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“Skola visskaistākā, kalnā tu stāvi. 

Klusi ap tevi šalc – ozolu cilts.” 



Karjeras izvēle ir atkarīga no indivīda personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. 

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. 

Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un 

spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu. Skolotāja uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, t.i., 

veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī izpētīt 

dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei. Vēlēšanās realizēt sev svarīgus nākotnes plānus 

veicinās skolēnu motivāciju mācīties. 

Rīgas 41.vidusskolas karjeras izglītības mērķis: vadīt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam 

pašizpēti, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, veidot pamatu savlaicīgu, 

pārdomātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par tālāko izglītību visos mācību priekšmetos. 

Lai realizētu karjeras izglītības mērķi, jādefinē jēdzienus karjera un karjeras izglītība. 

Karjera – cilvēka mērķtiecīga darbība savu profesionālo un personīgo mērķu sasniegšanai visa mūža garumā. Karjera pēc būtības ir 

pašrealizācijas veids. 

Karjeras izglītība – izglītības procesā integrēti pasākumi, lai mācītu un palīdzētu izglītojamiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, 

spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar 

izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā.  



Karjeras izglītība palīdz: 

• izprast un apzināties sevi; 

• attīstīt prasmes, kas nepieciešamas karjeras attīstības plānošanai un vadībai: 

(1) spēja risināt grūtus uzdevumus un problēmas, 

(2) prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, 

(3) prasme sevi prezentēt, 

(4) prasme atrast vajadzīgo informāciju, 

(5) spēja pieņemt procesa, apstākļu mainīgumu; 

• pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru; 

• izprast pārmaiņas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā; 

• uzzināt, kur un kā piekļūt atbilstošai informācijai, resursiem un konsultācijām; 

• izpētīt iespējamās karjeras iespējas un kādas iespējas piedāvā mācīšanās, darbs un atpūta Latvijā un ārzemēs. 

 

Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi: 

• karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa; 

• karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība; 

• ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības; 

• mērķi — objektīvi un sasniedzami; pasākumi — īstenojami; 

• pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi.  

 



Karjeras izglītība ir vienmērīgi jāiekļauj visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu 

jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties metodes savas karjeras veidošanai nevis epizodiski, bet kopumā, 

izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus. 

Karjeras izglītība ir integrēta: 

• klases stundās: 

Plānojot karjeras izglītības procesu izglītības iestādē, pedagogiem ieteicams izmantot klases stundu programmu paraugu.  Skatīt šeit: 

https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf  

Tematiskās joma “karjera” veidota, izmantojot klašu grupu sadalījumu.  

1) 1. – 3. klase 

Nr. Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

1. 
Profesiju daudzveidība.manu vecāku, 

ģimenes locekļu darbs 

• Zina, kur un par ko strādā vecāki un citi ģimenes locekļi. 

• Zina nosaukt profesijas, kurās strādā cilvēki skolēna dzīvesvietā un izprot viņu 

nozīmību vietējās sabiedrības dzīvē.  

2. Mani pienākumi ģimenē. Mani vaļasprieki. 

Mana sapņu profesija. 
• Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un interešu iespējām, vaļasprieku, saistību ar 

profesijām, gūst izpratni par to dažādību. 

3. 
Dienas režīms. 

• Prot izplānot savu dienas režīmu un tam sekot, paredzot laiku mācībām, pienākumiem 

mājās, vaļaspriekiem un atpūtai. 

4. 

Mācības – skolēna darbs 

• Apzinās savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties patstāvīgi un koncentrējas 

mācību uzdevumu apguvei un izprot savu 

atbildību sekmīgā mācību procesā. 

• Prot izmantot stundās apgūto ikdienā. 

5. Karjeras vīzija. • Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas, apgūst darba prasmes. 

 

 

https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf


2) 4.- 6. klase 

Nr. Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

1. Es un mani dotumi • Apzinās savas stiprās un vājās puses, kā arī savas intereses, spējas. 

2. Mani darba ieradumi. 

Sadarbības prasmes. 

• Prot plānot savu dienas režīmu, ievērojot savas un citu intereses un iespējas.  

• Prot sadarboties ar dažāda vecuma cilvēkiem. 

3. 
Brīvais laiks un tā izmantošana. 

• Izzina un izmanto daudzpusīgas lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, atrodot 

savām spējām un vēlmēm atbilstošāko. 

4. 

Mācīšanās prasmes un sasniegumi. 

• Mācās dokumentēt savus sasniegumus. 

