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KARJERAS VEIDOŠANAS ASPEKTI 

 Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, 

cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža 

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

visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.  

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības 

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

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

nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.  

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums 

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

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

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

plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba 

dzīvē.  

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji 

jēdzienu “karjera” skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā 

profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes 

sasniegšana, tad tagad termins “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme 

profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās 

secīga maiņa visas dzīves garumā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns 

visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika 

aktivitātes, mācības un darbs.  

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs 

būtiski nosacījumi:  

• lai profesija būtu interesanta un saistoša,  

• lai profesija atbilstu spējām,  

• lai varētu atrast darbu šajā profesijā.  

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties 

profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG 

sabiedrībai. 

  GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un 

darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas 

saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts. Daudziem ir plašs interešu 

loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai 

realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku. Lai pieņemtu pareizo lēmumu, 

nepieciešams izzināt potenciālās darbības virziena/profesijas saturu, darba 

pienākumus un apstākļus.  

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

kā arī veselības stāvoklis,— visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir 

noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm 

interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — 

mācībās vai jau praktiskajā darbā.  

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

tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas 



tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izvēloties izglītības virzienu ir jāuzzina, kādas 

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

programmā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, 

to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir 

jābūt gatavam arī turpināt mācīties. Pašiem savu garīgo pasauli un pasauli ap 

mums. Ikvienam cilvēkam ārpus darba un ārpus ģimenes ir nepieciešams laiks, 

kuru veltīt sevis bagātināšanai, pilnveidošanai un attīstībai. 

 

KARJERAS VADĪBAS PRASMES 

Karjeras vadības prasmju attīstīšana ir viens no karjeras attīstības atbalsta 

mērķiem. Karjeras attīstības atbalsta mērķis ir sekmēt:  

● indivīda spējām un interesēm atbilstoša attīstības virziena (profesijas, izglītības 

nozares) izvēli;  

● karjeras vadības prasmju veidošanu un pilnveidi. 

Karjeras vadība (angl. – career management) vai karjeras pašvadība ir cilvēka 

pašvadīta darbība sava dzīves plāna veidošanā un īstenošanā; tā ietver nepārtrauktu 

savas karjeras attīstības uzraudzīšanu, novērtēšanu, koriģēšanu un vadīšanu sev 

vēlamā virzienā.  Karjeras vadības prasmes  ir savas dzīves plānu patstāvīgas 

veidošanas, loģisku lēmumu pieņemšanas un realizēšanas, kā arī savas karjeras 

vadīšanas un savu karjeras mērķu īstenošanas prasmes. Karjeras vadības prasmju 

pilnveide ir karjeras izglītības rezultāts. Karjeras vadības prasmju veidošanās un 

pilnveide notiek vispārējo prasmju veidošanās un pilnveides ietvarā – mācību 

procesā, veicinot izglītojamo vispārējo prasmju attīstību, sekmēta arī karjeras 

vadības prasmju veidošanās, mijsakarībā radot karjeras virzītājspēkus. Izglītojamo 

karjeras vadības prasmju veidošanās sākas, apgūstot vienkāršas pamatprasmes 

(lasītprasmi, rakstītprasmi, runas prasmi, matemātiskās prasmes, sadarbības 

prasmes), un turpinās sarežģītāku prasmju (digitālās pratības, daudzveidīgu 

informācijas resursu izmantošanas, pētniecisko, pašizziņas, pašvērtēšanas, dotumu 

pilnveidošanas, problēmu risināšanas, komunikācijas, lēmumu pieņemšanas, 

plānošanas u.c.) pilnveides laikā. Karjeras vadības prasmes nav saistītas ar 

darbībām noteiktā nozarē vai profesijā, to pamatā ir caurviju prasmes, kas stiprina 

jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, palīdz veidot pozitīvas attiecības un 

pieņemt atbildīgus lēmumus, jāattīsta visās mācību jomās un mācību priekšmetos, 

un ir noderīgas dažādās profesionālās darbības jomās. Mācību procesā, t.sk. 

karjeras izglītībā, izglītojamie veido un pilnveido šādas caurviju prasmes:  

● kritiskā domāšana un problēmrisināšana;  

● jaunrade un uzņēmējspēja;  

● pašvadīta mācīšanās;  

● sadarbība;  



● pilsoniskā līdzdalība;  

● digitālā pratība.  

  21. gadsimta karjeras teorijās karjeras vadības prasmju centrā izvirza 

pašvadītas mācīšanās prasmi, ko papildina citas caurviju prasmes un visu mācību 

jomu mācību priekšmetos nostiprinātās un attīstītās zināšanas, izpratne un 

pamatprasmes. Karjeras izglītībā, izmantojot un pilnveidojot pašvadītas 

mācīšanās prasmi, izglītojamie aizvien labāk apzinās sevi kā indivīdu, spēj 

precīzāk formulēt savas vēlmes, vajadzības un intereses,  pārvaldīt emocijas, domas 

un uzvedību un veidot  pozitīvas attiecības gan karjerā, gan arī dzīvē kopumā. 

Pašvadītas mācīšanās prasmes pilnveide paaugstina motivāciju sevi pilnveidot, tā 

ietver gatavību un vēlēšanos, mērķtiecīgi izmantojot situācijai atbilstošas 

domāšanas stratēģijas, izvirzīt  izglītības un nodarbinātības mērķus,   plānot savu 

darbību to sasniegšanai, īstenot plānu un izvērtēt paveikto gan plāna īstenošanas 

laikā, sekojot līdzi savam mācīšanās progresam, gan arī sasniedzot rezultātu. 

