
Papildinājums   Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns mācību priekšmetu stundās  
(izmantots VIAA metodiskais materiāls “100 metodikas”) 

Klašu 

grupa  

Karjeras  

izglītības joma  

Tēma  Īstenošana (SR) Joma Metodika  

1.-3.  Karjeras iespēju izpēte  Profesiju 

daudzveidība  

Atpazīst profesijas pēc darba pienākumu 

aprakstiem vai demonstrējumiem, 

darbarīku un darba attēliem. Veido 

stāstījumu par darba  

darītājiem.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma  

“Pavāra darbarīki” (20. 

metodika)  

1.-3.  Karjeras iespēju izpēte  Profesiju 

daudzveidība  

Atpazīst profesijas pēc darba pienākumu 

aprakstiem vai demonstrējumiem, 

darbarīku un darba attēliem.  

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un 

grupē vienkāršu  

informāciju par karjeras iespējām  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Uzmini profesiju!” 

(24. metodika)  

1.-3.  Karjeras iespēju izpēte  Darba nozīme 

cilvēka dzīvē  

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un 

grupē vienkāršu informāciju par karjeras 

iespējām.  

Pauž savus uzskatus par sadzīves 

situācijām, ņemot vērā savas un citu 

cilvēku vajadzības un  

vēlmes  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma  

“Nozīmīgās profesijas” 

(72. metodika)  

1.-3.  Karjeras iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana un  

īstenošana  

Profesiju 

daudzveidība  

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un 

grupē vienkāršu informāciju par karjeras 

iespējām.  

Ar prieku fantazē par dažādām karjeras 

attīstības iespējām.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Profesijas mums 

apkārt”  

(80. metodika)  

4.-6.  Pašizziņa  Izjūtu un mācību 

(darba) rezultātu 

saistība  

Nosauc un analizē personiskās īpašības un 

uzvedību, skaidro, kas ietekmē darbību 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Palīdzošo  

izjūtu bingo”  

(18. metodika)  



izvēli un sniegumu (panākumus vai 

neizdošanos) dažādās  

karjeras jomās (mācības, interešu 

izglītība, brīvā laika aktivitātes, mājas 

darbi).  

4.-6.  Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte  

Sevis iepazīšanas 

veidi  

Nosauc un analizē personiskās īpašības un 

uzvedību.  

Salīdzina profesiju veidus, balstoties uz 

tajās veicamā darba specifiku.  

Pēc skolotāja dotā parauga analizē 

informāciju par veicamā darba saturu 

dažādās profesijās.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma  

“Sarunas profesijās” 

(33. metodika)  

4.-6.  Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, karjeras 

lēmumu pieņemšana un 

īstenošana  

Darbs kā katra 

cilvēka ikdienas 

nepieciešamība un 

zināšanu un prasmju 

pilnveides iespēja  

Prot pastāstīt par saviem dotumiem, 

sasniegumiem, interesēm un vajadzībām, 

raksturot sava padarītā progresu, 

izmantojot vienotu kritēriju sistēmu.  

Pēc skolotāja dotā parauga analizē 

informāciju par veicamā darba saturu.  

Piedalās karjeras iespēju un karjeras 

ieceru apspriešanā un izvērtēšanā.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Mani darbi skolā un 

mājās”  

(44. metodika)  

4.-6.  Karjeras iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu  

pieņemšana un 

īstenošana.  

Profesijas, to saturs 

un daudzveidība  

Skaidro dažādu profesiju nozīmi savā, 

ģimenes un kopienas dzīvē.  

Salīdzina profesiju veidus, balstoties uz 

tajās  

veicamo darba specifiku. Piedalās karjeras 

iespēju un karjeras ieceru apspriešanā un 

izvērtēšanā.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Darba saturs 

profesijās”  

(58. metodika  

7.9.  Pašizziņa  Savu interešu, spēju 

un dotību attīstīšana  

Atpazīst savas darbības stiprās puses un ar 

pieaugušā atbalstu rod dažādus veidus, kā 

attīstīt savas domāšanas un uzvedības 

pilnveidojamās puses Patstāvīgi analizē 

sava snieguma saistību ar personiskajām 

īpašībām un uzvedību dažādās karjeras 

jomās (mācību darbs, interešu izglītība,  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Mans mācīšanās stils”  

(1. metodika  



brīvā laika aktivitātes, mājas darbi).  

7.-9.  Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, karjeras 

lēmuma pieņemšana un 

īstenošana  

Savu sasniegumu 

atspoguļojums, 

izmantojot IKT  

Patstāvīgi pilnveido darbu mapi.  

Izvēlas un izmanto piemērotākās digitālo 

tehnoloģiju sniegtās iespējas digitālās 

darbu mapes veidošanā.  

