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Informācija par Vaiņodes vidusskolu 
 

Vaiņodes vidusskolā 2020./ 2021.mācību gadā mācās 250 skolēni, strādā 32 skolotāji  

Tiek realizētas šādas izglītības programmas: 

Pamatizglītība 

21011111 Pamatizglītības programma 

21015611 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

Vidējā izglītība  

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma 

 
Interešu izglītība Vaiņodes vidusskolā 

 Kori – 3 (5. - 12. klašu meiteņu koris, sākumskolas klašu kori - 2) 

 Vokālie ansambļi – 6 ( 4., 6. 7., 3. – 5. klašu zēni, 12. klases zēni, 10.-12. klase) 

 Tautas deju kolektīvi – 7 (1., 2., 3., 4., 6., 7. – 9. , 10.–12. klase) 

 Teātra māksla (3. un 4. klase) 

 Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš 

 Kokapstrādes pulciņš 

 Elektronikas - robotikas pulciņš 

 Robotikas pulciņš (2. – 3. klase) 

 Latvisko tradīciju pulciņš  

 Novadpētniecības pulciņš “Skolas faktu mednieki” 

 Vaiņodes novada jaunsargu vienība 
 

Skolas īpašie piedāvājumi 

 B kategorijas autovadītāju tiesību ieguve 

 Peldētapmācība 2.klases skolēniem 

 Jaunsargu nodarbības 

 Valsts aizsardzības mācība (10.klase) 

 Organizētas nodarbības Liepājas Medicīnas koledžā (RSU Liepājas filiāle) (10.klase) 

 Drāmas un publiskās runas nodarbības (10.klase) 

 Sadarbība ar LiepU sagatavošanās programmu iestājai augstskolā (ZPD, brīvprātīgais darbs) (10.klase) 

 Nodarbības Liepājas rajona Sporta skolas Handbola spēles nodaļā 

 Nodarbības Liepājas rajona Sporta skolas Futbola spēles nodaļā 
 

 Skolēni veiksmīgi apvieno mācības Vaiņodes vidusskolā  un nodarbības Vaiņodes mūzikas skolā. 
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Iesaiste ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”.  
 

Vaiņodes vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  

 
 Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 1. marts – 2021. gada 31.augusts. 

 Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: 

 nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; 

 celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; 

 motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba 

tirgus piedāvājumam un vajadzībām. 

 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.: 

 karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; 

 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; 

 pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.  

 

2020./2021. m. g.  projektā iesaistīti 4. – 12. klases skolēni (189) 
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Karjeras izglītības programmā ietvertie LR izglītības 

politikas normatīvie dokumenti  

Vaiņodes vidusskolas Karjeras izglītības programma ir atbalsta materiāls karjeras izglītības satura 

realizēšanai klases un mācību priekšmetu stundās, ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības nodarbībās un 

darbā ar vecākiem.  

Karjeras izglītības programma izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas izglītības politikas 

normatīvajos dokumentos ietvertajiem nosacījumiem - 

 Izglītības likumā 

 Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” 

 Ministru kabineta 2019. gada 3. septembrī noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem 

 „Klases stundu programmas paraugs“ (Valsts izglītības satura centrs, 2016) 

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm 2019 

 Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, 

citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas 

un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”  

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam 

 Ministru kabineta 2015. gada 30. decembra noteikumi Nr. 821 “Par Karjeras izglītības īstenošanas plānu 

valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020. gadam” 

 

Karjeras veidošanas aspekti 

 Karjeras izglītības programma tiek īstenota tā, lai skolēns iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā 

(pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība), gan darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan 

iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās dažādās formās (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, 

konsultācijas, ārpusstundu pasākumi). 

 Katra karjeras izglītības joma – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras vadība –  tiek integrēta mācību 

priekšmetu un audzināšanas darba saturā, to pilnveidojot.  

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā  (Izglītības likums, 1998). 

Karjeras jēdziens mūsdienīgā izpratnē nozīmē cilvēka dzīvesveida izvēli, pašrealizāciju un sekmīgu 

izvirzīšanos darbībā vairākās savstarpēji saistītās dzīves jomās -  izglītība, darbs, ģimene, brīvais laiks, 

pilsoniskums u.c. Katrā no tām cilvēks visa mūža garumā pilda atbilstošas lomas, izkopj individuālo vērtību 
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sistēmu un rakstura īpašības, veido attieksmes, uzkrāj zināšanas un pašpieredzi, attīsta spējas, realizē 

intereses un pilnveido savus dotumus un prasmes. Karjeras jēdziens ietver arī indivīda izpratni par veiksmīgu 

karjeru un spēju uzturēt līdzsvaru starp profesionālo darbību un personisko dzīvi (Lemešonoka, 2017). 

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 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. 

Karjeras vadības prasmes ir vadošās individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt 

un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Tās attiecas uz 

nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu 

personīgo dzīvi. 

Karjeras atbalsts ir darbības kopums, kas jebkurā vecumā, jebkurā dzīves posmā ļauj noteikt un 

apzināties savas spējas un intereses, pieņemt lēmumus par izglītību, apmācībām un profesiju, kā arī vadīt savu 

personisko dzīves ceļu mācībās, darbā un citur, kur šīs spējas un prasmes tiek apgūtas un/vai izmantotas   

Karjeras attīstības atbalsts - izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras 

mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 1998). 

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmu veido trīs galvenie komponenti. 

● informācija; 

● karjeras izglītība; 

● karjeras konsultēšana  

 
Karjeras attīstības atbalsta sistēma 

 

Informācija 

Karjeras izglītība 
Karjeras 

konsultēšana 
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Informācija karjeras attīstības atbalstam ietver informācijas resursu nodrošināšanu un tiešu (klātienē) 

vai pastarpinātu (telefoniski, internetā) informācijas sniegšanu par izglītības ieguves iespējām un 

nosacījumiem, par profesiju saturu un pieprasījumu darba tirgū, par saimnieciskās darbības attīstības 

perspektīvām   

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, neieciešams 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. 

 

Karjeras konsultēšana ir palīdzība cilvēkam, lai veicinātu sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes 

apzināšanu, padziļinātu izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū un atklātu to profesionālo virzienu, kas 

vislabāk atbilst cilvēka personībai, viņa vērtībām, mērķiem. Šis process sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras 

lēmumu pieņemšanu. Karjeras konsultēšana var ietvert palīdzību karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības 

noteikšanu, darba izmēģinājumus, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguvi 
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Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi 
Karjeras izglītības programmas mērķis -   

nodrošināt skolēna karjeras vadības prasmju pilnveidi, lai skolēns, izprotot savas, darba tirgus un sabiedrības 

attīstības un mijiedarbības likumsakarības, spētu patstāvīgi pieņemt un īstenot karjeras attīstības lēmumus, 

iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. 

Uzdevumi: 

 stiprināt skolēna izpratni par izglītības un darba vērtībām, veidojot vērtējošu attieksmi un atbildību par sevi un 

savu rīcību. 

 pilnveidot skolēna izpratni par savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības likumsakarībām. 

 nostiprināt un attīstīt sekmīgai karjeras vadībai nepieciešamās pašizziņas, karjeras iespēju izpētes un 

karjeras lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes. 

 apgūt karjeras attīstībā un karjeras vadībā nepieciešamās caurviju prasmes, lai stiprinātu jaunu zināšanu 

sasaisti ar personisko pieredzi, veidotu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus. 

 

Skolas personāla iesaiste karjeras izglītības īstenošanā 
Karjeras konsultants 

 koordinē pedagogu un atbalsta personāla sadarbību karjeras izglītības realizēšanā  

 konsultē un informē skolēnus (vecākus/aizbildņus) par karjeras izglītības aktualitātēm 

 izglīto skolēnus, (vecākus/aizbildņus), skolotājus karjeras izvēles jautājumos 

 veic metodisko un pētniecisko darbu skolā 

 sadarbojas ar dažādiem partneriem karjeras izglītības un atbalsta jautājumos 

 regulāri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju 

Skolas direktors  

 “virsatbildība” par  izglītības standartu izpildi, skolas attīstības, mācību un audzināšanas darba un resursu 

plānošanu; izpildes pārraudzība/ kontrole 

Direktora vietnieks  audzināšanas darbā 

 koordinē un pārrauga audzināšanas darbu, t.sk. karjeras izglītības un interešu izglītības darbu,  

 koordinē klašu audzinātāju un karjeras izglītības darbu, informē par aktualitātēm karjeras izglītībā 

 veicina pedagogu tālākizglītību par karjeras izglītības jautājumiem 

Direktora vietnieks mācību darbā 

 koordinē un pārrauga izglītības darbu skolā (uzņemšana vidusskolā, vidējās izglītības programmas darba 

saturs, mācību priekšmetu izvēle, eksāmenu izvēle 
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Klases audzinātājs 

 izstrādā un īsteno klases audzinātāja programmu atbilstoši skolas galvenajiem uzdevumiem, audzināšanas 

un klases audzinātāju stundu programmu atbilstoši skolēnu vecumam 

 veic skolēnu izpēti, analizē viņu attīstības dinamiku, virzības raksturu un apjomu 

 nodrošina labvēlīgu vidi skolēnu personības attīstībai, kopā ar skolēniem plāno un organizē klases sabiedrisko 

dzīvi un  piedalīšanos skolas un novada (valsts) pasākumos 

 rosina skolēnu iesaistīšanos skolēnu domes darbā un skolas ārpusstundu pasākumos 

 sadarbojas ar vecākiem (aizbildņiem) skolēna personības izglītošanās un vērtību sistēmas veidošanā 