Nozīmīga karjeras vadības prasmju sastāvdaļa ir kritiskā domāšana un 

problēmrisināšana – karjeras izglītībā izglītojamie karjeras attīstības kontekstā 

izzina, analizē un izvērtē dažāda veida informāciju un situācijas, izprot to 

kontekstu, mācās pieņemt izsvērtus un atbildīgus lēmumus, definēt problēmu 

būtību un risināt vienkāršus un kompleksus karjeras izvēles un attīstības 

izaicinājumus. Karjeras vadība saistīta ar jaunradi un uzņēmējspēju – dzīvojot 

mainīgā, attīstībā esošā vidē nepieciešama atvērtība jaunai pieredzei un 

izaicinājumiem, gatavība meklēt un saskatīt daudzveidīgas iespējas uzlabot esošo 

dzīves un karjeras situāciju, uzņemties iniciatīvu saglabāt neatlaidību, lai ideju 

pārvērstu noderīgā risinājumā vai produktā. Dzīves kvalitātes un sabiedrības 

ilgtspējas kontekstā viens no karjeras izglītības uzdevumiem ir karjeras vadības 

prasmju pilsoniskās līdzdalības dimensijas pilnveide – vienīgi saskatot 

kopsakarības sabiedrībā un vidē, analizējot savu iesaisti lokālos un globālos 

procesos un savā profesionālajā darbībā vai brīvā laika aktivitātēs iesaistoties to 

uzlabošanā, kā arī uzņemoties atbildību par savu rīcību sabiedrības dalībnieks var 

īstenot sev un citiem vislietderīgāko karjeru. Karjeras pašvadību 21. gadsimtā grūti 

iedomāties bez digitālās pratības, kas izpaužas atbildīgā un efektīvā digitālo 

tehnoloģiju izmantošanā informācijas ieguvei par izglītības un nodarbinātības 

iespējām, jauna satura radīšanai (piem., veidojot un pilnveidojot darbu mapes, 

dzīves aprakstus, motivācijas vēstules u.c.), satura koplietošanai un saziņai, kritiski 

un konstruktīvi izvērtējot tehnoloģiju un mediju lomu. Karjeras attīstību raksturo 

kā paštēla (ar sevi saistītu domu, izjūtu un attieksmju) pilnveidi, saskaņošanu ar 

karjeras iespējām un īstenošanu karjerā.  

Karjeras vadības prasmes var nosacīti iedalīt 3 grupās:  

● pašizzziņas un pašvadības prasmes, kas ietver prasmi uzturēt pozitīvu paštēlu, 

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

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

pieredzi;  



● karjeras iespēju izpētes prasmes, kas ietver prasmi atrast un izvērtēt informāciju 

par karjeras (izglītības, nodarbinātības, uzņēmējdarbības u.c.) iespējām;  

● karjeras lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes, kas ietver prasmi 

veidot karjeras vīziju (nestrukturētu indivīda redzējumu, kura pamatā ir vēlme 

sasniegt noteiktu karjeras stāvokli), izvirzīt karjeras attīstības mērķi, izstrādāt un 

īstenot karjeras attīstības plānu un sadarboties karjeras mērķu sasniegšanai.  

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

cilvēks pašvada savas izglītības un darba gaitas, apkopojot, analizējot un 

organizējot ar sevi, izglītību un nodarbinātību saistīto informāciju. 

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 

 

Attīstības iezīmes Karjeras vajadzības 

1.-3.klase 

Nepieciešama uzmanība un uzslavas. 

Piemīt neierobežota enerģija. 

Nespēja nošķirt iedomu pasauli no realitātes. 

Nepieciešama pašapziņas veidošana.  

Atšķir darbu no spēles. 

Identificē dažādus darba veidus. 

Piedalās dažādos darba aktivitāšu veidos. 

Zina, kā pieņemt lēmumus. 

Apgūst pozitīvu attieksmi pret darbu. 

Identificē personīgās sajūtas. 

4.-6.klase 

Daudz patstāvīgāki. 

Saprot, ka piederība grupai un draugiem ir 

svarīga. 

Var vairāk uzņemties atbildības. 

Identificē personīgās intereses, spējas, savas 

stiprās un vājās puses. 

Raksturo savus pienākumus mājās un skolā un 

saista tos ar sabiedrībā sastopamiem darbiem. 

 

 

 

 



KARJERAS IZGLĪTĪBA 

Karjeras izglītības mērķis: 

organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot 

izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai 

nepieciešamo pamatzināšanu un pamat prasmju 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 caurviju un veselumā, izmantojot 

izglītības procesa un programmas līdzekļus.  

 

Karjeras izglītības uzdevumi: 

 

1. Palīdzēt izglītojamajiem pašattīstīties: 

▪ izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses, 

▪ izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu 

karjeru,  

▪ attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, 

pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt”, mērķu izvirzīšana un darbības 

plānošana mācību un personīgajā dzīvē,  

▪ analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, 

vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus. 

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:  

▪ izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību, 

▪ izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai,  

▪ izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un 

apmācības iespēju attīstības tendences,  

▪ salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem 

sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai 

karjerai/mācībām 

▪ piedalīties darba izmēģinājumos,  

▪ uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību,  

▪ gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu 

darbu,  

▪ izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības,  

▪ uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās 

īpašības palīdz noturēties darba tirgū. 

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru: 

▪ apgūt karjeras vadības prasmes, 

▪   noteikt savas attīstības vajadzības,  

▪ pilnveidot savas zināšanas un prasmes,  



▪ apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas,  

▪ veidot savu personīgās karjeras plānu,  

▪ attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes,  

▪ veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un 

mūžizglītību. 

 

 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 IZGLĪTĪBAS PLĀNOŠANA 

 

Lai izglītojamos sagatavotu efektīvai pārejai no skolas uz pieaugušo darba 

dzīvi, skolai ir jānodrošina saviem izglītojamajiem aizvien daudzveidīgāks un 

lielāks mācīšanās pieredžu skaits.  

 

Karjeras izglītības programmas sastāvdaļas: 

 

Sevis izzināšanas aktivitātes, kurās izglītojamie 

• 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. 

 

Lēmumu pieņemšana ir saistīta ar mācīšanos, kā pieņemt lēmumus, lai plānotu un 

vadītu savu karjeru. izglītojamie 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, 

sociālekonomiskais 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.). 

• Sagatavošanās pārmaiņām un pārejai attiecas uz tādas izpratnes un prasmju 

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

gan vēlamām, gan nevēlamām. Šādas aktivitātes palīdz:  

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

periodus, ar kādiem ir jāsastopas dzīves laikā 

• izpētīt, kā cilvēki reaģē uz izmaiņām 

• attīstīt prasmes, lai efektīvi pārvarētu dažādas plānotas un neplānotas 

pārmaiņas, piemēram, problēmu risināšanu, atbalsta tīklu identificēšanu un 

izmantošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

 

Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi 

 

1. Karjeras izglītības mērķis:  

 

1.1. organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 747 (Rīgā 2018. gada 27. novembrī.) 

1.2. noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

programmu paraugiem prasībām, integrējot specifiskus mērķus: 

1.3. nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai 

un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; 

 

1.4.radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo 

lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. 

