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1.KARJERAS VEIDOŠANAS ASPEKTI. 

      KARJERA ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka 

mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir 

nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan 

sociālajā, gan profesionālajā jomā. 

      KARJERAS ATTĪSTĪBA ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process 

mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un 

apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau 

konkrētu profesiju. 

      KARJERAS IZGLĪTĪBA  ir plānots pasākums, kursu un programmu nodrošinājums 

izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju 

samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni 

par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā 

arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē. 

  Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu ,,karjera” 

skaidroja un asociēja  ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama 

izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins ,,karjera’’ ir jāsaprot ne 

vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības izaugsme un 

nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves garumā.  

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kura summējas visas 

indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.   

    Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski 

nosacījumi: 

 lai profesija būtu interesanta un saistoša, 

 lai profesija atbilstu spējām, 

 lai varētu atrast darbu šajā profesijā. 



Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi 

saprast- ko pats grib, var un ko vajag sabiedrībai.  

  Gribu – tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams 

, ka, nosaucot visas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu 

ļoti garš saraksts. Daudziem ir plašs interešu loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām 

interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet  ko atstāt kā vaļasprieku. Lai pieņemtu 

pareizo lēmumu, nepieciešams izzināt potenciālās darbības virziena/ profesijas saturu, darba 

pienākumus un apstākļus. 

Varu – tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības 

stāvoklis, - visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, 

svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk 

atklājas un attīstās tieši darbībā – mācībās vai jau praktiskajā darbā. 

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

pieprasītas, tātad -  kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā 

nākotnē, tāpēc, izvēloties izglītības virzienu ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes 

(kompetences) var apgūt mācoties/ studējot vienā vai otrā programmā, kuru piedāvā izglītības 

iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto 

darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties. 

Pašiem savu garīgo pasauli un pasauli ap mums. Ikvienam cilvēkam ārpus darba un 

ārpus ģimenes ir nepieciešams laiks, kuru veltīt sevis bagātināšanai, pilnveidošanai un 

attīstībai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARJERAS VADĪBAS PRASMES 

21.gadsimtā situācija pasaulē ir krasi mainījusies, jo globālā tirgus un uz zināšanām 

balstītas ekonomikas un sabiedrības apstākļos indivīdiem ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot 

savas prasmes un apgūt jaunas kompetences. Karjeras attīstības atbalstu vairs nevar uzskatīt 

vienīgi par lietderīgu atbalstu indivīdam pārejā no viena izglītības līmeņa uz citu un no 

mācībām uz darbu. Lai pielāgotos mainīgajām darba tirgus vajadzībām un uzņēmumu 

konkurētspējai, ir jāspēj ātri reaģēt darba vides mainīgajos procesos, radot efektīvu rezultātu. 

Ilgstoša mācīšanās ir tieši tas, kas mūsdienās ir kļuvusi par galveno faktoru konkurences 

izturēšanā un veiksmē. 

Lai noturētos darba tirgū, indivīdam ir pašam jākļūst par savu karjeras resursu un darba 

vides vadītāju. Ja indivīds (ne tikai jaunietis, bet arī pieaugušais) nav apguvis karjeras vadības 

prasmes, viņš arī nespēj īstenot savas personīgās dzīves un savas karjeras veiksmīgu virzību. 

          Attīstības iezīmes           Karjeras vajadzības 

1.- 4 .klase 

 nepieciešama uzmanība un uzslavas 

 piemīt neierobežota enerģija 

 nespēja nošķirt iedomu pasauli no 

realitātes 

 nepieciešama pašapziņas veidošana 

 atšķirt darbu  no spēles 

 identificēt dažādus darba veidus 

 piedalās dažādos darba aktivitāšu 

veidos 

 zina, kā pieņem lēmumus 

 apgūst pozitīvu attieksmi pret darbu 

 identificēt personīgas sajūtas 

5. –9. klase 

 daudz patstāvīgāki 

 saprot, ka piederība grupai un 

draugiem ir svarīga 

 var uzņemties vairāk atbildības 

 pārsteidzošs interešu vēriens 

 var patstāvīgi domāt, tomēr ir viegli 

ietekmējami 

 identificēt personīgās intereses, 

spējas, savas stiprās un vājās puses 

 raksturo savus pienākumus mājās un 

skolā un saista tos ar kopienā 

sastopamiem darbiem 

 apraksta, cik darbs ir nozīmīgs un 

sasniedzams visiem cilvēkiem 

 apraksta, kā personīgie uzskati un 

vērtības ietekmē lēmumu pieņemšanu 

 