Patstāvīgi analizē sava snieguma saistību 

ar personiskajām īpašībām un uzvedību 

dažādās karjeras jomās (mācību darbs, 

interešu izglītība, brīvā laika aktivitātes, 

mājas darbi).  

Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas 

liecina par mērķa sasniegšanu dažādās 

karjeras jomās.  

Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa karjeras 

attīstības (t.sk. mācīšanās) mērķus, plāno 

to īstenošanas  

soļus, uzņemas atbildību par to izpildi.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Digitālā darbu mape” 

(30. metodika)  

7.-9.  Karjeras iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Izglītības iespējas 

Latvijā  

Izvēlas un izmanto piemērotākās digitālo 

tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai atrastu 

un apstrādātu nepieciešamo informāciju 

par karjeras iespējām.  

Atlasa, apkopo un analizē informāciju par 

dažādās  

nozarēs un profesijās nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un personības 

īpašībām.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Izglītības iespējas 

Latvijā”  

(51. metodika)  



7.-9.  Karjeras iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Profesiju 

daudzveidība, 

prestižs un 

pievilcība  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un 

savieno dažāda veida informāciju par 

karjeras iespējām, izprot to kontekstu. 

Piedalās diskusijās par karjeras iespējām 

un karjeras iecerēm, ievēro kopīgi 

izveidotos diskusijas noteikumus. Uz 

dažādām karjeras attīstības iespējām 

raugās ar  

zinātkāri, iztēlojas nebijušus risinājumus.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

“Profesijas  

infografika”  

(78. metodika)  

10.-12.  Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, karjeras 

lēmumu pieņmešana un 

īstenošana 

Pašnodarbinātais  

vai  

darbinieks? 

 Raksturē vertību realizēšanas iespējas  

Profesionālajā darbībā. Piedalās diskusijās 

par karjeras iespējām un iecerēm, 

nosjaidro citu viedokli, nosaka kopīgo un 

atšķirīgo.Raksturojot karjetas iespējas, 

spriež no konkrētā uz vispārīgo un otrādi. 

Argumentē, pierādot izteiktā apgalvojuma 

ticamību un veidojot pamatotus 

secinājumus, pamana un novērš savas un 

citu loģiskās argumentācijas kļūdas. 

Novērtējot savas zināšanas un intereses, 

pieņem lēmumus, plāno savu nākotnes 

karjeru. 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma, kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma.  

”Ceļš uz 

uzņēmējdarbību” 

( 65. metodika) 

10.-12.  Pašizziņa. Karjeras  

iespēju izpēte. 

 

Nodarbinātības 

jomas, intereses un 

profesijas 

 Analizē savas proekšrocības darbam vai 

uzņēmējdarbībai noteiktā nozarē 

(profesijā) Latvijā un ārzemēs.  

 

Analizē informāciju par profesiju 

klasificēšanas iespējām un profesionālo 

interešu jomām 

 

Sociālā un pilsonioskā 

mācību joma.  

“Nodarbinātības 

jomas” 

(54. metodika) 

 



10.-12.  Karjeras  

iespēju izpēte. 

 

Daudzveidīgā darba 

pasaule 

 Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par 

karjeras iespējām, izvērtē tās ticamībuun 

analīzē, kādēļ atsevišķās situācijās ticamu 

informāciju ir grūti iegūt.  

Mērķtiecīgi kritiski analizē karjeras 

iespejas nozarē, izzinot, analizējot un 

kritiski izvērtējot to kontekstu. Lai 

sasniegtu konkrētu mērķi, sintezē un 

interpretē informāciju.  

Sociālā un pilsonioskā 

mācību joma.  

“Tautsaimniecības 

nozares un atbilsošas 

profesijas” 

(84. metodika) 

 

10.-12.   Karjeras  iespēju 

izpēte. Karjeras 

lēmumu pieņemšana un 

īstenošana.  

 

Gatavība 

tālākizglītībai un 

darba tirgum  

 Mērķtiecīgi kritiski analizē karjeras 

iespejas nozarē, izzinot, analizējot un 

kritiski izvērtējot to kontekstu. 

Piedāvā savas idejas, lai iedvesmotu citus 

īstenot viņu karjeras ieceres. Proaktīvi 

meklē jaunas karjeras attīstības iespējas, 

lai tās īstenojot, efektīvi uzlabotu savu un 

citu dzīves kvalitāti.  

Sociālā un pilsonioskā 

mācību joma.  

“Darba un izglītības 

nozīme” 

(88. metodika) 

 

 

Ieteicamie ārpusstundu pasākumi: 

Karjeras  

izglītības joma  

Tēma  Sasniedzamais rezultāts  Pasākuma veids  Mērķauditorija  

Karjeras iespēju  

izpēte, karjeras 

lēmuma 

pieņemšana un 

īstenošana  

Profesiju 

daudzveidība un 

darba pienākumi  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno 

dažāda veida informāciju par karjeras 

iespējām, izprot to kontekstu.  