 

2. Karjeras izglītības uzdevumi:  

 

2.1. nodrošināt katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;  

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

intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus; 

2.3. veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules 

un ar to saistīto izglītību daudzveidību; 

2.4. nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, 

informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas 

pamatiemaņas; 

2.5. palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko 

izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;  

2.6. nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi;  

2.7. izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret 

daudzveidību; 

2.8. veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem 

izglītībā un mūžizglītību.  

 

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;  

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;  

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 

 

Karjeras izglītības saturs tiek realizēts izmantojot dažādas darba 

organizācijas formas — mācību priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās un 

grupu nodarbības, dažādus ārpusstundu pasākumus. 

 

 

Skolas 

administrācija 

Klases audzinātāja Mācību priekšmeta 

skolotāji 

Atbalsta personāls 

 
Bibliotekārs 

 

Plāno karjeras 

izglītības darbu skolā. 

Izstrādā karjeras 

izglītības programmu. 

Pārrauga karjeras 

izglītības īstenošanu.  

Organizē skolas 

karjeras izglītības 

pasākumus. 

 

Īsteno audzināmās 

klases karjeras 

izglītības programmu 

atbilstoši 

tematiskajam un 

karjeras izglītības 

pasākumu plānam. 

Veicina personības 

attīstību un virzību 

atbilstoši skolēna 

potenciālam. Palīdz 

skolēnam sakārtot 

savu skolēna 

portfolio.  

 

Organizē mācību 

procesu, kas atbilstoši 

tematiskajam plānam 

karjeras izglītībā ir 

vērsts uz izglītojamā 

personības attīstību, 

sniedzot informāciju 

par mācību 

priekšmeta nozīmību 

ar to saistītās 

profesijās. 

Attīsta skolēnu 

prasmes informācijas 

ieguvē un apstrādē 

(IT prasmes).  

Veicina skolēnu 

patstāvīgas mācīšanās 

iemaņu veidošanos.  

 

Psihologs sniedz 

atbalstu audzinātājam 

izglītojamo izpētē un 

korekcijā.  Konsultē 

izglītojamos, vecākus 

un pedagogus saistībā 

ar karjeras izvēli.  
Sociālais pedagogs 

sniedz atbalstu klases 

audzinātājam 

izglītojamā psiho-

sociālo apstākļu 

noskaidrošanā un 

sekmē izglītojamo 

vides sakārtošanu 

veiksmīgai mācību 

darbībai un profesijas 

izvēlei. Organizē un 

veicina sociālo 

pakalpojumu un 

palīdzības saņemšanu, 

kas veicina sekmīgu 

izglītojamā karjeras 

attīstību.  

Veic programmu 

īstenošanai 

nepieciešamo 

iespieddarbu un citu 

dokumentu 

komplektēšanu, 

uzskaiti, apstrādi, 

uzglabāšanu un 

klasificēšanu.  

Nodrošina brīvu 

pieeju informācijai, 

lai uzlabotu 

izglītojamo un 

skolotāju zināšanu 

kvalitāti karjeras 

izglītībā. Veicina 

izglītojamo prasmi 

kritiski izvērtēt no 

dažādiem avotiem 

iegūtu informāciju.  

Atbalsta un piedalās 

izglītojošos 

pasākumos un 

programmās. 

Mācību priekšmetu 
skolotāji

Skolas bibliotekāre

Skolas atbalsta personāls

Interešu izglītības 
programmu  skolotāji

Klašu audzinātāji

Skolas 
administrācija

KARJERAS 
IZGLĪTĪBA



Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns klases stundās 

 
1.klase  

Sasniedzamie rezultāti:  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni par darba nozīmi, atšķir darbu no spēles;  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni un diskutējuši par vaļaspriekiem, to nozīmi prasmju 

attīstīšanā.  

 

N.p.k.  Temati/  

nodarbības  

Saturs/uzdevumi  Apraksts/soļi  Resursi  

1.  Darba 

jēdziens, tā 

skaidrojums  

(1 māc.st.)  

Kas ir darbs? Kas ir 

profesija?  

Kopīgi ar 

skolēniem izveidot 

vienkāršotu darba 

un profesijas 

definīciju.  

Katrs skolēns izsaka savu viedokli 

par to, ko nozīmē vārds „darbs” – 

kas tiek rakstīts uz tāfeles. 

Noskatās kādu filmu no „Profesiju 

pasaule”. Seko pārrunas. Skolotājs 

uz tāfeles uzraksta vārdu 

„DARBS”, skolēni pārrunā 

jēdzienus - ar ko darbs atšķiras no 

profesijas. Pārrunā, kādas 

profesijas patīk, kādi darbarīki 

nepieciešami, strādājot šajā 

profesijā. Pārrunā, kādi darbi 

patīk, ko dara mājās. Skolēni 

uzzīmē darbarīkus, kas saistās ar 

šiem darbiem. Kopīgi izliek 

zīmējumu izstādi.  

Tāfele, dators, 

projektors, 

zīmēšanas, 

krāsošanas 

piederumi, 

www.profesiju

pasaule.lv 

2.  Uzmini 

profesiju  

(1 māc.st.)  

Izprast dažādus 

darbus, dažādas 

profesijas.  

Stundu uzsākot, skolotājs pārrunā 

iepriekšējā stundā runāto – ar ko 

darbs atšķiras no profesijas. 

Skolotājs uz tāfeles uzraksta 

vārdu „PROFESIJA”. Skolēni 

pārrunā, cik dažādas profesijas var 

būt vienā uzņēmumā. Izmanto 

kartiņas, kurās attēloti priekšmeti, 

kurus izmanto dažādi profesiju 

pārstāvji.  

Kartiņas, kurās 

attēloti 

priekšmeti, 

kurus izmanto 

dažādi 

profesiju 

pārstāvji. 

3.  Mani darbi 

un 

pienākumi 

ģimenē  

(1 māc.st.)  

Paplašināt 

priekšstatu par 

darbu: mājas 

pienākumi kā 

darbs.  

Izmanto kartiņas ar attēlotiem 

priekšmetiem, kurus izmanto 

dažādu pienākumu veikšanai 

mājās, piemēram, slota, sūklis, 

putekļsūcējs, lejkanna. Pedagogs 

nosauc dažus pienākumus, kurus 

cilvēki veic mājās. Aicina 

skolēnus nosaukt, kādus vēl 

pienākumus var veikt mājās. 

Pārrunā, vai pienākumi mainās un 

vai tie atšķiras dažādos 

gadalaikos. Skolēni zīmē kādu no 

mājas darbiem, ko paši veic 

ģimenē. Pārrunā šīs situācijas 

klasē. Veido zīmējumu izstādi.  