Mācību priekšmetu skolotāji 

 informē un konsultē skolēnus (vecākus) par karjeras izglītības jautājumiem mācību priekšmeta satura apguvē 

 Interešu izglītības skolotāji 

 informē un konsultē skolēnus (vecākus) par karjeras izvēles iespējām interešu izglītības programmas saturā 

apguvē 

Skolas bibliotekārs 

 informē skolēnus, vecākus, pedagogus par jaunāko literatūru (grāmatas, prese, bukleti, brošūras) karjeras 

izglītībā, veido tematiskas izstādes, meklē nepieciešamo informāciju (aktualitātes) 

Sociālais pedagogs 

 konsultē skolēnus, vecākus, pedagogus par sociālo jautājumu risināšanu un iespējām pašvaldībā  karjeras 

atbalsta pieejamībā 

Skolas psihologs 

 novēro skolēnus mācību stundās, veic  skolēna (grupu) psiholoģisko izpēti 

 

 

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu 

saturā 

Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos, kas nosaka izglītības programmās realizējamo saturu, 

skaidrots, ka karjeras izglītība ir 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 skolēniem izzināt, kādās nozarēs un profesijās var būt noderīgas 

mācību jomā un mācību priekšmetā apgūstamās zināšanas, prasmes, iemaņas, attieksmes un skolēna 

individuālie dotumi un talanti”. 

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

 

https://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf
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Karjeras izglītības plānojums klases stundās 

N. Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

 

1. – 3. klase 
 

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, 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 

[ 

4. – 6. klase 

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 

7. – 9. klase 

1. Vajadzības, vēlmes un spējas 
 Ir objektīvi izvērtējis, pārzina savus dotumus, spējas un intereses, 

samēro savas intereses un spējas, personīgās īpašības un 
vērtības 
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Pašvērtējums  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) 
 

 10. – 12. klase 

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 
 

 Ir apzināta informācija par darba tirgus perspektīvām, kas ļauj 
izšķirties par attiecīga lēmuma pieņemšanu karjeras izvēlē 

 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 
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(Klases stundu programmas paraugs,   VISC redakcija, 2016) 

 

Karjeras izglītība skolēnu interešu izglītībā 
 

Karjeras izglītība ir integrējama visā mācību un audzināšanas procesā gan formālajā, gan neformālajā 

izglītībā un interešu izglītībā. Interešu izglītības galvenā priekšrocība ir tās atvērtība visu vecumu cilvēkiem, jo 

“interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un 

iepriekš iegūtās izglītības” (Izglītības likums, 1998). Skolēnu iesaistīšanās noteiktās interešu izglītības 

programmās bieži sasaucas ar viņu karjeras izvēli. 

Interešu izglītības mērķis  ir karjeras vadības prasmju un personības īpašību attīstība. Interešu izglītība ir 

būtiska skolēnu profesionālās pašnoteikšanās sastāvdaļa. Aktuāla ir skolēnu individuālo kompetenču pilnveides 

iespēja interešu izglītības nodarbībās. Tās sekmē motivāciju darboties kādā no jomām ilglaicīgi un nostiprina 

radušos interesi un prasmes, dod iespēju darboties jau meistarības līmenī, iegūstot atbilstošu profesiju. Interešu 

izglītība ir  gan sevis iepazīšana dažādās ar profesionālo darbību saistītās jomās, gan jaunas pieredzes gūšana, 

izmēģinot praktiski dažādām profesijām raksturīgās darbības un iegūstot pirmās profesionālās iemaņas.  

Skolas interešu izglītības pedagogi īsteno skolas karjeras izglītības plānu - interešu izglītības programmas 

atbilst kādai no interešu izglītības jomām (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade, radošās 

industrijas, sporta interešu izglītība) un interešu izglītības programmu saturā integrēti jautājumi par karjeras 

vadības prasmēm un tālākās karjeras iespējām. 

Piedaloties interešu izglītības nodarbībās, bērni un jaunieši apgūst un pilnveido sociālās un karjeras vadības 

prasmes:  

  darboties grupā,  

 darboties komandā,  

 publiski uzstāties un prezentēt savu veikumu,  

 izvērtēt panākumus un kļūdas,  

 izteikt un pamatot savas domas un viedokli,  

 pieņemt lēmumu,  

 ievērot uzvedības etiķeti,  

 komunicēt un sadarboties ar vienaudžiem, pieaugušajiem, uzņemties atbildību u.c.  

6. Karjeras izvēles 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 

 Izzinātas izglītības vai darba iespējas pēc skolas beigšanas, 
iegūstot informāciju par interesējošo profesiju/nodarbošanās 
veidu un izvēloties sev vēlamo  
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VISC ieteikumos interešu izglītības programmas izveidei minētās darba metodes, paņēmieni un formas ir 

pulciņa nodarbība, radoša darbnīca, izstāde, koncerts, skate, konkurss, sacensības, ekskursija, 

eksperimentēšana, laboratorija, vingrinājumi, individuāls darbs, pāru (grupu) darbs, patstāvīgais darbs, 

paņēmiens „vienaudzis vienaudzim”, projekta izstrāde un prezentēšana, nometne, konsultācijas u. c.  

Lai pilnveidotu interešu izglītības programmas, to darbībā  izmantojamas VISC ieteikumos interešu 

izglītības programmas izveidei minētās daudzveidīgās metodes, metodiskie paņēmieni un darba 

organizatoriskās formas: 

● ekskursijas uz uzņēmumiem un ražotnēm, mākslinieku un amatnieku darbnīcu apmeklējumi; 

● tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, simulācijas un lomu spēles, iespēja izmēģināt dažādus darba 

veidus; 

● praktiskā   darbība,   izmēģinājumi,   pētījumi,   projekti,   prezentācijas, individuāla uzdevumu izpilde 

kopā ar kādas profesijas pārstāvi viņa darba vietā u.c.; 

● nodarbības ārpus izglītības telpām: āra vide, plenēri, izbraukumi, ekspedīcijas, u.c.; 

● tikšanās, diskusijas, sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi ar citiem interešu izglītības 

dalībniekiem, vairāku pulciņu kopīgi sadarbības projekti; 

● konkursi, sacensības, izstādes, salidojumi, festivāli, koncerti u.c. aktivitātes dažādos līmeņos (izglītības 

iestādes, lokālajā, reģionālajā, valsts, starptautiskajā); 

● pulciņu atvērto durvju dienas, atklātās nodarbības, radošās darbnīcas; 

● pulciņa dienasgrāmata vai labo darbu portfolio; 

● skolēnu individuālās darbu mapes  

Interešu izglītības pedagogu prakses pilnveidošanā būtiska ir atgriezeniskā saite par to, kādā mērā 

skolēni, kuri apmeklējuši interešu izglītības programmas, ir saistījuši savu karjeras izvēli ar programmu 

saturu, kā arī par to, kā interešu izglītības nodarbības veicinājušas karjeras vadības prasmju pilnveidi. 

 
Interešu izglītības jomas un apakšjomas 

 

 

Joma 
 

 
Apakšjomas 

Kultūrizglītība Dziedāšana, muzicēšana, deja, vizuālā un lietišķā māksla, teātra 
māksla, tradicionālā kultūra (folklora) 

Radošās industrijas (aktivitātes, 
māksla + tehnoloģiju 
izmantošana = inovatīvs 
produkts 

Arhitektūra, reklāma, dizains (mode, grafiskais dizains), foto, 
video, kino, datorspēles, datorgrafika, animācija un interaktīvās 
programmatūras, mūzika (ieskaitot mūzikas ierakstu studiju un 
diskžokeju darbību), jaunie mediji, izdevējdarbība, radio, TV 

Sporta interešu izglītība 
(visi sporta veidi, t.sk., tehniskie 
sporta veidi) 

Sporta dejas, sporta un galda spēles, vieglatlētika un vingrošana, 
cīņas sporta veidi, orientēšanās, tūrisms, badmintons u.c. 
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Tehniskā jaunrade Konstruēšana, modelēšana, robotika, elektronika, tehnoloģiju 
apguve, projektēšana u.c., piemēram, automodelisms, 
lidmodelisms, kuģu modelēšana, konstruēšana, robotika, 
elektronika, datorapmācība un programmēšana u.c. 

Vides interešu izglītība (vides 
izzināšana dažādās formās) 

Vides pētnieki, ekoloģija, arheoloģija, paleontoloģija, 
 astronomija, ģeoloģija, ekoloģija, dārzkopība  u. c. 

Citas jomas Novadpētniecība, gidi, žurnālistika, literārā jaunrade, jaunsargi, 
astronomija, medicīna, svešvaloda, retorika, satiksmes noteikumi 
un drošība, uzņēmējdarbība, līderības prasmju veidošana, jauniešu 
radošās iniciatīvas un dažādas citas brīvā laika aktivitātes 

 

 

Karjeras izglītības integrēšana darbā ar vecākiem 

Sadarbība “skolotājs – skolēni – vecāki”  ir nozīmīga gan pieaugušajiem – pedagogiem un vecākiem- gan 

arī skolēniem. Ir svarīgi, lai šī sadarbība būtu trīspusēja, lai skolēni justu, ka viņa vecākus ļoti nozīmīgi vērtē 

skolotāji, lai viņi varētu lepoties ar savu ģimeni arī vienaudžu vidū. 

