
 

 

 

SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 1.-12.KLASEI 

2021./ 2022.m.g. 

 

KARJERAS VEIDOŠANAS ASPEKTI 

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža 

garumā. Karjeras apzināta veidošana tiek uzsākta jau sākumskolas posmā, kas tiek turpināta 

vidusskolas vai profesionālās izglītības posmā, augstskolā un vēlāk visas dzīves garumā. 

Karjeras attīstība ir indivīda personiskās dzīves, mācību un darba vadības process mūža 

garumā. 

Karjeras atbalsta procesam ir komplekss raksturs. Tas ietver šādus galvenos komponentus: 

1. KARJERAS INFORMĀCIJU  - tā ir nepieciešamā informācija, lai plānotu, uzsāktu 

profesionālo darbību un noturētos darba tirgū. Tā iekļauj informāciju par profesijām, 

prasmēm, karjeras ceļiem, izglītības iespējām, darba tirgus attīstības tendencēm un 

nosacījumiem, valsts un nevalstisko organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem un 

darba iespējām. 

2. KARJERAS IZGLĪTĪBU – izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu 

izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, 

spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena 

izvēlei (Izglītības likums). Karjeras izglītību iespējams sasaistīt ar jebkura mācību 

priekšmeta satura apguvi, palīdzot izglītojamajiem izzināt, kādās nozarēs un 

profesijās var būt noderīgas mācību jomā un mācību priekšmetā apgūstamās 

zināšanas, prasmes, iemaņas, attieksmes un izglītojamā individuālie dotumi un 

talanti. (Karjeras attīstības atbalsta pasākuma plāna paraugs vispārējās vidējās 

izglītības iestādēm 2019) 

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. Ja interešu ir 

daudz, tad svarīgs nosacījums, 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. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši 

darbībā – mācībās vai praktiskajā garbā. 

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

pieprasītas, tātad – kādi speciālisti un kādaskompetences ir nepieciešamas tagad un 

tuvākajā nākotnē, tāpēc izglītojamajiem, izvēloties izglītības virzienu, ir jāuzzina, kādas 

zināšanas un prasmes var apgūt mācoties/ studējotkonkrētajā programmā, kuru piedāvā 

izglītības iestāde. Jāapzinās, ka jābūt gatavam mācīties visa mūža garimā, kā arī patstāvīgi 

jāpilnveido sava garīgā pasaule un vide sabiedrībā. 

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

1.Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu 
atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumu Nr.462 “Noteikumi par 
valsts pamatizglītības standartu” prasībām, integrējot specifiskus mērķus: 

1.1.nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai 
nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; 

1.2. 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. 

NORMATĪVO AKTU REGULĒJUMS KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA ĪSTENOŠANAI 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

 Karjeras izglītības programma 2021.-2022.mācību gadam (turpmāk – karjeras izglītības 
programma) izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas izglītības politikas normatīvajos 
dokumentos ietvertajiem nosacījumiem, kā arī uz aktuālām un plānotājām izmaiņām 
izglītības nozarē:  

 Izglītības likumā;  

 Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(turpmāk – MK 
noteikumi Nr.747); 

  Ministru kabineta 2019. gada 3.septembrī noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 
paraugiem”(turpmāk – MK noteikumi Nr.416); 

  „Klases stundu programmas paraugs“ (Valsts izglītības satura centrs).  

 “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm 
2019”;  

  2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas 
noteikumi”.  

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes 
sabiedrībai”. 

 

KARJERAS IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTO REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

Skolēnu sasniegumi karjeras izglītībā tiek vērtēti bezatzīmju vērtēšanas sistēmā, īsi mutiski 
vai rakstiski raksturojot skolēnu mācību darbu, darba stilu, attieksmi un izaugsmes dinamiku. 
Sasniedzamo rezultātu karjeras izglītībā raksturo karjeras vadības prasmju līmenis katras 
klašu grupas posma noslēgumā 3.,6.,9.,12.klasē.  

KARJERAS IZGLĪTĪBĀ SKOLĒNIEM SASNIEDZAMAIS KARJERAS VADĪBAS PRASMJU LĪMENIS 

KATRĀ KLAŠU GRUPĀ 



Klase  Pašizziņas prasmes Karjeras iespēju 
izpētes prasmes 

Karjeras lēmumu 
pieņemšanas un 
īstenošanas prasmes 

3.klase Prot izmantot zināšanas 
par sevi, savu ģimeni, lai 
izprastu savas spējas, 
dotumus, stiprās puses, 
intereses, prasmes, kā tos 
redz pats un citi. Domā 
par savu nākotni, apgūstot 
ikdienas darba prasmes 
un iepazīstot dažādas 
profesijas. Apzinās savu 
galveno pienākumu 
mācīties, spēj mācīties 
patstāvīgi un koncentrējas 
mācību uzdevumu 
apguvei un izprot savu 
atbildību sekmīgā mācību 
procesā. 