• Apzinās zināšanu nozīmi nākotnē, spēj sevi motivēt mācību darbam un cenšas sasniegt 

savām spējām atbilstošus rezultātus. 

5. 

Profesiju daudzveidība, prestižs un 

pievilcība. 

• Izprot profesiju veidus un tajās veicamo darba specifiku: fizisks – garīgs darbs, darbs 

telpās – darbs ārā u.tml. 

• Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido priekšstatus par savu 

iespējamo nākotnes profesiju. 

• Pētot profesiju daudzveidību, domā par savām nākotnes iecerēm, par savām iespējām 

pilsētā/novadā/valstī. 

6. 

Lietišķā valoda, tās nozīme ikdienas dzīvē. 

• Izkopj savu valodas kultūru. 

• Izprot publiskas uzstāšanās būtību un ir apguvis prasmes tajā piedalīties, prezentējot 

dažādus darbus un uzstājoties. 

3) 7. - 9. klase 

Nr. Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

1. 

Vajadzības, vēlmes un spējas. Pašvērtējums. 

• Ir objektīvi izvērtējis, pārzina savus dotumus, spējas un intereses, samēro savas 

intereses un spējas, personīgās īpašības un vērtības. 

• Novērtē sava gribasspēka, neatlaidības un personīgā ieguldījuma nozīmīgumu dzīves 

mērķu sasniegšanā. 

• Novērtē savu sasniegumu rezultātus. 

2. 

Savu interešu, spēju un dotību attīstīšana. 

• Saprot, kā skolā, ārpusskolas aktivitātēs un ikdienā var attīstīt savas intereses, spējas un 

dotības. 

• Apzinās interešu izglītības un brīvprātīgo darba nozīmi savas pašattīstības veicināšanā. 



3. 

Izglītības vērtība. 

• Izprot saistību starp izglītību, profesiju un nodarbinātību. 

• Apzinās izglītību kā vērtību, ir motivēts turpināt izglītību. 

• Izprot Latvijas izglītības sistēmu un savas tālākās izglītības iespējas. 

• Zina dažādus avotus, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām. 

4. 

Profesiju daudzveidīgā pasaule. 

• Apzinās karjeras nozīmi cilvēka dzīvē un saprot karjeras plānošanas 

pamatnosacījumus. 

• Prot savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju par profesijām, izzina savas 

turpmākās izglītības iespējas. 

• Ir apzinājis sev saistošās profesijas. Iesaistās darba izmēģinājumos. 

• Ir iegūtas zināšanas par vietējo darba tirgu. 

5. 

Individuālā karjeras plāna izveide. 

• Ir apgūtas plānošanas prasmes un veicināta spēja uzņemties atbildību par savu plānu 

īstenošanu. 

• Prot pieņemt ar karjeras izvēli saistītus lēmumus. 

• Ir izveidota un regulāri tiek papildināta savu sasniegumu mape (portfolio). 

4) 10. - 12. klase 

Nr. Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

1. 

Izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs. 

• Izprot Latvijas izglītības sistēmu un savas tālākās izglītības iespējas. 

• Izprot būtiskākos nosacījumus studijām ārzemēs. 

• Zina, kur meklēt informāciju par iespējām turpināt izglītību un ar to saistītajiem studiju 

fondiem, stipendijām, kredītiem u.c. gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

2. 

Mūžizglītība. 

• Izprot nepārtraukta izglītošanās procesa un darba lomu un nozīmi savā dzīvē. 

• Apzinās izglītību kā vērtību. 

• Apzinās formālās un neformālās izglītības sniegtās iespējas. 

3. Informācija par darba tirgu un tā attīstības 

tendencēm. Vietējo ekonomiku 

ietekmējošās tendences. 

• Apzinās formālās un neformālās izglītības sniegtās iespējas. 

• Izprot nodarbinātības tendences mūsu valstī un pasaulē. 

• Ir gatavs pieņemt alternatīvus lēmumus karjeras izvēlē. 

4. 
Zinātnes un tehnoloģiju attīstība. Profesiju 

mainība un dažādība, pienākumi, darba 

devēju prasības. 

• Ir iepazinis dažādas darbavietas, darba devēju prasības, darba pienākumus. 

• Pārzina darba meklēšanas procesu. 

• Apzinās profesiju mainību saistībā ar zinātnes un tehnoloģiju attīstības tendencēm 

pasaulē. 



• Izprot profesionālās ētikas pamatprincipus un prasības.  

5. 

Darbs ārzemēs. 