Iespējamās aktivitātes sadarbībā ar vecākiem karjeras izglītības īstenošanā -  

● vecāku stāstījums klases stundās vai projektu nedēļas nodarbībās  par savu profesiju (par darba pienākumiem, 

profesijas apguves iespējām u.c.); 

● vecāku vadītas mācību stundas vai vecāku profesijai un mācību stundas tēmai atbilstošs stāstījums  

● mācību ekskursijas vecāku darba vietās, lai izzinātu dažādu profesiju darba pienākumus un darba vidi;  

● Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8. 3. 5. specifiskā atbalsta 

mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 

projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

●   vecāku aptauja (anketēšana vai intervija) par viņu profesiju, darba specifiku, apguves iespējām  

● vecāku aptauja par karjeras izglītību skolā, tās piedāvātajām iespējām un trūkumiem, kā arī par skolēnu 

nākotnes nodomiem un par to, kāda palīdzība nepieciešama viņu bērniem vai viņiem pašiem karjeras izglītībā 

● vecāku informēšana un izglītošana par dažādiem karjeras izglītības jautājumiem 

(http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf) 

● sazināšanās ar vecākiem e - vidē, sociālajos tīklos, kā arī ar informatīvo materiālu, ziņojumu apmaiņas, 

sanāksmju starpniecību 

● vecāku iesaistīšana izglītības iestādei nozīmīgu lēmumu pieņemšanā (Skolas padome) 

● vecāku iesaistīšanās neformālos ārpusstundu pasākumos ārpus skolas; 

● mūžizglītības, tālākizglītības nodarbību organizēšana vecākiem (Vecāku skola) 

Organizējot karjeras izglītības aktivitātes, uzlabojas ne tikai skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbība, bet 

tiek gūta arī nozīmīga skolēnu pieredze profesiju daudzveidības un reālās darba vides iepazīšanā. Lai atbalstītu 

vecākus skolēnu karjeras izvēles procesā, skolā nepieciešams organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, 

aicināt vecākus iesaistīties tematiskās diskusijās,  piedāvāt iespēju vecākiem kopā ar  saviem bērniem (grupās 
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vai individuāli) apmeklēt dažādu speciālistu konsultācijas. Palielinoties vecāku informētībai par karjeras atbalsta 

iespējām skolā un ārpus tās,  pieaug  vecāku vēlēšanās  iesaistīties karjeras izglītības procesā arī pašiem, 

piedāvājot savus resursus un iespējas. 
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Individuālās karjeras konsultācijas, to nodrošināšana 

skolēniem 

Karjeras konsultēšana skolā ir viens no karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem un sasaucas ar 

skolas audzināšanas un karjeras izglītības programmu. Tās organizācijas pamatformas ir grupu un individuālās 

konsultācijas. 

Individuālā konsultēšana ir konsultanta un skolēna mijiedarbība, lai  palīdzētu skolēnam risināt karjeras 

izglītības  problēmas.  

Konsultanta uzdevums – palīdzēt skolēnam orientēties karjeras iespējās un rast izeju no problemātiskas 

situācijas, palīdzēt rast veiksmīgu dažādu problēmu risinājumu karjeras izvēles situācijā.  

Grupu konsultēšana ir karjeras konsultēšanas metode sadarbībā ar vairākiem dalībniekiem, kur aktīvā 

līdzdalībā tiek iesaistīti viena vecuma skolēni, skolu beidzēji, vecāki vai skolotāji, lai risinātu  jautājumus, kas 

saistīti ar skolēna karjeras vadības prasmju veidošanos.   

Grupas konsultēšanā notiek konsultanta un skolēnu grupas mijiedarbība. Grupas var komplektēt pēc  interesēm, 

vecuma, izglītības līmeņa u. tml. Grupu konsultēšana ļauj taupīt laiku (jāprot noturēt grupas uzmanība un 

interese, jājūt auditorija, jābūt oratora spējām). Grupu konsultēšan5-15u var veikt konsultants (var uzaicināt 

pārstāvjus no darba pasaules). Konsultācijas vēlamais ilgums ir līdz 45 minūtēm. Grupu konsultēšana var būt 

informējoša, diagnosticējoša, problēmsituāciju risināšana (5 minūtes konsultācijas beigās jāparedz atbildēm uz 

jautājumiem). 

 

Informācija par karjeras izglītību 

Informācija par karjeras izglītību ir pieejama skolēniem informatīvajos stendos skolas telpās, karjeras 

konsultanta darba kabinetā. Skola ir iesaistījusies ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 

specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs" projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” informācijas izplatīšanu e-vidē: skolēnu personīgajos e-pastos, mācību sociālajā vidē mykoob.lv 

Informāciju skolēni saņem mutiski un/vai izdales materiālu veidā.  

Skolas informācija par karjeras izglītību publicēta  skolas un pašvaldības  sociālajos tīklos -  mājas lapās un 

facebook vietnēs, kā arī Vaiņodes novada avīzē “Vaiņodes Novada Vēstis”. 

Karjeras izglītības informācija ir pieejama skolās mājas lapā sadaļā “Mācības”.  
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Skolēnam sasniedzamie rezultāti karjeras vadības prasmēs, beidzot 3., 6., 9. un 12. klasi un veidi 

to izvērtēšanai 

Klase Pašizziņa un pašvadība Karjeras iespēju izpēte 
Karjeras lēmumu pieņemšana 

un īstenošana 
Izvērtēšanas veidi 

 

1.
 

kl
as

i b
ei

d
zo

t 

Pastāsta par saviem sasniegumiem un 
prasmēm, kas padodas vislabāk, kā arī 
par neizdošanos un kļūdām. 

 
Uzdod jautājumus par pašreizējo 
sniegumu karjeras jomā (mācības, brīvā 
laika aktivitātes, interešu izglītība, mājas 
darbi u.c.) un ar pieaugušā atbalstu, 
iedvesmojoties no citu sasniegumiem, 
meklē idejas tās uzlabošanai. 

 
Ar skolotāja atbalstu plāno laiku 
mācībām un darbam 

 
Ar pedagoga atbalstu seko iepriekš 
izvirzītu snieguma kritēriju izpildei un 
novērtē savu mācību darbu un mācīšanās 
pieredzi. 

 
Nosauc savus dotumus, 
sasniegumus, intereses un 
vajadzības. 

 
Pastāsta par savas mācīšanās progresu 
un prasmēm, veido saprotamu mutvārdu 
runu un reaģē 

uz klausītāju jautājumiem. 

Meklē pārbaudītus faktus par 
karjeras iespējām un pats tos 
pārbauda. 

 
Izmanto digitālās tehnoloģijas karjeras 
informācijas meklēšanai pēc 
norādījumiem. 

 
Salīdzina uzņēmumus savā novadā un 
pilsētā, meklē informāciju par 
veiksmīgiem sava novada uzņēmumiem 
un stāsta par tiem. 

 
Nosauc un no sava redzespunkta stāsta 
par vecāku un citu ģimenes locekļu 
profesijām. 

 
Skaidro, kā jaunas prasmes, zināšanas 
un uzņēmība palīdz sasniegt mērķus 
un īstenot intereses un iespējas darba 
tirgū. 

 
Atpazīst profesijas pēc darba 
pienākumu aprakstiem vai 
demonstrējumiem, darbarīku un darba 
attēliem. 

 
 

Izmantojot vienkāršu situāciju 
piemērus, pamato, kāpēc darbs ir 
vērtība. 
 

Ar prieku fantazē par dažādām 
karjeras attīstības iespējām. Ir atvērts 
jaunai karjeras pieredzei. 

 
Pauž savu viedokli par karjeras iecerēm 
un uzklausa citu viedokli. 

 
Atpazīst un formulē karjeras 
attīstības problēmu saistošā, ar 
personisko pieredzi saistītā 
kontekstā. 

 
Ar pieaugušā atbalstu izvirza karjeras 
attīstības mērķi mācību uzdevumā un 
plāno savas darbības soļus, lai to 
izpildītu 

 
Izvirza īstermiņa mērķus savu 
interešu attīstīšanai, jaunu zināšanu 
un prasmju apgūšanai. 

 
Raksturojot savu pieredzi līdzīgās 
situācijās, izsaka idejas karjeras 
attīstības mērķa sasniegšanai. Ar 
pedagoga atbalstu veido karjeras 
attīstības plānu, īsteno to un izvērtē 
rezultātu. 
 
Īstenojot karjeras attīstības plānu, 
nepadodas, ja neizdodas to īstenot, bet 
mēģina vēlreiz. 
 

Informācijas vizualizēšana 
Jautājumi un atbildes nodarbības 
sākumā (beigās) Pašvērtējums 
Piedalīšanās diskusijās 
(diskusija) 
Rezumēšana (secināšana) 
Sadarbības prasmju novērtēšana 
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Sniedz par sevi informāciju anketā. 