Apzinās jēdziena 
“karjera” būtību, 
saistot to ar saviem 
nākotnes nodomiem. Ir 
priekšstats par ikdienas 
darbu un interešu, 
vaļasprieku saistību ar 
profesijām. Izprot 
profesiju daudzveidību. 
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. 

Pilnveido savas 
zināšanas un prasmes 
gan mācību darbā, gan 
interešu izglītībā, gan 
citās ārpusskolas 
aktivitātēs. Prot izplānot 
savu dienas režīmu, 
paredzot laiku mācībām, 
pienākumiem mājās, 
vaļaspriekiem un 
atpūtai. Ievēro paša 
izveidoto dienas režīmu. 

6.klase Apzinās savas stiprās un 
vājās puses un iespējas tās 
attīstīt un pilnveidot. Prot 
noteikt svarīgākos 
faktorus, kas ietekmē viņa 
attieksmi pret mācībām, 
darbu, vērtībām, rīcību un 
izturēšanos. Izzina un 
izmanto daudzpusīgas 
lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, 
atrodot savām spējām un 
vēlmēm atbilstošāko. 
Apzinās zināšanu nozīmi 
nākotnē, spēj sevi motivēt 
mācību darbam un cenšas 
sasniegt savām spējām 
atbilstošus rezultātus. 
Izkopj savu valodas 
kultūru. Izprot publiskas 
uzstāšanās būtību un ir 
apguvis prasmes tajā 
piedalīties, prezentējot 
dažādus darbus un 
uzstājoties. 

Izprot terminu 
“karjera”, saistot to ar 
saviem nākotnes 
nodomiem un 
profesionālo izvēli. 
Izprot profesiju 
daudzveidību, 
nodarbošanās veidus 
un darba tirgus 
mainību. 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 

Prot plānot savu dienas 
režīmu, ievērojot savas 
un citu intereses un 
iespējas. Prot noteikt 
savas attīstības 
vajadzības. Izprot, kā citi 
cilvēki pieņem lēmumus, 
un saprot, kas var 
ietekmēt lēmuma 
pieņemšanu. Prot 
pieņemt personīgus 
lēmumus un tos īstenot 
atbilstoši plānotajam. 
Mācās dokumentēt 
savus sasniegumus. 



iespējām pilsētā 
/novadā/valstī. 

9.klase Prot izmantot zināšanas 
par sevi, savu pieredzi un 
sasniegumus, lai noteiktu 
mērķus un pieņemtu 
lēmumus. Prot izpētīt un 
pārdomāt savas 
personīgās un sabiedrības 
vērtības. Prot salīdzināt un 
samērot personīgos 
sasniegumus un īpašības 
ar tiem sasniegumiem un 
īpašībām, kas ir 
nepieciešamas konkrētai 
tālākai karjerai. Novērtē 
sava gribasspēka, 
neatlaidības un personīgā 
ieguldījuma nozīmīgumu 
dzīves mērķu sasniegšanā. 
Novērtē savu sasniegumu 
rezultātus. Saprot, kā 
skolā, ārpusskolas 
aktivitātēs un ikdienā var 
attīstīt savas intereses, 
spējas un dotības. Apzinās 
interešu izglītības un 
brīvprātīgo darba nozīmi 
savas pašattīstības 
veicināšanā. 

Izprot un izskaidro 
terminu “karjera” sava 
izglītības un profesijas 
izvēles kontekstā. 
Izprot Latvijas izglītības 
sistēmu un savas 
tālākās izglītības 
iespējas. Spēj vispārīgi 
aprakstīt, kas ir darba 
tirgus un kādas ir 
izglītības un 
profesionālās 
apmācības iespējas 
dažādās izglītības 
iestādēs pēc 
pamatizglītības ieguves. 
Spēj atrast atbilstošus 
informācijas avotus, 
sameklēt, analizēt un 
izmantot informāciju 
par karjeras iespējām. 
Izprot saistību starp 
izglītību, profesiju un 
nodarbinātību. Apzinās 
izglītību kā vērtību, ir 
motivēts turpināt 
izglītību. 