Kartiņas ar 

attēlotiem 

priekšmetiem, 

kurus izmanto 

dažādu 

pienākumu 

veikšanai 

mājās 



4.  Kas ir 

vaļasprieks? 

Mani 

vaļasprieki.  

 

(1 māc.st.)  

Izveidot 

vienkāršotu 

vaļasprieka 

definīciju. 

Diskusija par 

vaļasprieku nozīmi 

prasmju attīstīšanā, 

sasaiste ar darbu un 

pienākumiem 

Saruna ar skolēniem par 

vaļaspriekiem. Skolēni nosauc 

savus vaļaspriekus, brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes, skolotājs 

uz tāfeles veido sarakstu un 

pārrunā to. Pedagogs demonstrē 

savu vaļasprieku. Skolēni veido 

savu vaļasprieku zīmējumus vai 

kolāžas. Skolotājs no skolēnu 

iepriekšējā stundā darinātiem 

darbiem veido izstādi, kopīgi visi 

grupē darbus pa līdzīgām tēmām, 

aicina skolēnus pārdomāt, ko 

varētu pastāstīt par saviem 

vaļaspriekiem. Skolēni prezentē 

savus darbus.  

Notiek saruna par darba 

pienākumiem. 

Tāfele, 

zīmēšanas 

piederumi, 

materiāli 

kolāžas 

veidošanai 

Skolēnu 

zīmējumi, 

kolāžas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. klase  
Sasniedzamie rezultāti:  

• Izglītojamie ir guvuši izpratni par profesijas jēdzienu;  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni par interešu saistību ar profesijām;  

•    Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni un diskutējuši par profesiju daudzveidību  

 

 

N.p.k.  Temati/  

nodarbības  

Saturs/uzdevumi  Apraksts/soļi  Resursi  

1.  Kas ir profesija? 

Kas ir karjera?  

(1 māc.st.)  

Skolēni kopīgi 

noformulē 

vienkāršotu 

profesijas un 

karjeras definīciju.  

Skolotājs izdala darba 

lapas ar mugursomas 

attēlu, skolēni izkrāso to, 

pārrunā, kādi darbi 

jādara, lai izgatavotu 

somu. Noskatās video, 

kurā redzams somas 

ražošanas process. 

Izmantojot vārda 

„KARJERA” pirmos 

sākumburtus, veido 

sarakstu profesiju 

nosaukšanai, piemēram, 

K – kalējs, A- aktieris 

utt.  

video -  

www.youtube.c

om/watch?v=0S

GkK_uLkvE  

zīmuļu krāsas, 

šķēres, darba 

lapas ar 

mugursomas 

attēlu 

2.  Profesiju 

daudzveidība  

(1 māc.st.) 

Gūt priekšstatu par 

profesiju   

daudzveidību.  

 

Stundu uzsāk ar 

pārrunām par profesiju 

dažādību. Skolotājs 

sadala bērnus grupās pa 

4-5, piedāvā izvēlēties 

kartītes ar dažādu 

profesiju attēliem. Katrai 

grupai izdala lapu – 

uzdevums noteikt kartītē 

parādīto profesiju (varbūt 

tur slēpjas vairākas 

profesijas pārstāvji?) un 

izdomāt, kādas profesijas 

pārstāvji strādā skolā.  

Kartītes ar 

dažādu profesiju 

attēliem, katrai 

grupai papīra 

lapa  

 

3. Profesiju pārstāvji 

manā ikdienā. 

(1 māc.st.) 

Gūt priekšstatu par 

profesiju  

daudzveidību.  

 

Balstoties uz iepriekšējās 

stundas darbu, tiek 

veidots viens kopīgais 

skolēnu nosaukto 

profesiju saraksts. 

Diskusija par to, cik 

profesiju pasaule dažāda, 

ka skolā strādā ne tikai 

skolotāji, ka katrā iestādē 

strādā dažādu profesiju 

pārstāvji.  

 

Kartītes ar 

dažādu profesiju 

attēliem, katrai 

grupai papīra 

lapa  

 

http://www.youtube.com/watch?v=0SGkK_uLkvE
http://www.youtube.com/watch?v=0SGkK_uLkvE
http://www.youtube.com/watch?v=0SGkK_uLkvE


4.  Mana sapņu 

profesija  

(1 māc.st.)  

Individuālais darbs, 

prezentācija un 

pārrunas  

Skolēni uzzīmē savu 

sapņu profesiju. Izveido 

zīmējumu izstādi, katrs 

pastāsta par savu 

zīmējumu. Stundas laikā 

pedagogs ar skolēniem 

izveido kopīgo skolēnu 

vēlamo profesiju 

sarakstu. Pārrunā 

nepieciešamās prasmes 

un zināšanas katras 

profesijas veikšanai.  

Zīmēšanas 

piederumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.klase 
Sasniedzamie rezultāti:  

• Izglītojamie ir guvuši izpratni un izvērtējuši profesiju dažādību;  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni par darbinieka un uzņēmēja lomām, kopīgo un 

atšķirīgo;  

• Izglītojamie ir iepazinušies ar fiziskā un garīgā darba piemēriem, nozīmi;  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni un diskutējuši par koncentrēšanās nozīmi mācību 

darbā.  

 

N.p.k.  Temati/  

nodarbības  

Saturs/uzdevumi  Apraksts/soļi  Resursi  

1.  Darbi savā pilsētā.  

(1 māc.st.)  

Noskaidrot, kādu 

profesiju pārstāvji 

strādā savā pilsētā  

Skolēni vārda 

„PROFESIJA” burtus 

izmanto kā sākumburtus 

dažādu profesiju 

nosaukšanai, skolotājs uz 

tāfeles izveido kopīgu 

profesiju sarakstu, 

pieraksta profesiju 

nosaukumus.  

Darba lapā ar mugursomu 

katrs skolēns uz 

mugursomas uzraksta, 

kādās profesijās strādā 

cilvēki pilsētā. Izveido 

kopīgo sarakstu, katrs 

skolēns atzīmē sev 

interesējošos darbus.  

Darba lapa ar 

mugursomu,  

zīmēšanas 

piederumi  

2.  Darbinieks un 

uzņēmējs – 

kopīgais un 

atšķirīgais.  

(1 māc.st.)  

Noskaidrot darba 

devēja (uzņēmēja) un 

darbinieka 

pienākumus, 

nepieciešamās 

zināšanas un prasmes.  