 
Izmanto digitālās tehnoloģijas 
informācijas sniegšanai pēc 
norādījumiem. 

  
Saskata vienkāršas ar sekmīgu karjeru 
saistītas kopsakarības sabiedrībā 
(skolā, ģimenē un vietējā kopienā). 

 
Veido stāstījumu par darba darītājiem, kuru 
rakstura īpašības, zināšanas un prasmes ir 
pašam nozīmīgas, pamato savu izvēli. 
Pauž savus uzskatus par sadzīves 
situācijām, ņemot vērā savas un citu 
cilvēku vajadzības un vēlmes. 

 
Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem salīdzina, 
interpretē, novērtē, savieno un grupē 
vienkāršu informāciju par karjeras 
iespējām. 

 
Veido savā pieredzē un viedoklī 
balstītu argumentāciju karjeras iespēju 
raksturošanai. Formulē savus 
secinājumus, saskaņā ar 
dotajiem norādījumiem. 

 
Skaidro savstarpējā atbalsta 
nepieciešamību un izpausmes karjerā 
un sadzīve, un piedalās tā 
nodrošināšanā. 
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Nosauc savas darbības stiprās un vēl 
pilnveidojamās puses, analizē 
personiskās īpašības un uzvedību, 
skaidro, kas ietekmē darbību izvēli un 
sniegumu (panākumus vai 
neizdošanos) dažādās karjeras jomās 
(mācības, interešu izglītība, brīvā laika 
aktivitātes, mājas darbi). 
 

Pārliecinās, vai iegūta pietiekami 
vispusīga un precīza informācija par 
karjeras iespējām, pārbauda tās ticamību. 

 
Izmanto digitālās tehnoloģijas, lai iegūtu un 
apstrādātu informāciju par karjeras 
iespējām 
 

 

Ar ieinteresētību uztver dažādas karjeras 
attīstības iespējas, izmanto iztēli, lai 
veidotu neikdienišķas sakarības. 

Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko 

jaunu. 

Āra nodarbības (mācību 
ekskursijas), ziņojums Darbu 
mape 
Informācijas vizualizēšana 
Jautājumi un atbildes 

nodarbības sākumā (beigās) 
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Izvērtē pašreizējo sniegumu karjeras jomā 
(mācības, brīvā laika aktivitātes, interešu 
izglītība, mājas darbi u.c.) izmanto 
radošās domāšanas stratēģijas, lai 
nonāktu pie idejām tās pilnveidei, 
iedvesmojas no citu idejām, tās papildina. 

 
Ar skolotāja atbalstu izveido un 
patstāvīgi papildina darbu mapi 
(porfolio). 

 
Patstāvīgi plāno laiku mācībām un 
darbam. 

 
Patstāvīgi seko iepriekš izvirzītu snieguma 
kritēriju izpildei dažādās karjeras jomās un 
nosaka, vai un kā sniegumu uzlabot. 

 
Prot pastāstīt par saviem dotumiem, 
sasniegumiem, interesēm un vajadzībām, 
raksturot sava padarītā progresu, 
izmantojot vienotu kritēriju sistēmu, 
iesaistās dialogā ar klausītājiem. 

 

Atbilstoši adresātam un saziņas mērķim 

raksta un pēc parauga noformē atbildes uz 

strukturētas aptaujas jautājumiem. 

 

 

Izmanto digitālās tehnoloģijas informācijas 

par karjeras pieredzi prezentēšanai un 

pārraidei 

 . 
Analizē publiski pieejamo informāciju, 
lai noskaidrotu, kādi uzņēmumi un 
kādās nozarēs ir izplatīti vietējā 
pašvaldībā, un kādu profesiju pārstāvji 
tajos strādā. 

 
Salīdzina profesijas, balstoties uz tajās 
veicamo darba specifiku: fizisks – garīgs 
darbs, darbs telpās 
– darbs ārā u.tml. 

 
Pēc skolotāja dotā parauga analizē 
informāciju par veicamā darba saturu, 
aprīkojumu, darbarīkiem, darba vidi un 
darba apstākļiem dažādās profesijās. 

 
Atlasa un vizualizē un informāciju par 
darba saturu dažādās nozares profesijās. 

 
Skaidro dažādu profesiju nozīmi savā, 
ģimenes un kopienas dzīvē. 

 
Skaidro sekmīgas karjeras ietekmi uz tās 
īstenotājiem, viņu ģimenes locekļiem, 
vietējo kopienu ekonomiku un sabiedrību 
nacionālā mērogā un saskata savu 
nepieciešamību iesaistīties savas 
kopienas dzīves uzlabošanā. 
 
Iepazīst un izvērtē veiksmīgus paša 
izvēlētas nozares pārstāvjus lai izdarītu 
secinājumus par viņu sasniegumiem un 
īpašībām, kas nodrošinājušas 
panākumus. 

 
Piedalās savu karjeras ieceru 
apspriešanā un izvērtēšanā. 

 
Ar pedagoga atbalstu nosaka reālas 
karjeras attīstības vajadzības, atpazīst 
un formulē karjeras attīstības problēmu 
dotajā kontekstā. 

 
Izvirza karjeras attīstības mērķi, 
piedāvā risinājumus, izvēlas labāko un 
nolemj to īstenot. 

 
Patstāvīgi izvirza vairākus karjeras 
attīstības (mācīšanās) mērķus un 
plāno, kā tos īstenot gan vienatnē, 
gan grupā. 

 
Izvirzot sev īstermiņa mērķus, izmanto 
gan savu, gan nozīmīgu citu cilvēku 
pieredzi. 

 
Iztēlojoties karjeras mērķa sasniegšanas 
gaitu un eksperimentējot domās, veido 
karjeras attīstības plānu, īsteno to, 
izvērtē paveikto pēc paša radītiem 
kritērijiem un iesaka uzlabojumus. 

 
Izzina pieejamos resursus un atrod 
jaunus, lai īstenotu savu karjeras ieceri. 
 
Saskaroties ar grūtībām karjeras 
attīstības plāna īstenošanā, meklē 
atbalstu un izmanto to. 

 
Analizē sadarbību karjerā un sabiedrībā. 

Multimediju prezentācija 
Mutiska uzstāšanās 
Pašvērtējums Piedalīšanās 
diskusijās (diskusija) 
Rezumēšana (secināšana) 
Sadarbības prasmju novērtēšana 
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Pēc dotajiem un paša radītajiem kritērijiem 
salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un 
grupē informāciju par karjeras iespējām. 

  

 
Veido faktos par karjeras iespējas 
kontekstu balstītu argumentāciju, atšķir 
atbilstošo no neatbilstošā un svarīgo no 
mazāk svarīgā. 

 

 
Patstāvīgi formulē tiešus, 

vienkāršus secinājumus par karjeras 

iespēju. 
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Patstāvīgi analizē sava snieguma saistību 
ar personiskajām īpašībām un uzvedību 
dažādās karjeras jomās (mācību darbs, 
interešu izglītība, brīvā laika aktivitātes, 
mājas darbi). 

 
Atpazīst savas darbības stiprās puses un 
ar pieaugušā atbalstu 
atrod dažādus veidus, kā attīstīt savas 
domāšanas un uzvedības pilnveidojamās 
puses. 

 
 

Tiecas iegūt vispusīgu un precīzu 
informāciju par karjeras iespējām, 
nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē 
iegūt patiesu informāciju. 

 
Izmanto piemērotākās digitālo 
tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai 
atrastu un apstrādātu informāciju 
par karjeras iespējām. 

 
Balstoties uz konkrētiem piemēriem, 
analizē dažādas uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības formas un to 
priekšrocības dažādās nozarēs un 
profesijās. 
 

Uz dažādām karjeras attīstības 
iespējām raugās ar zinātkāri, iztēlojas 
nebijušus risinājumus. Ir gatavs pieņemt 
nenoteiktību un jaunus izaicinājumus. 

 
Piedalās un aizstāv viedokli 
diskusijās par savām karjeras 

iecerēm. 

 
Nosaka reālas karjeras attīstības 
vajadzības, raksturo problēmas 
būtību, atpazīst un formulē karjeras 
attīstības problēmu cēloņsakarību un 
dažādu nosacījumu savstarpējās 
mijiedarbības kontekstā. 

 

Āra nodarbības (mācību 
ekskursijas), ziņojums Darbu 
mape 
Informācijas vizualizēšana 
Jautājumi un atbildes nodarbības 
sākumā (beigās) Multimediju 
prezentācija Mutiska uzstāšanās 
Pašvērtējums 
 
Piedalīšanās diskusijās (diskusija) 
Rakstiska atskaite Rezumēšana 
(secināšana) Sadarbības prasmju 
novērtēšana 
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Izzina savu esošo karjeras situāciju no 
dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo 
situācijai atbilstošas radošās domāšanas 
stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un 
noderīgām idejām, iedvesmojas no citu 
pieredzes. 

 
Patstāvīgi pilnveido darbu mapi. 
Izmanto piemērotākās digitālo 
tehnoloģiju sniegtās iespējas digitālās 
darbu mapes veidošanā. 

 
Nosauc savas priekšrocības darbam vai 
uzņēmējdarbībai noteiktā nozarē 
(profesijā) Latvijā vai ārzemēs. 

