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I. Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi 

 

1. Karjeras izglītības mērķi realizēt: 

1.1. organizējot izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši Ministru kabineta 

2013. gada 22. augusta noteikumu Nr. 530 “ Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem” prasībām, integrējot specifiskus mērķus:  

✓ nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un 

vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi;  

✓  radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu 

pieņemšanai par turpmāko izglītību.  

2. Karjeras izglītības uzdevumus realizēt:  

2.1. nodrošinot katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;  

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

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

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

to saistīto izglītības 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. izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, toleranci, cieņu pret citādo un 

daudzveidību;  

2.7. veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un 

mūžizglītību. 

2.8. izprast  mainīgās darba pasaules un mūžizglītības jēdzienus. 

 

 

 

 



II. Karjeras izglītības saturs 

 

1. 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). 

2. 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. 

3. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie izglītošanas 

aspekti:pašizpausmes un radošais aspekts: 

3.1. radošās darbības pieredze, pastāvīga iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām 

problēmām, atklāt kopsakarības;  

3.2. analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze — patstāvīga, loģiska, 

motivēta, kritiska un produktīva domāšana; prasme pamatot savu viedokli pagātnes, 

tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā; 

3.3. morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku savstarpējā 

saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību; 

3.4. 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;  

3.5. saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties vairākās valodās 

(rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli, 

prezentācijas prasmes; 

3.6. 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; 

3.7. matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta plānošana, 

izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.).  

4. Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās. 



5. Pamatjoma “Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas:  

5.1. mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības;  

5.2. manas intereses, vaļasprieks, spējas, brīvais laiks, dienas režīms; 

5.3. mana ģimene, tās loma, tradīcijas; 

5.4. sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, pašnovērtēšana; 

5.5. attieksmes un vērtības; 

5.6. prasme sadarboties, risināt konfliktus; 

5.7. mana veselība un nākotnes nodomi; 

5.8. mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu; 

5.9. pašaudzināšana.  

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

6.1. darba nozīme cilvēka dzīvē; 

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

6.3. manu vecāku darba dzīve; 

6.4. informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana; 

6.5. profesionālā kvalifikācija un tās ieguve; 

6.6. darba tirgus un nodarbinātība; 

6.7. sociālā vide un nodarbinātība; 

6.8. izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes; 

6.9. darba likumdošana, darba drošība; 

6.10. pašnodarbinātība.  

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

7.1. lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai; 

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

sabiedrība u.c.); 

7.3. dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti; 

7.4. kad viss nenorit tā, kā plānots; 

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

7.6. pārmaiņas manā dzīvē; 

7.7. komandas darba pieredze, sadarbības nozīme un loma;praktisko iemaņu gūšana dažādās 

profesijās; 

7.8. sevis prezentēšana. 



Atbalsta sistēma izglītojamajiem karjeras izglītības jomā 
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Tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem un skolas absolventiem

Individuālās konsultācijas skolā ar karjeras izglītības speciālistu

Tematiskās klases audzināšanas stundas

Pārrunas, projekti “Manu vecāku profesijas”

Skolnieku konsultēšana, ko veic karjeras speciālists

Informācijas saņemšana par studentu kreditēšanas fondiem, 

stipendijām

Informācijas saņemšana par augstskolu akreditētām 

programmām

Iespēja iepazīties ar skolas absolventu tālākizglītību

Iespēja izmantot Interneta materiālus, pētot profesiju aprakstus

Dažādu profesiju pārstāvju uzaicināšana skolā

Ēnošana

Vecāku sapulces, lai sniegtu informāciju par tālākizglītību


