uztveres 

atvieglošanai un papildināšanai izmanto vai patstāvīgi izveido simboliskus uzskates līdzekļus 

(objektu attēlus ar vārdu, simbolu un krāsu palīdzību), piem., domu kartes, shēmas, 

diagrammas, tabulas, plānus, kartes, zīmējumus u. c. Lietojot vizualizācijas metodes, skolēni 

pilnīgo vizuālo uztveri, apgūst skaidrāku redzējumu uz lietām un pilnveido spēju paskatīties uz 

problēmām no cita skatupunkta un ieraudzīt problēmu risinājumu skaidrākā perspektīvā. 

 

Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamā literatūra 

 

 I.Lemešonoka Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem. 

Zvaigzne ABC,2018.(ir darba lapas) 

 Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7.-9. klasei Skolotāju rokasgrāmata (ESF, prof. 

izgl. attīstībasaģentūra, 2006.g.)  

 Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7. klasei (ESF, prof. izgl. attīstības aģentūra, 

2006.g.)  

 Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 8. klasei‖ ( ESF, prof. izgl. attīstības aģentūra, 

2006.g.)  

 Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 9. klasei‖ ( ESF, prof. izgl. attīstības aģentūra, 

2006.g.)  

 Karjeras izglītības mērķi pamatskolā ( ieteikumi skolotajiem un klases audzinātājiem) ( 

ESF, prof. izgl.attīstības aģentūra, 2004.g.) 

 Karjeras iespēju izpēte (metod. palīglīdzeklis skolotājiem un klašu audzinātājiem ) 2003 g/ 

( ir darba lapas) 

 Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009. VIAA Izglītības ceļvedis.  

 Informatīvs izdevums, 2009 Augstskolas. Koledžas. Tehnikumi. Profesionālās 

vidusskolas.  

 Arodskolas.Informatīvs izdevums Izglītība pēc 9. klases. PIAA, 2005. Izglītība pēc 12. 

klases. PIAA, 2005 

 Karjeras attīstības atbalsts / Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. Valsts Izglītības satura 

centrs  

 Karjeras iespēju izpēte/ metodiskais palīglīdzeklis PIAP aģentūra, 2003 

 Karjeras izglītība 7., 8., 9. klasei.  

 Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006 



 Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra 

Korna E.(2011) 

 Karjeras izglītība. Rīga: Raka. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi 

veiksmīgai karjerasizvēlei. VIAA, 

 Karjeras atbalsta departaments, 2008 Mans bērns izvēlas karjeru, VIAA, 2010. 

 Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā: 

http://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf  

 

Sagatavoja P.Vilcāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII Interneta resursi,kassaistītiarkarjerasizglītību 

 

 

 www.karjerascentrs.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību 

kursiem, kāarī - apraksti par profesijām.  

 www.izaugsme.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem 

Latvijā,par mācību iespējām ārzemēs, kā arī apraksti par profesijām.  

 www.izm.gov.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm 

 www.viaa.gov.lv- informācijas un karjeras atbalsts 

 www.piaa.gov.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību  

kursiem unizglītības un darba iespējām ārzemēs. 

 www.sf.gov.lv - par studiju un studējošo kreditēšanas jautājumiem. 

 www.nva.lv - par bezdarbnieku profesionālo apmācību. 

 www.lak.lv - par amatu apguves iespējām (tostarp cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību 

un cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem veselības traucējumiem) pie amatu meistariem. 

 www.niid.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, karjeras izglītības testi. 

Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības 

iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās 

izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī 7 

karjeras izvēles testi.  

 www.iespejas.lv  

 www.prakse.lv Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, 

studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, 

izglītības iestādes un tās atrašanās vietas  

 www.uzdevumi.lv Sadaļā "Kur mācīties" iespēja izvēlēties informāciju par visu  

līmeņu studijāmun atbilstošām programmām.  

 www.studentam.lv Ar izglītības iestādēm Latvijā un izglītības iespējām ārzemēs var 

iepazīties sadaļā "Izglītība" 



 www.piaa.gov.lv/Euroguidance izglītības iespējas (ko un kur mācīties); 

publikācijas, metodiskie un informatīvie materiāli (Iepazīsti izglītības un darba pasauli- 

CD- ROM formāts); ES dokumenti par karjeras izvēles un konsultēšanas tēmām; 

Eiropas portāli /PLOTEUS, ESTIA, EURES, EURYDICE u.c./ 

 www.izmpic.gov.lv profesionālā izglītība; profesiju standarti  

  www.karierascentrs.lv 

Profesiju apraksti. Lai izmantotu lapas piedāvājumus, nepieciešama bezmaksas 

reģistrācija. Sadaļā Karjeras izvēle atrodama karjeras informācija (profesijas, izglītības 

iespējas). Meklēšana – gan pēc alfabēta, gan vietas, gan izglītības veida un interešu jomas. 

Sadaļā Izpēti sevi – interešu tests un datorspēle „Es un mana karjera”  

 www.cv-online.lv 

 www.e-darbs.lv 

 www.workingdau.lv  

 www.vakance.lv 

 www.cvmarket.lv  

 www.fontes.lv  

 www.ariko.lv  

Personāla atlases firmas 

 www.careercenteronline.org  

Virtuālais karjeras centrs (e-konsultēšana, e-apmācība, resursi)  

 www.stepfour.com/jobs www.occupationsguide.cz/en  

Profesiju apraksti angļu valodā  

 www.isec.gov.lv (kādas vidējās izglītības programmas atbilst konkrētajai studiju 

programmai; kādi centralizētie eksāmeni jākārto; par papildus prasībām augstskola informē 

vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas). 

 www.izaugsme.lv ( pieprasītāko profesiju tops; progre sīvās profesijas ;par darba tirgu; 

aktualitātes, jauninājumi).  

 www.aiknc.lv (informācija par augstskolu un koledžu statusu; par augstskolu un koledžu 

licencēšanu, akreditāciju). 

 www.izmpic.lv (nodarbinātības apraksts; kvalifikāciju līmenis; apmācības programma). 

 

http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance
http://www.cv-online.lv/
http://www.e-darbs.lv/
http://www.vakance.lv/