 
Patstāvīgi izvēlas un iekļauj plānā savām 
vajadzībām un interesēm atbilstošas 
aktivitātes, nosakot šo izvēļu 
priekšrocības un trūkumus. 

 
Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas 
liecina par mērķa sasniegšanu dažādās 
karjeras jomās, izzina sava padarītā 
progresu un nosaka, vai un kā uzlabot 
sniegumu. Izmanto 

kļūdas, lai mērķtiecīgi mainītu savu darbību. 

 

Mērķtiecīgi plāno un veido strukturētu un 

saturīgu mutvārdu runu karjeras attīstības 

mērķa sasniegšanai (piem., darba devēja 

informēšanai), rosina klausītājus uz 

diskusiju 

 

 
Atlasa, apkopo un analizē informāciju 
par dažādās nozarēs un profesijās 
nepieciešamajām zināšanām, 
prasmēm un personības īpašībām. 

 
Analizē informāciju par veicamā darba 
saturu, aprīkojumu, darbarīkiem, darba 
vidi un darba apstākļiem dažādās 
profesijās. 
Atlasa, analizē, vizualizē un strukturē 
informāciju par profesiju saturu dažādās 
nozarēs. 

 
Analizē dažādu profesiju nozīmi savā, 
ģimenes un kopienas dzīvē. 

 
Analizē, kā sekmīga atsevišķu indivīdu 
karjera ietekmē pašus, viņu ģimenes 
locekļus, vietējo kopienu ekonomiku un 
sabiedrību Eiropas mērogā un pamato to, 
ar dažādos avotos gūtu informāciju 
un statistikas datiem. 

 
Salīdzina veiksmīgus paša izvēlētas 
nozares pārstāvjus lai izdarītu 
secinājumus par viņu sasniegumiem 
un īpašībām, kas nodrošinājušas 
panākumus. 
 
Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un 
savieno dažāda veida informāciju par 
karjeras iespējām, izprot to kontekstu. 

 
 

 
Formulē kontekstā balstītus strukturētus 
pieņēmumus. Izvirza karjeras attīstības 
mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas 
labāko un nolemj to īstenot. 

 
Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa 
karjeras attīstības (t.sk. mācīšanās) 
mērķus, plāno to īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par to izpildi. 

 
Plāno savu izaugsmi mācībās un brīvā 
laika aktivitātēs, balstoties uz savu 
stipro pušu un grūtību jomu 
apzināšanos. 

 
Spriežot “atpakaļgaitā” un atrodot 
pretpiemērus veido karjeras attīstības 
situācijas modeli un tajā pamatotu 
karjeras attīstības plānu. Īsteno to, un, ja 
nepieciešams, 
īstenošanas laikā pielāgo plānu 
mainīgajai situācijai, meklē citu pieeju, 
paņēmienu. Izvērtē paveikto un plāno 
uzlabojumus turpmākajam darbam. 

 
Elastīgi un izsvērti izmanto pieejamos 
resursus un rod jaunus, lai īstenotu savu 
karjeras ieceri. 
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Raksta patstāvīgi lietišķo vēstuli, 
iesniegumu, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un 
motivācijas vēstuli, arī digitālajā formā un e-
vidē. 

 
Izvēlas un izmanto ar karjeras mērķu 
sasniegšanu saistīta satura (dzīves 
apraksti, motivācijas vēstules) radīšanai 
un pārraidei 

piemērotākās digitālo tehnoloģiju 

sniegtās iespējas. 

 
Raksturojot karjeras iespējas, atšķir 
faktos balstītu apgalvojumu no 
pieņēmuma, faktus no viedokļa, un 
patstāvīgi formulē pamatotus 
secinājumus. 

  
Saskaroties ar grūtībām karjeras 
attīstības plāna īstenošanā, neatlaidīgi 
meklē un rod risinājumu. 

 
Veido rīcības plānu un īsteno 
sadarbību savu karjeras attīstības 
mērķu sasniegšanai. 
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Patstāvīgi un regulāri analizē un reflektē 
par sava snieguma saistību ar emocijām, 
personiskajām īpašībām un uzvedību 
dažādās karjeras jomās (mācību darbs, 
interešu izglītība, brīvā laika aktivitātes, 
mājas darbi), patstāvīgi rod veidus, kā 
attīstīt spējas pārvaldīt savu domāšanu, 
emocijas un uzvedību. 

 
Raugoties uz esošo karjeras situāciju no 
dažādiem skatu punktiem, pamana jaunas 
iespējas; mērķtiecīgi un elastīgi izmanto 
citu pieredzi vai attīsta savas ideju 
radīšanas stratēģijas, lai nonāktu pie 
jauniem un noderīgiem risinājumiem. 
 
Mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi 
izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas 
digitālās darbu mapes veidošanā. 
 
 

Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par 
karjeras iespējām, izvērtē tās ticamību 
un analizē, kādēļ atsevišķās situācijās 
ticamu informāciju iegūt ir grūtības. 

 
Mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi 

izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas, 
lai atrastu un apstrādātu informāciju par 
karjeras iespējām. 
 

Atlasa un analizē informāciju par 
izglītības un darba iespējām Latvijā un 
ārzemēs. 
 

Atlasa un analizē informāciju par 
dažādās nozarēs un profesijās 
nepieciešamajām zināšanām, prasmēm 
un personības īpašībām un par darba 
tiesisko regulējumu, t.sk., par darba 
vides riska faktoriem Latvijā. 
 

Interesējas par atklājumiem un 
inovācijām, proaktīvi meklē jaunas 
karjeras attīstības iespējas, lai, tās 
īstenojot, efektīvi uzlabotu savu un citu 
dzīves kvalitāti. 

 
Rosina diskusijas par savām karjeras 
iecerēm, pauž savu viedokli, noskaidro 
citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka 
kopīgo un atšķirīgo, pauž piekrišanu vai 
nepiekrišanu. 

 
Patstāvīgi nosaka aktuālas karjeras 
attīstības vajadzības, precīzi formulē 
karjeras attīstības problēmu un pamato 
nepieciešamību to risināt. 
 
Izvirza karjeras attīstības mērķi, 
piedāvā vairākus risinājumus. izvērtē 
tos attiecībā pret mērķi, izvēlas un 
nolemj īstenot labāko risinājumu. 

 

Āra nodarbības (mācību 
ekskursijas), ziņojums Darbu 
mape 
Informācijas vizualizēšana 
Jautājumi un atbildes nodarbības 
sākumā (beigās) Multimediju 
prezentācija Mutiska uzstāšanās 
Pašvērtējums 
Piedalīšanās diskusijās (diskusija) 

Rakstiska atskaite 

 

Rezumēšana (secināšana) 

Sadarbības prasmju novērtēšana 
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Analizē savas priekšrocības darbam vai 
uzņēmējdarbībai noteiktā nozarē 
(profesijā) Latvijā vai ārzemēs. 

 
Pieņem lēmumus, novērtējot savas 
vajadzības, zināšanas un intereses, 
patstāvīgi plāno savu ikdienu saistībā ar 
nākotnes karjeru. 

 
Patstāvīgi izmanto kritērijus, kas palīdz 
īstenot darba uzraudzīšanu un 
pilnveidošanu dažādās karjeras jomās, 
izvērtē, apkopo un turpmākā darba 
procesā mērķtiecīgi izmanto gūto pieredzi. 

 
Veido un prezentē tekstus karjeras mērķu 
sasniegšanai (piem., savu dotumu, 
sasniegumu, interešu, vajadzību un 
nākotnes nodomu savstarpējās saistības 
atklāšanai), bagātina tos ar specifiskiem 
līdzekļiem (balss toni, tēlainu valodu, 
precīzu un aprakstošu vārdu krājumu, 
neverbālajiem saziņas līdzekļiem), lai 
sasniegtu komunikatīvo mērķi. 

 
Izmanto svešvalodu savu karjeras 
attīstības mērķu sasniegšanai 
starptautiskā kontekstā klātienē vai 
virtuālā vidē. 
 
 

 
 Analizē informāciju par profesiju 
klasificēšanas iespējām, profesionālo 
interešu jomām un nozarēm. 

 
Raksturo vaļasprieku, mācību 
priekšmetu satura un profesionālo 
interešu savstarpējo atbilstību. 

 
Raksturo vērtību realizēšanas 
iespējas profesionālajā darbībā. 

 
Skaidro un pamato savu skatījumu par 
izglītības, nodarbinātības kopsakarībām 
gan vietējā, gan globālā mērogā; izvērtē 
indivīdu, sabiedrības un vides 
mijiedarbību karjeras attīstības kontekstā. 

 
Salīdzina darba devēju un klientu 
prasības dažādos laika posmos un 
valstīs, un izdara secinājumus par darba 
tirgus, t.sk., uzņēmējdarbības, attīstības 
tendencēm. 
 
Mērķtiecīgi kritiski analizē karjeras 
iespējas, izzinot, analizējot un kritiski 
izvērtējot to kontekstu. Lai sasniegtu 
konkrētu mērķi, sintezē un interpretē 
informāciju par karjeras iespējām 
 
Raksturojot karjeras iespējas, spriež no 
konkrētā uz vispārīgo un no vispārīgā uz 
konkrēto. 
 