Pārrunā iepriekšējā stundā 

noskaidroto – kādas 

profesijas sastopamas 

mūsu pilsētā. Noskaidro, 

kas ir uzņēmējs, kas – 

darbinieks. Sadala 

skolēnus grupās pa četri, 

grupās izrunā un uzraksta 

uzņēmējiem un 

darbiniekiem kopīgās un 

atšķirīgās iezīmes. 

Pedagogs rosina uz 

sarunu, kādi mācību 

priekšmeti jāapgūst, lai 

varētu veidot un vadīt 

savu uzņēmumu, kādi, lai 

būtu labs darbinieks.  

Katrai grupai 

papīra lapa  

3.  Skolas mācību 

priekšmeti un 

darba pasaule.  

(1 māc.st.)  

Izprast mācību, 

zināšanu izmantošanu 

darbā.  

Pedagogs iesaista 

skolēnus spēlē „Profesijas 

un mācību priekšmeti”:  

1.solis – skolotājs uzdod 

bērniem uz lapām(A4) 

sarakstīt profesijas, kuras 

Papīra lapa, 

aplikācijas 

papīrs, šķēres, 

līme, tāfele.  



interesē (vismaz 3 katram)  

2.solis – skolotājs aicina 

katru bērnu nosaukt 

profesijas, apkopo 

informāciju un izveido 

klases populārāko 

profesiju TOP sarakstu;  

3.solis – skolēniem no 

profesiju saraksta jāizvēlas 

viena un jāveido par šo 

profesiju kolāža, 

pierakstot, vai tas ir fizisks 

vai garīgs darbs, kādi 

mācību priekšmeti svarīgi 

un jāapgūst, izvēloties šo 

profesiju.  

4.solis – skolotājs un 

skolēni izliek sagatavoto 

darbu izstādi organizē 

konkursu, kurā jāatmin 

skolēnu sagatavotās 

profesijas.  

5.solis –skolotājs un 

skolēni kopā pārrunā, kas 

ir svarīgs konkrētajā 

profesijā, kādi mācību 

priekšmeti sniedz 

nepieciešamo informāciju, 

lai sagatavotos profesijai.  

4. Nākotnes 

profesija. 

(1 māc.st.)  

Domāt par savu 

nākotni, iepazīst 

dažādas nākotnes 

profesijas.  

Balstoties uz iepriekšējās 

tēmas darbu, skolotājs 

veido sarunu, kādas 

profesijas skolēni gribētu 

apgūt nākotnē. Skolotājs 

akcentē, kādi mācību 

priekšmeti būs 

turpmākajās klasēs, kam 

jāpievērš uzmanība. 

Skolēni var aplicēt savu 

nākotnes profesiju, 

prezentēt to klasei.  

Papīra lapa, 

aplikācijas 

papīrs, šķēres, 

līme, tāfele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.klase 
Sasniedzamie rezultāti:  

• Izglītojamie ir guvuši izpratni par savām interesēm, spējām un rakstura īpašībām;  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni par interešu, spēju, īpašību saistību ar profesijām;  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni un diskutējuši par profesiju un darba nozīmīgumu 

sabiedrībā.  

N.p.k.  Temati/  

nodarbības  

Saturs/uzdevumi  Apraksts/soļi  Resursi  

1.  Manas intereses 

un spējas  

(1 māc.st.)  

Noteikt skolēnu 

interes un spējas.  

Nodarbības sākumā 

pedagogs ar skolēniem 

pārrunā, kas ir intereses 

un kas ir spējas. Katrs 

skolēns izveido savu 

interešu un spēju sarakstu 

( Kas tev patīk? Ko tu 

proti?). Sadala skolēnus 

grupās pa četri. Katrā 

grupā skolēni pārrunā un 

iepazīstas ar grupas 

biedru interesēm un 

spējām. Pedagogs 

izveido kopīgo klases 

interešu un spēju 

sarakstu, apspriež, kādas 

profesijas atbilst katra 

skolēna interesēm un 

spējām  

Tāfele, papīrs, 

rakstāmlietas  

2.  Rakstura īpašības 

un profesijas  

(1 māc.st.)  

Skolēnu rakstura 

īpašību izzināšana 

caur filmu, pasaku, 

spēļu tēliem vai 

pazīstamiem 

cilvēkiem  

Darba lapā „Rakstura 

īpašības” skolēni uzzīmē 

savas mīļākās filmas vai 

grāmatas tēlu, uzraksta, 

kādas rakstura īpašības 

tēlam piemīt. Lapas otrā 

pusē uzraksta katrai 

īpašībai atbilstošas 

profesijas, piemēram: 

Laipna – pārdevēja, 

friziere, skolotāja utt. Pēc 

tam uzraksta īpašības, 

kuras piemīt pašam 

skolēnam.  

Skolēni kopā pārrunā un 

izvērtē, kurās profesijās 

varētu izmantot viņam 

piemītošās rakstura 

īpašības. Izmanto darba 

lapu, kurās izveidots 

profesiju saraksts.  

Pārrunā, kas katrai 

profesijai svarīgākais.  

Katram 

skolēnam 

papīra lapa, 

darba lapa 

„Rakstura 

īpašības” 



3.  Profesiju un darba 

nozīmīgums 

sabiedrībā .  

(1 māc.st.)  

Radīt skolēniem 

sapratni par to, ka 

katra profesija ir 

sabiedrībai vērtīga 

un nepieciešama.  

Skolēnus sadala grupās 

pa četri. Katrai grupai 

tiek iedoti dažādu 

profesiju piemērus. 

Skolēniem jāizdomā, 

kāpēc šis darbs ir 

vajadzīgs. Katra grupa 

prezentē savas grupas 

darbu, pēc tam seko 

kopīga klases diskusija 

par katras profesijas 

nozīmīgumu sabiedrībā.  

Katrai grupai  

papīra lapa, 

tāfele.  

4.  Mērķtiecība  

(1 māc.st.)  

Skolēnu rakstura 

īpašību izzināšana – 

kas ir mērķtiecība? 

Ar ko mērķis 

atšķiras no sapņa? 

Mērķi var būt dažādi. 

Mērķis var būt arī, 

piemēram, trāpīt ar 

papīra bumbu papīrgrozā. 

Skolēni mēģina iemest 

papīra bumbiņu 

papīrgrozā – katrs 2-3 

reizes. Vai tas ir viegli? 