Piedalās diskusijās par karjeras iespējām un 

karjeras iecerēm, pauž savu viedokli, 

piekrišanu vai nepiekrišanu, noskaidro citu 

viedokļus un to  

“Nakts profesijas”  

(45. metodika)  

5.-12. klašu izglītojamie  



pamatojumu, nosaka kopīgo un atšķirīgo.  

Karjeras iespēju  

izpēte, karjeras 

lēmuma 

pieņemšana un 

īstenošana  

Karjeras iespējas 

pēc pamatskolas vai 

vidusskolas  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno 

dažāda veida informāciju par karjeras 

iespējām, izprot to kontekstu.  

Piedalās diskusijās par karjeras iespējām un 

karjeras iecerēm, pauž savu viedokli, 

piekrišanu vai nepiekrišanu, noskaidro citu 

viedokļus un to  

pamatojumu, nosaka kopīgo un atšķirīgo.  

“Atnāc un uzzini!”  

(53. metodika)  

8.-12. klašu izglītojamie  

Karjeras iespēju 

izpēte  

Profesiju 

daudzveidība un 

profesijas izvēles 

nosacījumi  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno 

dažāda veida informāciju par karjeras 

iespējām, izprot to kontekstu.  

Analizē informāciju par veicamā darba saturu, 

aprīkojumu, darbarīkiem, darba vidi un darba  

apstākļiem dažādās profesijās.  

“Ceļvedis profesiju 

pasaulē”  

(57. metodika)  

8.-9. klašu  

izglītojamie  

Karjeras iespēju 

izpēte  

Nodarbinātības 

iespējas tuvākajā 

apkārtnē  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno 

dažāda veida informāciju par karjeras 

iespējām, izprot to kontekstu.  

Atlasa, apkopo un analizē informāciju par 

dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām 

zināšanām,  

prasmēm un personības īpašībām.  

“Iespēju durvis”  

(66. metodika)  

7.-12. klašu  

Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte  

Profesiju un amatu 

daudzveidība  

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm 

atbilstošas aktivitātes nosaka šo izvēļu 

priekšrocības un trūkumus. Analizē sava 

snieguma saistību ar personiskajām īpašībām 

un uzvedību.  

Atpazīst savas darbības stiprās puses un rod 

veidus, kā attīstīt spējas pārvaldīt savu 

domāšanu, emocijas un  

uzvedību.  

“Amatam ir zelta pamats”  

(64. metodika)  

1.-12. klašu izglītojamie  



Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Nodarbošanās veidu 

daudzveidība  

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm 

atbilstošas aktivitātes nosaka šo izvēļu 

priekšrocības un trūkumus. Nosauc savas 

darbības stiprās un vēl pilnveidojamās puses, 

analizē personiskās īpašības un uzvedību, 

skaidro, kas ietekmē darbību izvēli un 

sniegumu (panākumus vai neizdošanos).  

Skaidro vaļasprieku un profesionālo interešu 

savstarpējo atbilstību.  

Ar ieinteresētību uztver dažādas karjeras 

attīstības  

iespējas, izmanto iztēli, lai veidotu 

neikdienišķas sakarības. Uzdrīkstas mēģināt 

paveikt kaut ko jaunu.  

“Es to protu! Iemācies arī 

Tu?”  

(92. metodika)  

1.-12. klašu izglītojamie  

Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Profesija un tās 

piemērotība  

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.  

Atlasa, apkopo un analizē informāciju par 

dažādās nozarēs un profesijās 

nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un 

personības īpašībām.  

Salīdzina veiksmīgus paša izvēlētas nozares 

pārstāvjus lai izdarītu secinājumus par viņu 

sasniegumiem un īpašībām, kas 

nodrošinājušas panākumus.  

Plāno savu izaugsmi saistībā ar mācībām un  

Vaļaspriekiem, balstoties uz savu stipro pušu 

un grūtību jomu apzināšanu.  

“Zinātniskās pētniecības 

darbs karjeras izglītībā” 

(99. metodika)  

8.-12. klašu izglītojamie  



Pašizziņa  Profesiju 

daudzveidības 

iepazīšana.  

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm 

atbilstošas aktivitātes nosaka šo izvēļu 

priekšrocības un trūkumus. Patstāvīgi analizē 

sava snieguma saistību ar personiskajām 

īpašībām un uzvedību, atpazīst savas darbības 

stiprās puses un ar pieaugušā atbalstu rod 

dažādus veidus, kā attīstīt savas domāšanas un  

uzvedības pilnveidojamās puses.  

“Tirdziņš / gadatirgus”  

(93. metodika)  

1.-12. klašu izglītojamie  

 

 