 
Regulāri un atbilstoši savām karjeras 
attīstības vajadzībām izvirza īstermiņa 
un ilgtermiņa karjeras attīstības 
mērķus; formulē kritērijus, pēc kuriem 
izvērtēt, vai mērķis ir sasniegts; plāno 
mērķa īstenošanas soļus; uzņemas 
atbildību par savu lomu soļu 
īstenošanā un mērķu sasniegšanā. 

 
Izvirza dzīves mērķus un darbojas, lai 
prognozētu, patstāvīgi pieņemtu 
atbildīgus un izsvērtus lēmumus par 
savu nākotnes darbības jomu (karjeru), 
ņemot vērā informāciju par izmaiņām 
darba tirgū un 

respektējot savas vajadzības un vērtības. 

 
Patstāvīgi izstrādā karjeras attīstības 
plānu; īsteno to, izvēloties, lietojot un 
pielāgojot piemērotas 
problēmrisināšanas stratēģijas; elastīgi 
reaģē uz neparedzētām izmaiņām; 
izvērtē paveikto un gūtos secinājumus 
izmanto arī citā kontekstā. 

 
Efektīvi organizē resursus, lai 
īstenotu savu karjeras ieceri; 
patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi 
izmanto citu idejas. 
 
Kļūdas un grūtības karjeras attīstības 
plāna īstenošanā izmanto kā iespēju 
izaugsmei. 
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  Patstāvīgi vai pēc noteiktiem paraugiem 
veido profesionālajai saziņai atbilstošus 
rakstveida tekstus (iesniegumu, 
dzīvesgaitas aprakstu (CV) un motivācijas 
vēstuli), identificē raksturīgākās kļūdas 
lietišķajā saziņā. 

 
Mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi 
izmanto atbilstošas digitālās 
tehnoloģijas, lai radītu, prezentētu un 
pārraidītu karjeras 

mērķu sasniegšanai nozīmīgu saturu. 

 Argumentē, pierādot izteiktā apgalvojuma 
ticamību un veidojot pamatotus 
secinājumus, pamana un novērš loģiskās 
argumentācijas kļūdas. 

 Plāno un īsteno nozīmīgu, cieņpilnu 
verbālu, neverbālu un digitālu 
komunikāciju karjeras attīstības mērķu 
sasniegšanai. 

 
Piedāvā savas idejas, lai 
iedvesmotu citus īstenot viņu 
karjras ieceres. 

 



25 
 

Avoti un literatūra 
 Aukšmuksta, A. (2016). Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas pilnveidei. Rīga: VISC.  

https://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_int_izgl_programmu_pilnvei dei.pdf 

 Ertelts, B. J., Šulcs, V. (2008). Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: VIAA. 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam. (2013). Rīga: IZM 
http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2013/03/Izglitibasattistibaspamatnostadnes.pdf 

 Izglītības likums. (1998). https://m.likumi.lv/doc.php?id=50759 

 Jaunzeme, I. (2013). Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējums Latvijā. Rīga: VIAA. 

 Karjeras attīstības atbalsts. Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi .(2008). Rīga: VIAA 
http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_attiistiibas_atbalsts_2008.pdf 

 Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009. (2009). Rīga: VIAA. 
http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf 

 Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā. (2016). Rīga: VIAA.: 
http://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf 

 Klases stundu programmas paraugs. Metodiskais līdzeklis. (2016). Rīga: VISC 
https://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs. Pdf 

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm 
https://viaa.gov.lv/library/files/original/KAA_pasakumu_plana_paraugs_visparejas_izglitibas_iestadem.pdf 

 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem.(2018). Ministru 
kabineta noteikumi Nr.747. 
https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-
programmu-paraugiem 

 Rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 
https://viaa.gov.lv/library/files/original/Rokasgramata_IKK_istenosanai_2020.pdf 

 100 metodikas karjeras attīstības atbalstam 
(https://viaa.gov.lv/library/files/original/78532_100_KAA_Metodikas.pdf) 

https://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_int_izgl_programmu_pilnveidei.pdf
https://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_int_izgl_programmu_pilnveidei.pdf
http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2013/03/Izglitibasattistibaspamatnostadnes.pdf
http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_attiistiibas_atbalsts_2008.pdf
http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf
https://viaa.gov.lv/library/files/original/KAA_pasakumu_plana_paraugs_visparejas_izglitibas_iestadem.pdf
https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem
https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem
https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem
https://viaa.gov.lv/library/files/original/78532_100_KAA_Metodikas.pdf


1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums 
  



2 
 

1. pielikums 

Karjeras izglītībā izmantojamās metodes 
 Aptauja 

Jautājumu vai jautājumu un atbilžu formā mutvārdos vai rakstveidā veidota informācijas iegūšanas metode. Aptauju izmanto 
kā heiristisku mācību metodi, lai iegūtu citu mācību mācību metožu īstenošanai nepieciešamo informāciju. 

 

 Asociāciju kartes 

Neliela izmēra daudznozīmīgi attēli, kuri izraisot asociācijas un “atdzīvinot” atmiņas un izjūtas, palīdz veidot 
stāstījumu par noteiktām, stāstītājam nozīmīgām tēmām. 
 

 Apskats (pārskats) 
Skolēni veicot mācību uzdevumu vāc informāciju (datus), piem., veic aptauju, anketēšanu un rezultātus apkopo 
rakstiskā apskatā (pārskatā). 
 

 Āra nodarbības 
Skolotāja organizēta mācību organizācijas forma, kuras laikā skolēni (audzēkņi) ārpus skolas veic skolotāja 
sagatavotos uzdevumus un meklē atbildes uz skolotāja sagatavotiem jautājumiem. Pārskatu par paveikto āra 
nodarbībās skolēni var sagatavot klasē vai mājās. 
 

 Darbu mape (portfolio) 
Skolēna veidota attīstības (t.sk., karjeras attīstības) programma noteiktam laika posmam un kritisks programmas 
īstenošanas pašnovērtējums. Noteiktā, iepriekš ieplānotā laikā skolotājs kopā ar skolēnu kopīgi izvērtē skolēna 
sasniegtos rezultātus un programmas īstenošanas laikā radušās problēmas, veicinot skolēna pašizpēti, pašanalīzi 
un pašregulāciju (Klases stundu programmas paraugs, 2016).  
Darbu mape (arī digitāla) ir pašizziņas, pašatklāsmes, paraksturošanas un pašanalīzes instruments, kas cilvēkam 
palīdz apzināties dabas dotos talantus, savas stiprās puses un priekšrocības, novērtēt sevi un palīdz saskatīt 
karjeras iespējas. Darbu mapi skolēni var veidot papīra formātā vai digitāli. 
 

 Darbs ar tekstu 
Skolotājs piedāvā tekstus (rakstveidā, audio un videoierakstos) mācību uzdevuma veikšanai, skolēni iepazīstas ar 
tekstiem un atbilstoši mācību uzdevumam veido jautājumus par tekstu, analizē tekstu, atbild uz tekstā ietvertajiem 
jautājumiem u.c. 
 

 Demonstrēšana 
Skolotājs vai skolēni demonstrē vizuālu informāciju (videofilmas, attēlus, tabulas utt.), parasti – papildinot stāstījumu 
(lekciju, izklāstu). 
 

 Didaktiskā spēle 
Pieredzes izglītības metode, spēle, kurai ir skolotāja definēts izglītojošs mērķis un noteikta struktūra. Didaktiskās 
spēles var iedalīt trīs kategorijās: konstruēšanas spēles (spēles ar materiāliem, detaļām, dažādu telpisku objektu 
un mehānismu konstruēšana), lomu (simulācijas) spēles (reālās dzīves notikumu, darbību un situāciju atveidošana) 
un spēles ar noteikumiem (spēles, kurās jāievēro noteikti nosacījumi – galda spēles, kāršu spēles, bingo, sporta 
spēles, muzikālās spēles u.c.). 
 

 Diskusija 
Skolotājs vai skolēni piedāvā apspriešanai kādu tematu, skolēni individuāli vai iepriekš mērķtiecīgi izveidotās grupās 
iesaistās sarunā, argumentēti aizstāvot savu viedokli.  Galvenie skolēna uzdevumi diskusijā ir: skaidri izteikt savas 
domas, ieklausīties citos, censties izprast citu viedokli un uzņemties atbildību. 
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 Domu karte 
Grafiskais organizators – tīklveida zīmējums (“zirneklis”), kuru veido, lapas vidū apļa centrā ierakstot tēmu 
(nozīmīgāko jēdzienu) un to ar atzariem savienojot ar apakštēmām. Atzariem piezīmē zariņus, pie kuriem pieraksta 
atslēgas vārdus (pievieno attēlus), kuri saistās ar apakštēmu. Ja nepieciešams, šīs saites, veidojot loģisku sistēmu, 
var sazarot tālāk. Domu karte palīdz strukturēt domas gaitu: sākt ar vispārīgo tēmu, pāriet uz konkrēto apakštēmu 
un tikai tad iedziļināties detaļās. 
 

 Grafiskais organizators (grafiskais informācijas organizators) 
Noteiktā sistēmā sakārtotas informācijas vizuāls attēlojums, izmantojot specifiskus simboliskus apzīmējumus. 
Grafiskie informācijas organizatori (tabulas, shēmas, diagrammas, domu kartes u.c.) palīdz abstraktas idejas attēlot 
konkrētākā veidā, parādīt informācijas vienību (faktu, jēdzienu, koncepciju u.c.) savstarpējās attiecības, sakārtot 
un organizēt idejas, vieglāk iegaumēt un atcerēties informāciju. 
 