Kopīgi noskaidro, kas 

bija nepieciešams, lai 

iemestu bumbu mērķī. 

Kādi vēl var būt mērķi? 

Ar ko tie atšķiras? Ar ko 

atšķiras mērķis no sapņa?  

Iedod skolēniem lapas, 

kuras puķes ziedlapiņās  

ieraksta savus dzīves 

mērķus un sapņus. Pēc 

tam skolēni sadalās 

grupās un apspriež savus 

kopīgos un atšķirīgos 

mērķus. Katra grupa 

prezentē padarīto un 

izsaka savu versiju ar ko 

mērķis atšķiras no sapņa.  

3 papīra 

bumbas, 

papīrgrozs, 

darba lapa ar 

puķes 

ziedlapiņām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.klase 
Sagaidāmie rezultāti:  

• Izglītojamie ir guvuši izpratni un izvērtējuši profesiju dažādību;  

• Izglītojamie ir rosināti domāt par savu nākotnes profesiju;  

• Izglītojamie ir ieguvuši priekšstatu par rakstura īpašību saistību ar profesijām.  

N.p.k.  Temati/  

nodarbības  

Saturs/uzdevumi  Apraksts/soļi  Resursi  

1.  Sava laika 

plānojums  

(1 māc.st.)  

Individuālais darbs – 

saplānot vienu savu 

darba nedēļu. Gūt 

ieskatu par laika 

plānošanas  

nozīmi dažādām 

profesijām.  

 

Skolotājs uzdod 

skolēniem saplānot savu 

darba nedēļu, paredzot 

laiku skolas 

apmeklējumam, mājas 

darbu izpildei, 

pienākumiem mājās, 

vaļaspriekiem un atpūtai. 

Pārrunas par laika 

plānošanas nozīmi. 

Uzdod patstāvīgo darbu – 

veikt novērojumus, kā 

izdodas īstenot saplānoto 

nedēļu, ar mērķi to 

pārrunāt klases stundās. 

No „Profesiju pasaules” 

noskatās filmu par 

profesijām, kurās īpaši 

svarīga precizitāte vai 

kurās nepieciešams 

„domāt trīs soļus uz 

priekšu”. Klasē tiek 

apkopota iegūtā 

informācija par laika 

plānošanu un tā nozīmi 

dažādās profesijās. 

Darba lapa 

„Nedēļas laika 

plānotājs”, 

www.profesijup

asaule.lv  

2.  Fiziskais darbs un 

garīgais darbs – 

kopīgais un 

atšķirīgais.  

(1 māc.st.)  

Izprast darba iezīmes 

– fiziska vai garīga 

slodze.  

Nodarbības sākumā 

pedagogs pārrunā ar 

skolēniem, kas ir fizisks 

darbs un garīgs darbs. 

Izmantojot kartiņas par 

dažādām profesijām, 

skolēni uz lapas uzraksta 

fiziskā darba un garīgā 

darba piemērus. Pārrunā, 

kādām īpašībām ir jābūt, 

lai cilvēks varētu strādāt 

fizisku darbu un garīgu 

darbu. Skolēnus sadala 

grupās, kuras saraksta uz 

darba lapas profesiju 

nosaukumus ar fizisku, ar 

garīgu darba slodzi. 

Katra grupa prezentē 

Kartiņas par 

dažādām 

profesijām, 

katrai grupai 

papīra lapa 

www.profesijup

asaule.lv  



rezultātu.  

Skolotājs rosina uz 

sarunu par dažādu darbu 

nozīmīgumu katra 

cilvēka dzīvē, par to, ka 

darbi nav pilnīgi 

nodalāmi – fiziskais un 

garīgais darbs.  

3.  Darba priekšmets 

– tehnika, daba, 

cilvēks, māksla, 

informācija  

(1 māc.st.)  

Izprast profesiju 

daudzveidību  

Nodarbības sākumā 

skolotājs izstāsta, ka 

darbus var iedalīt pēc tā, 

ar kādiem objektiem 

strādā: darbs ar dabu, 

darbs ar tehniku, darbs ar 

cilvēkiem, darbs ar 

mākslu, darbs ar 

informāciju. Min 

vairākus piemērus.  

Skolēnus sadala piecās 

grupās, skolotājs uz 

ekrāna demonstrē 

profesiju nosaukumus, 

viena skolēnu grupa 

darba lapā ieraksta 

profesijas, kurās darbs ar 

tehniku, otra – ar 

cilvēkiem, trešā – ar 

dabu, ceturtā – ar 

mākslu, piektā – ar 

informāciju.  

Grupas prezentē savus 

profesijas sarakstus, 

sīkāk pastāstot par 

dažādām profesijām, ko 

cilvēki dara, kādas ir 

slodzes, fiziskais vai 

garīgais, strādā telpās vai 

ārā, citas pazīmes utt.  

Skolotājs apkopo klases 

darbu, uzsverot profesiju 

daudzveidību.  

Darba lapa, 

dators, 

projektors, tāfele 

4.  Profesiju 

padziļināta 

izzināšana. Sapņu 

profesija  

(1 māc.st.)  

Izprast dažādu 

profesiju lomu 

sabiedrības dzīvē.  
Sevis iepazīšana 

Klasē katrs skolēns attēlo 

sapņu profesiju, atbildot 

uz jautājumiem: Ko  

dara? Kādi ir darba 

apstākļi? Kādas rakstura 

īpašības un prasmes 

nepieciešamas? Kādi 

mācību priekšmeti 

jāapgūst, lai varētu strādāt 

šajā profesijā? Darbi tiek 

izstādīti klases izstādē un 

prezentēti.  

Zīmēšanas 

piederumi,  

lapa, materiāli 

kolāžas 

veidošanai, 

stends vai cita 

vieta izstādes 

iekārtošanai  

 



6.klase 
Sagaidāmie rezultāti:  

• Izglītojamie ir iepazinuši un izvērtējuši profesiju un to darba apstākļu daudzveidību;   

• Izglītojamie ir pilnveidojuši savas sadarbības prasmes;  

• Izglītojamie ir pilnveidojuši izpratni un diskutējuši par darbu grupā, komandā.  

N.p.k.  Temati/  

nodarbības  

Saturs/uzdevumi  Apraksts/soļi  Resursi  

1.  Savas pilsētas vai 

novada profesiju, 

uzņēmēju un 

darbavietu 

izzināšana  

(3 māc.st.)  

Iepazīties ar 

profesiju 

pārstāvjiem, kas 

uzaicināti uz skolu 

vai apmeklēti 

mācību ekskursijā.  