• Zina par iespējām strādāt ārpus Latvijas un kur griezties pēc palīdzības, ja tas ir 

nepieciešams. 

• Ir informēts, kur meklēt ziņas par attiecīgās valsts darba likumdošanu. 

6. 

Karjeras izveles plānošana. Individuālā 

karjeras plāna izveide. 

• Ir izvērtēta piemērotība izvēlētajai profesijai. 

• Ir apkopota informācija atbilstoši izvēlētajai profesijai. 

• Ir pilnveidotas plānošanas prasmes un veicināta spēja uzņemties atbildību par savu 

plānu īstenošanu. 

• Ir pilnveidotas plānošanas prasmes un veicināta spēja uzņemties atbildību par savu 

plānu īstenošanu. 

 

• mācību priekšmetu stundās (aptverot karjeras izglītības jomas: pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība), 

• ārpusstundu pasākumos (tikšanās ar skolas absolventiem un dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas, informācijas dienas dažādās mācību 

iestādēs, Karjeras mēnesis (oktobris), interešu pulciņi, izstāde “Skola”, klases vakari, vecāku sapulces, vasaras darba nometne u.c., ko rīko 

klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un direktoru vietnieki izglītības jomā. 

• psihologa individuālas konsultācijas, skolēnu izpēte un grupu nodarbības par karjeras izvēles jautājumiem. 

Karjeras vadības pamatprasmju apguvei var izmantot dažādas metodes: 

• anketēšana;  

• aptauja; 

• diskusija;  

• grupu darbs;  

• lomu spēles;  

• prezentācijas u.c. 
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Videomateriāli 

1. Atrodi savu ceļu! Karjeras un izglītība iespējas būvniecības nozarē. Atrodi savu ceļu! Karjeras un izglītība iespējas elektrotehnikas un 

elektronikas nozarē. Atrodi savu ceļu! Karjeras un izglītība iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē. Atrodi savu ceļu! Karjeras un 

izglītība iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. Atrodi savu ceļu! Karjeras un izglītība iespējas meža nozarē. – DVD: VIAA. 

2. Domā pats! (videofilma 5. – 8.klasei.) 

3. Iepazīsti izglītības un darba pasauli. – CD – ROM: PIAP. 

4. Iepazīsti un izvēlies! Virtuālais ceļvedis: Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija, Rēzeknes augstskola, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola. – CD. 



5. Izglītība Latvijā 2008 – CD: STA. 

6. Kurp doties? Ķīmiķis. Farmaceits. Mikrobiologs. (TV raidījumi) Nākotnes aprēķins. (īsfilma)– DVD: biedrība „Jauniešu 

konsultācijas”, 2006 

7. Kurp doties? Farmaceits. Vides speciālists. Mārketinga speciālists.– DVD: biedrība „Jauniešu konsultācijas”, 2007 

8. Karjeras iespējas Latvijā. RSEBAA. AIESEC. – CD. 

9. Labklājības ministrijas pētījumi. ES struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi”projekts. – CD. 

10. Mana karjera. Mana karjera manās rokās. Autoceļu būvniecība. Mana karjeras – manās rokās. Enerģētika. – CD: SIA „AGD 

GRUPA”, IZM ISEC. 

11. Profesionālās darbības jomas Latvijā. – DVD (1., 2.disks), VHS: PKIVA. 

12. Progresīvās profesijas. – CD: PKIVA, Labklājības ministrija, projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” 

13. Studijas datorikas nodaļā. Fragments no LTV7 raidījuma „Aktualitātes”. (13.04.2008.) – CD (.mpg): SIA „AGD GRUPA” 

14. “Zaļais pipars 1-4” – CD: RTU. Pieejams: http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/izglitojosa-filma-zalais-pipars 

Interneta resursi: 

1. www.europass.lv/ - CV standarts “Europass” 

2. http://jaunatne.gov.lv/lv - informatīvi materiāli par konkursiem un brīvprātīgo darbu 

3.  www.niid.lv- nacionālā izglītības iespēju datu bāze. 

4.  http://www.nva.gov.lv/karjera/ - informatīvie un metodiskie materiāli sevis, profesiju un izglītības iespēju izpētei, ieteikumi 

karjeras plānošanai. 

5. www.prakse.lv- prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances jauniešiem, informācija par profesijām un izglītības iespējām 

6. www.profesijupasaule.lv– profesiju paraksti, intervijas ar profesionāļiem, darba vides fotogalerijas, profesiju apguves iespējas. 

 