 Intervija 
Skolēni atbilstoši skolotāja dotajam uzdevumam, iztaujā par noteiktu tematu vienu vai vairākus cilvēkus, pēc 
sarunas apkopo rezultātus un veido secinājumus. 
 

 Jautājumi – atbildes 
Skolotājs vai skolēni mutvārdos vai rakstiski uzdod jautājumus par noteiktu tematu un atbild uz tiem. 
 

 Klausīšanās metode 
Skolēni uzmanīgi klausās stāstījumu, individuāli pieraksta mācību uzdevumam atbilstošo informāciju (jautājumus, 
problēmas, viedokļus), stāstījuma beigās uzdod jautājumus (ja nepieciešams), un noslēgumā, atbilstoši mācību 
uzdevumam, sniedz atgriezenisko saiti vai ziņojumu. 
 

 Kolāža 
Skolēnu individuāli, pāros vai grupās veidots kompozicionāli vienots attēls, kurā skolēni atklāj savu priekšstatu par 
kādu skolotāja dotu tematu, piem., veido kolāžu par sociālo vidi klasē, vērtējot savstarpējās attiecības. Kolāžas 
veidošanā var izmantot visdažādākos materiālus, metode ļauj skolēniem izmantot savas prasmes jaunākajās 
tehnoloģijās, savā darbā lietojot, piemēram, interneta resursus, digitālās kameras, kolāžas, izmantojot datoru vai 
viedtālruni, var veidot arī internetā. 
 

 Kooperatīvā mācīšanās (grupu darbs) 
Mācību metode, kuru īstenojot skolotājs izveido skolēnu grupas tādu uzdevumu vai projekta darbu veikšanai, kuros 
nepieciešama produktīva grupas dalībnieku sadarbība, t.i., uzdevuma rezultāti atkarīgi no katra grupas dalībnieka 
ieguldījuma kopējā darbā. Risinot uzdevumu, grupas dalībnieki pilnveido saskarsmes prasmes, mācās sadarboties 
un mācās viens no otra. Skolotājs organizē mācības un konsultē skolēnus (audzēkņus). 
 

 Krustvārdu mīklas 
Viens no intelektuāli radošo didaktisko spēļu (projektēšanas spēles, burtu, skaitļu mīklas, anagrammas u.c.) 
veidiem, kas īpaši lietderīgs jēdzienu izpratnes nostiprināšanā. 
 

 Lomu spēles 
Mācību metode, kurā skolotājs piedāvā skolēniem mācību situācijas, ko iespējams atveidot lomās, aprakstu 
(rakstveidā vai mutvārdos). Skolēni iejūtas lomās atbilstoši mācību situācijā ietvertajam uzdevumam. Citi skolēni 
veic skolotāja dotu uzdevumu – vēro, pieraksta, vērtē atbilstoši noteiktiem kritērijiem u.c., lai pēc situācijas 
izspēlēšanas izteiktu viedokli diskusijā. 
 

 Mācību ekskursija 
Āra nodarbību forma, kas dod iespēju skolēniem dabiskos apstākļos iepazīt dažādas parādības un procesus; reālu 
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notikumu vai darbības vietu apmeklējums, kas ļauj iegūt jaunu informāciju dabiskā vidē, padziļināt mācību satura 
izpratni, integrēt dažādos mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes un pilnveidot skolēnu sociālās prasmes. 
Pirms mācību ekskursijas skolēni saņem uzdevumus, kuri individuāli vai grupās jāveic ekskursijas laikā. Pēc 
ekskursijas skolēni sagatavo pārskatu par paveikto un prezentē to pārējiem vai iesniedz skolotājam. 
 

  Pārrunas 
Dialoģiska mācību metode, kuru īstenojot runātājs (skolotājs, skolēns) ar mērķtiecīgu un loģiski secīgu jautājumu 
palīdzību klausītājiem, kuriem ir vai pārrunu laikā ir iespēja iegūt priekšzināšanas, palīdz jaunu atziņu konstruēšanā. 
(Miķelsone, 2002). 
 

 Piramidālā diskusija 
Mācību metode, kurā notiek pakāpeniska pāreja no individuālā darba uz diskusiju klasē. Pēc mācību uzdevuma 
saņemšanas, skolēni strādā individuāli, izdarot uzdevumā paredzētās izvēles un pieņemot lēmumus. Pēc tam 
skolēni apvienojas pāros un apspriež individuāli pieņemtos lēmumus, izveidojot kopīgu pāra viedokli par veicamo 
uzdevumu. 
Nākamajā posmā, diviem pāriem apvienojoties, diskusija un lēmuma pieņemšana, no visām izvēlēm izveidojot 
vienu kopēju izvēli, notiek četratā. Diskusija turpinās aizvien lielākās grupās, kamēr viens kopējs lēmums tiek 
pieņemts klases kopējā diskusijā. Nobeigumā skolēni skolotāja izvēlētā veidā izvērtē kopējo lēmumu un tā 
pieņemšanas gaitu. 
 

 Praktiskais darbs 
Skolēni (audzēkņi) atbilstoši mācību uzdevumam veic mācību darbu, lietojot apgūtās zināšanas, prasmes un 
īstenojot savas radošās ieceres, strādājot individuāli vai grupā. 
 

 Prāta vētra 
Mācību metode, kurā skolotājs uzdod jautājumu vai izvirza problēmu, un skolēni īsi izsaka iespējamās atbildes, 
idejas, risinājumus u.c., uzmanīgi klausoties, papildinot, bet nekomentējot un nevērtējot citu teikto. Metodi ieteicams 
izmantot kā ieaicināšanas fāzes sastāvdaļu, lai aktualizētu esošās skolēnu zināšanas un izpratni, sākot jaunu tēmu. 
 

 Projektu metode 
Mācību metode, kuru īstenojot, skolēni individuāli vai darba grupās formulē idejas un jautājumus, iegūst informāciju, 
pēta un risina problēmas, apkopo darba rezultātus un iepazīstina ar tiem citus skolēnus. Skolotājs palīdz skolēniem 
formulēt projekta mērķi, izveidot darba grupas un sniedz atbalstu projekta izveidē. 
 

 Radošais darbs 
Skolēnu pašizpausmes metode, mācību uzdevuma īstenošana individuālās vai kooperatīvās mācīšanās rezultātā 
radīta stāsta, esejas, dzejas, aforisma, zīmējuma, attēla u.c. formā. 
 

 Sarunas mazās grupās 
Mācību metode, kurā skolēni saskaņā ar pašu pieņemtiem noteikumiem, veic skolotāja dotu uzdevumu, 
sarunājoties mērķtiecīgi izveidotās grupās, kur katrs izsaka savu viedokli vai vērtējumu un dalās pieredzē, kā arī 
saņem informāciju no citiem. 
 

 Simulācija 
Situāciju izspēles metode, kurai, salīdzinot ar lomu spēli, raksturīga lielāka nenoteiktība skolotāja piedāvātajā 
situācijas aprakstā, elastīgums un sarežģītība.  
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 Situāciju analīze 
Mācību metode, kurā skolotājs piedāvā skolēniem reālas vai izdomātas situācijas aprakstu (rakstiski vai mutiski), 
audio vai videoierakstu un uzdod jautājumus par šo situāciju. Skolēni pārrunā, analizē, pieraksta, secina, un 
atbilstoši situācijas analīzes mērķim veido kopsavilkumus vai ieteikumus. 
 

 Situāciju izspēle 
Mācību metode, kurā skolotājs piedāvā skolēniem reālas vai izdomātas problēmsituācijas aprakstu (rakstveidā vai 
mutvārdos). Skolēni meklē situācijas risinājumus, izspēlējot situāciju lomu spēlē (ja situācijas aprakstā skaidri 
definētas dalībnieku lomas) vai simulācijā (ja lomas situācijā ir nenoteiktas vai neviennozīmīgas). Metodi īstenojot, 
skolēni var veidot un izspēlēt iespējamos situācijas attīstības scenārijus, un saņemt atgriezenisko saiti no citiem 
skolēniem un skolotāja. 
 