Pārrunāt mācību 

ekskursijā iegūto 

informāciju vai viesu 

stāstījumu.  

Apmeklēt vienu novada 

uzņēmumu vai 

organizāciju, iepazīties 

un izzināt uzņēmēju un 

tur strādājošo profesijas, 

viņu darba apstākļus. 

Skolotājs var apsvērt 

iespēju iesaistīt skolēnu 

vecākus. Par katru 

profesiju aizpilda darba 

lapu, kurā ieraksta 

iepriekš sagatavotos 

jautājumus. 

Skolēni pārrunā 

aizpildītās darba lapas 

pēc uzņēmuma 

apmeklējuma vai viesu 

stāstījuma: kāds ir 

profesijas saturs, darba 

aprīkojums, darba 

apstākļi, kā un ar ko 

jāsadarbojas. 

Diskusija par uzrakstītām 

profesijām, to saturu, 

popularitāti pilsētā  

Darba lapa 

„Profesiju 

saturs”, dators, 

projektors, 

internets  

2.  Darba specifika, 

sadarbojoties un 

strādājot  

komandā.  

(1 māc.st.)  

Sadarbības prasmes. 

Darbs komandās.  

Spēle „Profesijas”: 

pedagogs sadala skolēnus 

grupās pa 4-6 un 

izskaidro noteikumus.  

Vienam no katras grupas 

dalībniekiem iečukst ausī 

vai parāda zīmējamās 

profesijas nosaukumu. 

Dalībnieks uzzīmē 2-3 

lietas, kas saistās ar šo 

profesiju.  

Zīmēšanas laikā grupas 

savstarpēji sarunāties 

nedrīkst. Tad grupas 

mainās vietām, iet pie 

cita galda, turpina, 

papildina zīmējumu, 

mēģinot uzminēt attēloto 

profesiju. Zīmēšanā pie 

A3 vai A2 lapas, 

krāsainie krītiņi  



pārējiem galdiem, tiek 

iesaistīti visi grupas 

dalībnieki. Grupas 

mainās vietām, līdz 

atgriežas pie sava galda. 

Pie katra galda grupa 

uzturas 3 min. Pārrunas 

par grupas darbu, 

sadarbību, kas ir 

komandas darbs, kāpēc 

tas vajadzīgs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- 3. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte” 
Mācību jomas Tēmas 

Valodas mācību joma Literāro darbu varoņu raksturojums 

Mani mājdzīvnieki  

Mana istaba  

Mans apģērbs  

Sociālā un pilsoniskā mācību joma Kā dažādi var pavadīt brīvo laiku  

Mans varonis  

Manas īpašības, manas stipras puses  

Es un mani draugi 

Manas intereses, mans hobijs 

Tehnoloģiju mācību joma Rokdarbi – gaumīgs apģērbs dažādām dzīves situācijām  

Dabaszinātņu mācību joma Savas veselības izzināšana 

Veselība un fiziskās aktivitātes 

mācību joma  

Komandu spēles  

Mana veselība 

Fizisko īpašību tests  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Es skolēns 

Matemātikas mācību joma Sava laika plānošana 

Ārpusstundu pasākumi  

( projekti, tikšanās, lomu spēles, 

skolas un klašu vecāku sapulces, 

skola, individuālās konsultācijas 

u.c.)  

1.kl. Adaptācijas nodarbības (klases audzinātājs, skolas 

psihologs):,,Kāds es esmu?”  ; ,,Draudzēsimies!’’;  ,,Atrisinām 

strīdu!’’  

 

4.- 6. klasē paralēli klases stundām, tiek akcentēta joma „Pašizpēte”  
Mācību priekšmetu stundās Tēmas 

Valodas mācību joma Manas intereses  

Valodas kultūra  

Rakstura īpašības  

Mans brīvais laiks  

Saziņa. Emocijas. 

Mūsdienu jaunieša problēmas 

Domraksts” Kā uzveikt grūtības”. 

Tehnoloģiju mācību joma Teksta apstrāde – lietišķie teksti datora  

Informācijas ieguve karjeras jomā 

Informācijas apstrāde, izmantojot datorprasmes. 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma Es dzīvoju sabiedrībā 

Veselība un fiziskās aktivitātes 

mācību joma 

Konflikts, tā rašanās un risināšana  

Mana mācīšanās stratēģija 

Pienākumi un tiesības  

Dabaszinātņu mācību joma Cilvēka maņas un darbs  

Organisma augšana  

Drošības noteikumi un to nepieciešamība. Veselība un darbs. 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 

Es un mana ģimene 

Matemātikas mācību joma Laika plānošana 

Ārpusstundu pasākumi  

( projekti, tikšanās, lomu spēles, 

skolas un klašu vecāku sapulces, 

skola, individuālās konsultācijas 

u.c.)  

Adaptācijas nodarbības sadarbībā ar skolas psihologu. Darbs 

komandā. Stresa menedžments.  

Tikšanās ar BVĢ un BPVV vadību par izglītības iespējām 

 

 



 

Karjeras izglītības vērtēšana 

 
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā arī karjeras izglītībā jāievēro 

sistēmiskuma, atklātības un skaidrības, metodiskās daudzveidības, iekļaujošais un 

izaugsmes principi. 

 

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 1. – 6. klasē 
 

Beidzot 6. klasi, skolēns:  

 

• ir iepazinies ar dažādām profesijām; 

• izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē; 

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

• mēģina izzināt savas personīgās intereses un spējas;  

  izprot komunikācijas un komandas darba nepieciešamību. 

 

Sevis iepazīšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes  

 

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

un iemaņas.  

• Skolēns prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu attīstības vajadzību noteikšanai 

un sava pozitīva paštēla veidošanai.  

• Skolēns spēj noteikt savas attīstības mērķus.  

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

profesiju aprakstus.  

• Skolēnam ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām, 

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

 

Darba pasaules izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes  

 

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

saprot, ka darba dzīvei ir daudzi svarīgi aspekti.  

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

izmaiņas darba pasaulē).  



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

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

informācijas avotus.  

• Skolēns spēj izveidot profesiju grupas pēc to pazīmēm.  

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

ieteicamās zināšanas, prasmes un attieksmes  

• Skolēns spēj izmantot vienkāršus lēmumu pieņemšanas paņēmienus.  

• Skolēns prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu pieņemšanā.  

• Skolēns spēj izprast ilgtermiņa plānošanas nozīmi un ietekmi savas karjeras 

iespēju un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas kontekstā.  