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. 
Apzinās informācijas 
ieguves un 
konsultēšanas iespējas. 
Zina dažādas 
alternatīvas karjeras 
lēmumu īstenošanai. 
Spēj paredzēt dažādas ar 
karjeru saistītas izvēles. 
Prot veidot savu 
personīgās karjeras 
plānu. Prot pieņemt ar 
karjeras izvēli saistītus 
lēmumus. 

12.klase Prot izmantot zināšanas 
par sevi, lai noteiktu 
mērķus un pieņemtu 
lēmumus. Izprot, ka 
izaugsme un pārmaiņas ir 
karjeras attīstības 
neatņemama sastāvdaļa. 
Prot analizēt savu 
personīgo pieredzi, 
intereses, dotumus, 
iemaņas un spējas, 
vērtības, mērķus, 
personīgās īpašības, 
sasniegumus un dinamiku. 

Spēj izskaidrot terminu 
“karjera” tā plašākajā 
nozīmē, saistot to ar 
mūžizglītības 
tendencēm un dzīvi 
konkurētspējas un 
mainīga darba tirgus 
apstākļos. Izprot 
izmaiņas sabiedrībā un 
kā tās ietekmē karjeras 
attīstību un darba 
tirgus tendences. 
Apzinās profesiju 
mainību saistībā ar 
zinātnes un tehnoloģiju 
attīstības tendencēm 
pasaulē. Prot izpētīt un 

Ir izpratne par karjeras 
saistību ar 
sasniegumiem izglītībā 
un mūžizglītībā. Apzinās 
faktorus, kuri jāņem 
vērā karjeras lēmumu 
pieņemšanā. Pieņem 
mērķtiecīgus, pastāvīgus 
lēmumus atbilstoši 
savām interesēm un 
vajadzībām. Apzinās 
dažādas alternatīvas 
plāna īstenošanas gaitā. 
Ir izvērtēta piemērotība 
izvēlētajai profesijai. Ir 
apkopota informācija 



izvērtēt darba tirgu, 
nodarbinātības un 
profesiju, izglītības un Ir 
izpratne par karjeras 
saistību ar 
sasniegumiem izglītībā 
un mūžizglītībā. Apzinās 
faktorus, kuri jāņem 
vērā karjeras lēmumu 
pieņemšanā. Pieņem 
mērķtiecīgus, 
pastāvīgus lēmumus 
atbilstoši savām 
interesēm un 
vajadzībām. Apzinās 
dažādas alternatīvas 
plāna īstenošanas gaitā. 
Ir izvērtēta piemērotība 
izvēlētajai profesijai. Ir 
apkopota informācija 
atbilstoši izvēlētajai 
profesijai. 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. Ir 
iepazinis dažādas 
darbavietas, darba 
devēju prasības, darba 
pienākumus. Pārzina 
darba meklēšanas 
procesu. Izprot 
profesionālās ētikas 
pamatprincipus un 
prasības. 

atbilstoši izvēlētajai 
profesijai. 
Ir apgūtas plānošanas 
prasmes un spēj 
uzņemties atbildību par 
savu plānu īstenošanu. 
Izzinātas izglītības vai 
darba iespējas pēc 
skolas beigšanas, 
iegūstot informāciju par 
interesējošo 
profesiju/nodarbošanās 
veidu un izvēloties sev 
vēlamo. Veido savu 
personīgās karjeras 
plānu, ir gatavs to 
īstenot. 

 

 



 

KARJERAS IZGLĪTĪBĀ IZMANTOJAMĀS METODES 

Metodes nosaukums Īss apraksts 

Darbs ar masu medijiem Skolotājs piedāvā skolēniem kādu no mediju sniegtajām 
informācijām uzdevumu veikšanai. Masu mediji veido 
skolēnu redzesloku vēl vairāk nekā izglītības sistēma. 
Svarīgi skolēniem ir iemācīties saprast mediju valodu, 
pasniegto realitātes atspoguļojumu, saprast atspoguļoto 
notikumu cēloņus, atpazīt piedāvātās informācijas 
mērķus. Skolēni mācās izteikt savu viedokli par 
informāciju TV, radio, avīzēs, žurnālos utt. Nozīmīgi 
iekļaut arī filmu skatīšanos, lai mācītos tās vērtēt. 