 Spēle 
Noteiktu darbību kopums vēlamā rezultāta sasniegšanai, kam piemīt sacensības pazīmes, un kas ietver ne tikai 
prasmju un iemaņu mērķtiecīgu, noteikumiem atbilstošu izmantošanu, bet arī nejaušības elementus un brīvas 
interpretācijas, darbības un rīcības iespējas. Spēle veicina izziņas spēju, sadarbības prasmju un radošuma 
attīstību, un veicina spriedzes samazināšanos. 
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2. pielikums 

Karjeras loma Tavā dzīvē 

Noskaidro, cik svarīga Tev ir karjera. Atzīmē ( + / -  )  

N. Atziņa +/ - 

1.  Gūt panākumus darbā ir svarīgāk nekā atrast piemērotu dzīvesdraugu  

2.  Panākumi darbā ir svarīgāki nekā daudz naudas  

3.  Patiesa draudzība ir svarīgāka nekā panākumi darbā   

4.  Panākumi darbā nav tik svarīgi kā interesanta saviesīgā dzīve  

5.  Svarīgāk ir pavadīt laiku ar vecākiem un draugiem nekā pavadīt laiku darbā  

6.  Būt līderim savā grupā ir svarīgāk nekā gūt panākumus darbā  

7.  Strādāt, lai novērstu sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, ir tikpat svarīgi, kā attīstīt savu karjeru  

8.  Lai attīstītu savu karjeru, esmu gatavs upurēt jebko  

9.  Ir jomas, kas mani aizrauj, interesē vairāk nekā darbs  

10.  Es neizvēlētos darbu, kura dēļ man vajadzētu mainīt dzīvesvietu  

11.  Pavadīt laiku sabiedriskās un labdarības organizācijās ir tikpat svarīgi, kā pavadīt laiku darbā  

12.  Nodošanās savam vaļaspriekam ir tikpat svarīga kā darbā pavadītais laiks  

13.  Brīvais laiks un savu interešu attīstīšana ir svarīgāki nekā karjeras attīstīšana  

14.  Es nekādā gadījumā neveiktu darbu, kas man liktu brīvajā laikā kaut ko mācīties un apgūt  

15.  Es neizvēlētos darbu, kur man neļautu darīt to, ko es uzskatu par pareizu  

16.  Atvēlēt laiku lasīšanai, domāšanai un svarīgu dzīves jautājumu apspriešanai ir tikpat svarīgi, kā 
attīstīt savu karjeru 

 

17.  Es labprātāk pavadītu laiku, veselīgi atpūšoties un sportojot, nevis strādājot  

18.  Lai gūtu panākumus darbā, esmu gatavs pārcelties uz citu valsts daļu  

19.  Darbs ar lielu atalgojumu man ir svarīgāks nekā darbs, kas man ļautu palīdzēt citiem cilvēkiem  

20.  Lai gūtu panākumus darbā, esmu gatavs pārcelties uz citu valsts daļu/ citu valsti  

Saskaiti + un – atbilstoši tabulā redzamajiem variantiem.  Ja Tava atbilde sakrīt ar tabulā atzīmētajiem, Tu esi ieguvis 1 (.) 

Jautājums 

1.
 

2.
 

  3
. 4.
 

5.
 

6.
 

7.
 

8.
 

9.
 

10
. 

11
. 

12
. 

13
. 

14
. 

15
. 

16
. 

17
. 

18
. 

19
. 

20
 

Atbilde + 
 

+ - 
 

- - - - - - - - - - - - - - + + + 

Tava 
atbilde 

                    

 

Iegūtie punkti 14 13 11 9 8 
Karjeras nozīme Tavā dzīvē 85% 70% 50% 30% 15% 

 

Augstāki rezultāti norāda uz lielāku karjeras lomu Tavā dzīvē 
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3. pielikums. 

Pēc 9. klases beigšanas turpināšu mācīties   (lūdzu atzīmē  savu izvēli) 

 

Vaiņodes vidusskolā, jo  

 gribu tālāk mācīties augstskolā 

 man ir svarīgi iegūt atestātu un sertifikātus eksāmenos 

 gribu papildināt savas zināšanas, attīstīt savas prasmes un dotumus 

 mani nekas īpašs neinteresē, lai mācītos arodskolā 

 negribu doties prom no mājām 

 neesmu izdomājis, ko darīt tālāk, mācoties vidusskolā, izlemšu 

 vecāki ieteica 

 mani draugi mācīsies vidusskolā 
 

Vidusskolā mācoties, man svarīgi apgūt  (padziļināti) – 

Valodu mācību joma – 

 latviešu valoda 

 angļu angļu  

 krievu valoda 

 

Sociālajā un pilsoniskajā joma – 

 vēsturi un sociālās zinības 

 

Kultūras izpratne un pašizpaumes māksla 

 literatūrā 

 publiskā uzstāšanās 

 

Dabaszinātnes 

 fizika 

 ķīmija 

 bioloģija 

 ģeogrāfija 

 

 Matemātika 

 matemātika 

 

Tehnoloģijas 

 datorika 
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Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

 Sports un veselība 

 Valsts aizsardzības mācība 

 

Starpdisciplinārs kurss  

 Projektu darbs 
 

 

Esmu izvēlējies/usies kļūt par  .................................................................................(profesija) 
 

 

Mācīšos arodskolā (kurā?)  ...................................................................................., jo esmu 

izvēlējies/usies kļūt par .......................................................................................... 

 

  



9 
 

4. pielikums 

Klases vecāku sapulce “Karjeras izvēle” 

Mērķis  

  Paaugstināt vecāku kompetenci par karjeras izvēli 

 Veicināt vecāku atbildību un iesaistīšanos  bērna karjeras izvēles procesā. 
 

Uzdevumi 

 Veidot vecāku izpratni par karjeras izvēles nozīmīgumu 

 Iepazīstināt ar mītiem par profesijas izvēli 
 

Metodes 

 Diskusija, anketēšana 
 

Darba gaita 

 Izpratnes veidošana par bērna (skolēna) karjeras izvēles nozīmīgumu 
 
Skolotājs rosina vecākus domāt un atbildēt uz jautājumiem  -  Kā izprast, ka izvēlētā profesija ir īstā?  

Kur mācīties? Varbūt strādāt? 
 

 Uzaicina vecākus palīdzēt savam bērnam karjeras izvēlē – pārliecināt, ka nav vienas pareizās profesijas, 
atgādināt par plašām un daudzveidīgām interesēm, spējām, prasmēm, lai varētu iegūt izglītību un būr 
piemērots vairākām profesijām (kuras laka gaitā varētu mainīties) 

 

 Runā ar vecākiem, kā likt jauniešiem apzināties un atbildēt sev uz jautājumiem – gribu – varu – vajag, lai 
noskaidrotu, kāda ir izvēlētā profesija, kādas prasības tā nosaka strādājošiem, kas patīk un padodas, kāda 
ir konkurētspēja darba tirgū. (Jo veiksmīgāk sakrīt cilvēka spējas un iespējas, jo lielāka ir apmierinātība ar 
darbu. Likt jauniešiem saprast, ka jebkurā darbā svarīgākais – lai tas, ko dara, sniegtu gandarījumu un 
atbilstu viņa vēlmēm). 

 

 Skolotājs informē par karjeras izglītības atbalsta politiku valstī (dažādi aktuāli materiāli)  un informācijas un 
atbalsta pasākumu daudzveidību karjeras izglītībā - 

o Kas darāms, lai sasniegtu izvirzīto mērķi un pieņemtu lēmumu 
o Izglītības sistēmas iespēju izzināšana 
o Prasme atrast, novērtēt daudzpusīgu informāciju un saistīt ar savas karjeras veidošanu 
o Darbs. Darba pasaules iepazīšana 
o Vēlēšanās un prasme iekļauties darba tirgū 
o Savu interešu, vērtību, spēju apzināšana 
o Karjeras izglītības atbalsta politika valstī 

 

 Notiek diskusija par sabiedrībā pieņemtiem stereotipiem karjeras izvēlē 
o Mīti par profesijas izvēli –  
o Karjeras izvēle ir viens no svarīgākajiem dzīves lēmumiem, jo profesiju izvēlas visam mūžam 
o Noteikti jāizvēlas tikai augstākās  kvalifikācijas profesija 
o Profesijas pamatā ir nevis paša spējas, talanti un intereses, bet drauga izvēle 
o Noteikti jāizvēlas augsta prestiža profesija 
o Izvēloties profesiju, jāizpilda vecāku vēlmes 
o Profesiju izvēlas, ietekmējoties no populāriem cilvēkiem 
o Galvenais nav studiju kvalitāte, bet gan interesanta, patīkama studentu dzīve 
o Katrs cilvēks piemērots vienai profesijai, tikai – kādai. 

 Vecāku anketa par sava bērna karjeras izvēli 
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4. pielikums 

Anketa vecākiem 
Pabeidziet dotos teikumus! 

 

1. Manuprāt, karjeras izglītība ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) nozīmīga, jo  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

2. Mana meita/dēls ar interesi (mācās, lasa, skatās, dara) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Manas meitas/dēla raksturīgākās īpašības ir 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

4. Uzskatu, ka manai meitai/dēlam padodas (mācību priekšmeti) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. Brīvajā laikā mana meita/dēls (ar ko nodarbojas?) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6. Manas meitas/dēla pienākumi mājās ir  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7. Mana meita/dēls vienmēr ir vēlējusies/-ies kļūt par  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. Mana meita/dēls varētu būt laimīga/s, ja (iespējas) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. Kopīgām sarunām ar savu meitu/dēlu par viņai/am nozīmīgām interesēm, nākotnes karjeras izvēli es atvēlu 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

10. Labprāt atbildu uz meitas/dēla jautājumiem un paskaidroju par  

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________ 

11. Mana meita/dēls var paši izvēlēties un pieņemt lēmumus attiecībā uz  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Joma, kurā mana meita/dēls nākotnē varētu būt laba/s darbiniece/ks, ir (minēt nodarbošanos, profesiju) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

13. Es gribētu/negribētu (vajadzīgo pasvītrot), lai mana meita/dēls turpinātu manu aizsākto darbu/profesiju, jo  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

14. Esmu gatavs atbalstīt savas meitas/dēla karjeras izvēli turpināt izglītību (kur? )  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