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

savus plānus.  

• Skolēns izprot, ko nozīmē “tikt galā” mainīgajā pasaulē un kā tas ir attiecināms uz 

ilgtermiņa karjeras plānošanu.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karjeras izglītībā izmantojamās metodes 

  

Nr.  
 

Metode 
 

                        Prasmes 
 

1. Anketēšana/aptauja 

 

Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, 

prast izteikt savu domu konkrēti un īsi  

Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas 

izglītības iespējas, darba pasaules iespējas  

Attīstīt prasmi kritiski domāt  

2. Analīze 

 

Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības 

no vispārpieņemtajām dzīves vērtībām  

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

veidotu vienotu kopumu  

3. Brīvais raksts 

 

Veidot prasmi brīvi izteikt rakstiski savas 

domas un izjūtas  

4. Darbs ar informācija avotiem 

 

Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju  

5. Darbs grupās Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot 

darbu, sadalot pienākumus  

6. Darbs pāros Veidot prasmes sadarboties, uzklausīt otru, 

pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot 

kompromisu  

7. Diskusija Mācīties izteikt mutiski savu viedokli, to 

pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas  

Meklēt problēmu risinājumu  

8. Ekskursijas Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju 

daudzveidību, jaunām tehnoloģijām  

9. Ēnu diena Iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt izvēlētās 

profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas 

rakstīt CV, motivācijas vēstules, iesniegumus  

10. Eseja 

 

Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, 

apgūt argumentācijas prasmes rakstiskā veidā  

11. Individuālais darbs Mācīties strādāt patstāvīgi 

12. INSERT metode Apgūt prasmi izvērtēt informāciju  

13. Intervija 

 

Apgūst prasmi sarunāties: uzklausīt sarunas 

biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt 

uz sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķu 

dialogu  

14. IT tehnoloģiju izmantošana 

 

Attīsta prasmi lietot mūsdienas tehnoloģijas 

informācijas iegūšanā, saglabāšanā un 

apkopošanā  

15. Pārrunas/sarunas 

 

Apgūst prasmes veidot mērķtiecīgu dialogu, 

noskaidrot viedokli, iegūt informāciju pārrunu 

ceļā, nenovirzoties no tēmas, uzdot jautājumus 

un atbildēt uz tiem  

16. Pašvērtējums/pašanalīze 

 

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, 

spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un 

analīzes prasmi  



17. Pētījums 

 

Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: 

formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, 

izvērtēt gaidāmo rezultātu, meklēt alternatīvu 

risinājumu, pieņemt lēmumu, iegūt praktiskas 

iemaņas pētnieciskajam darbam  

18. Prāta vētra 

 

Izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var 

izskaidrot, ja izsaka dažādus viedokļus, tos 

sistematizē un analizē  

19. Prezentācija 

 

Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu 

padarīto darbu  

20. Prognozēšana Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu  

21. Projekts 

 

Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, 

sadarboties ar citiem, iegūt un izvērtēt 

informāciju, saistīt teoriju ar praksi, izdarīt  

secinājumus, prezentēt rezultātus  

22. Seminārs 

 

Mācīties atrast kļūdas un nepilnības, izdomāt 

vīziju to uzlabošanai, plānot tās sasniegšanu, 

pieņemt lēmumu, izdarīt kopsavilkumu - 

rezumēt  

23. Spēles (lomu situāciju, lietišķās) 

 

Apgūt prasmi iekļauties kolektīvā, veidot 

saskarsmi, prast novērtēt sevi salīdzinājumā ar 

citiem  

Iejusties lomās, kas attālinātas no skolēna 

būtības, bet kurās viņi ikdienā var nokļūt  

Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācijas  

24. SVID analīze 

 

 

Apgūt iemaņas izvērtēt pašreizējo situāciju un 

attīstības iespējas  

25. T- tabula Apgūt iemaņas izvērtēt parādību no vairākiem 

aspektiem  

26. Tests Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu 

interese radīšanai  

27. Tikšanās Iegūt informāciju par kādu jomu intereses 

radīšanai  

28. Venna diagramma Mācīties noteikt kopīgo un atšķirīgo un definēt 

slēdzienu  

29. Vērošana Apgūt iemaņas izvirzīt mērķi patstāvīgi vērot, 

pierakstīt, salīdzināt, izdarīt secinājumus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karjeras izglītības īstenošanai ieteicamā literatūra 
 

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

attīstības aģentūra, 2006.g. 

Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība10.-12.. klasei” Skolotāju rokasgrāmata( ESF, prof.izgl. 

attīstības aģentūra, 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.) 

Izglītība  pēc 12. klases( ESF, prof. izgl. attīstības aģentūra, 2005.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) 

Izglītības ceļvedis. Informatīvs izdevums, 2009 

Mācīties ārzemēs. Durbe Tūre, 2004 

 Augstskolas. Koledžas. Tehnikumi. Arodskolas. Informatīvs izdevums 

Прощинская Е. «200 профессий, специальностей, должностей Практикум по выбору 

профессии 8.-11. класс»М., 1995 

Мир профессий» Человек. Жудожественный образ. М., 1987 

«Знаковая система» Человек. М., 1986 

Прихожан А. « Психология неудачника» Треннинг уверенности в себе. М., 1999 

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 10.-12. 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 karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras 

atbalsta departaments, 2008  

Mans bērns izvēlas karjeru, VIAA, 2010. 

 



Aplūkojamie tīmekļa resursi, kas saistīti ar karjeras izglītību 

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

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

izglītības 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 studijām 

un 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 

http://www.izaugsme.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.piaa.gov.lv/
http://www.sf.gov.lv/
http://www.nva.lv/
http://www.lak.lv/
http://www.niid.lv/
http://www.iespējas.lv/
http://www.prakse.lv/
http://uzdevumi.lv/Site/ContentPages/AboutPortal
http://www.studentam.lv/
http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance
http://www.izmpic.gov.lv/
http://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;  

• progresīvās 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. 

info@karjerascentrs.lv 

http://www.cv-online.lv/
http://www.e-darbs.lv/
http://www.workingdau.lv/
http://www.vakance.lv/
http://www.cvmarket.lv/
http://www.fontes.lv/
http://www.ariko.lv/
http://www.careercenteronline.org/
http://www.stepfour.com/jobs
http://www.occupationsguide.cz/en
http://www.isec.gov.lv/
http://www.izaugsme.lv/
http://www.aiknc.lv/
http://www.izmpic.lv/
mailto:info@karj