Diskusija  Diskusijā tiek izpētīta un apspriesta kāda problēma/ 
jautājums, lai tās dalībniekiem veidotos sava attieksme 
pret piedāvāto tematu. Senāk tika uzskatīts, ka diskusijas 
uzdevums ir atrast “objektīvo patiesību”, tagad tā ir, 
drīzāk, argumentācijas pārbaude par kādu tēmu un savas 
spriestspējas uzlabošana. Tā ir mācīšanās, izmantojot 
dialektiski pretstatītas tēmas vai pozīcijas, starp kurām 
skolēniem jāizlemj pēc iepriekš norunātiem spēles 
noteikumiem. Skolēni cenšas izprast un pieņemt citu 
viedokli, mācās skaidri un precīzi formulēt savu viedokli. 
Diskusija ir sadarbība grupā un sekmē skolēnu 
komunikācijas prasmes, taču tik pat nozīmīga tā ir 
paškompetences attīstīšanai, piemēram, ir jāapgūst 
prasme pārvarēt bailes, nedrošību sevī, runājot 
auditorijai. Galvenie skolēna uzdevumi diskusijā: skaidri 
izteikt savas domas; ieklausīties citos, izprast citu viedokli, 
uzņemties atbildību. Diskusijas metode sekmē apgūt 
būtiskas vērtības: brīvību (katrs dalībnieks var piedāvāt 
savu domu, ideju, viedokli; vienlīdzību (vienmēr tiek 
uzklausīti visi viedokļi); cieņu pret cilvēku (var apstrīdēt 
viedokli, nevis pašu cilvēku; tiek respektēts katra 
dalībnieka viedoklis). 

Projekta metode Skolēni tiek iesaistīti: 1) izpētes projektos, kuru mērķis – 
iegūt un sistematizēt informāciju vai noskaidrot, izzināt 
kādu problēmu; 2) darbības projektos, kuru mērķis – veikt 
reālas, praktiskas, konkrētas izmaiņas klases, skolas, 
vietējās sabiedrības mērogā. Tie ļauj skolēnam 
līdzdarboties nozīmīgu problēmu risināšanā un apgūt 
prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus. Projekta metode 
nodrošina bērna pamatvajadzības, kas ir svarīgas viņu 
personības attīstībai: būt pieņemtam, būt piederīgam 
savai klasei; būt līdzatbildīgam; iemācīties jaunu pieredzi, 
izteikt sevi, piedalīties un apliecināt sevi. 



Sarunas mazās grupās Skolēni sarunās apmainās ar viedokļiem, vērtējumiem un 
pieredzi. Ikviens grupā izsaka savu viedokli un gūst 
informāciju no citiem. Sarunām skolotājs izvirza noteiktus 
uzdevumus un noteikumus. Par sarunas tēmu var kļūt arī 
paši spēles noteikumi. Sarunas attīsta komunikatīvās 
prasmes. 

Simulācijas spēles Skolēni iejūtas lomās un darbojas iedomātā vidē. 
Tipiskākie uzdevumi ir atrast, pamatot un prezentēt savu 
lēmumu un risinājumu specifiskās situācijās. Sarežģītas ir 
tās situācijas, kurās skolēniem nepieciešams izmantot 
apjomīgas fona zināšanas, lai varētu iejusties lomā. 
Pedagogs palīdz skolēniem izpētīt problēmsituācijas 
aspektus un salīdzināt alternatīvos viedokļus. Tas sekmē 
skolēniem arvien skaidrāk apzināties savu viedokli, savu 
reakciju – izprast savu uzvedību un rīcību. Īpašu audzinošo 
efektu gūst, ja tiek izmantoti fakti, kas ilustrē sociālās 
problēmas un tiek nodrošināta situācija, ka skolēni atklāti 
var izteikt savu viedokli. Simulācijas spēles var palīdzēt 
skolēniem apzināties personas vērtības un uzvedību, 
apgūt personu savstarpējo attiecību problēmu risināšanas 
stratēģijas. Tās sekmē empātijas attīstību – spēju just līdzi 
citu emocijām, pārdzīvojumam, iejusties otra cilvēka 
situācijā un to saprast. 

Spēles  Spēles pilda vairākas funkcijas: veicina skolēnu izziņas 
spēju attīstību; stimulē radošo procesu; palīdz attīstīt 
sadarbības prasmes, veidojot iecietīgu attieksmi pret 
citiem tās dalībniekiem; veicina spriedzes mazināšanos 
grupā, ļauj gūt pozitīvas emocijas un gandarījumu par 
veiksmīgu darbību. 

Vizualizācija  Skolēni izveido dažādus simboliskus uzskates līdzekļus: 
domu kartes, shēmas, zīmējumus utt. 
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