 

 



2. KARJERAS IZGLĪTĪBA. 

Karjeras izglītības mērķis  ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, 

nodrošināt izglītojamajam pašizpētei , karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai 

nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un 

ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. 

     Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un 

pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības 

vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai nevis epizodiski, bet 

caurviju un veselumā, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus. 

Karjeras izglītības uzdevumi. 

1. Palīdzēt skolēniem pašattīstīties: 

 izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses, 

 veidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu 

karjeru, 

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

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

plānošana mācību un personīgajā dzīvē, 

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

vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus. 

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas: 

 izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeras attīstību, 

 izpētīt dažādas karjeras iespējas, to veidošanai, 

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

apmācības iespēju attīstības tendences, 

 salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem 

sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/ 

mācībām/ studijām, 

 piedalīties darba izmēģinājumos, 

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

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

darbu, 

 izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības, 



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

īpašības palīdz noturēties darba tirgū. 

 

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru: 

 apgūt karjeras vadības prasmes, 

 noteikt savas attīstības vajadzības, 

 pilnveidot savas zināšanas un prasmes, 

 apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas, 

 veidot savu personīgās karjeras plānu, 

 attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes, 

 veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un 

mūžizglītībā. 

 

       Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi: 

 karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa, 

 karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība, 

 ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības, 

 mērķi- objektīvi un sasniedzami; pasākumi – īstenojami, 

 pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.KARJERAS IZGLĪTĪBAS PLĀNOŠANA. 

  Lai skolēnus sagatavotu efektīvai pārejai no skolas uz pieaugušo darba dzīvi, skolai ir 

jānodrošina saviem skolēniem aizvien daudzveidīgāks un lielāks mācīšanās pieredžu skaits. 

Karjeras izglītības programmas sastāvdaļas: 

Sevis izzināšanas aktivitātes, kurās skolēni: 

 Identificē savas personīgās īpašības ( fiziskās, intelektuālās, emocionālās iezīmes, 

prasmes, intereses un vērtības), 

 Izpēta personīgo īpašību un nepieciešamo prasmju samērotību, lai gūtu panākumus 

dažādās dzīves un darba situācijās, 

 Izvērtē stratēģijas un apstākļus, kas ietekmē viņu mācīšanos dažādās dzīves un darba 

situācijās. Iespēju apzināšanās aktivitātes  iesaista skolēnus darba pasaules izpētē un 

iepazīšanā. Aktivitātes var ietvert: 

*dažādas darba vides iepazīšana un pētīšana, 

*dažādu profesiju un izglītības un apmācības iespēju izpēte, 

*darba pasaules vēsturisko un plānoto izmaiņu analīze. 

 

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

savu karjeru. Skolēni iesaistās aktivitātēs, kas palīdz: 

 Izpētīt, kā citi cilvēki pieņem lēmumus, un saprast, kas var ietekmēt lēmuma 

pieņemšanu, 

 Identificēt atbilstošus lēmuma pieņemšanas stilus un stratēģijas, 

 Ģenerēt dažādas ar karjeru saistītas izvēles. 

Pieņemt lēmumu par karjeras izvēli nenozīmē tikai piemērot indivīdu noteiktai profesijai. 

Lēmumu pieņemšanu ietekmē dažādi faktori, kuri ir jāņem vērā: 

 individuālās iezīmes ( veselība, vērtības, intereses, prasmes, vecums, zināšanas u.c.), 

 sociālais konteksts ( ģimene, vienaudži, sabiedrības grupas, sociālekonomiskais statuss 

u.c.), 



 vides konteksts ( politiskie uzskati, izglītības iestādes, ģeogrāfiskais izvietojums, darba 

tirgus u.c.), 

 citi faktori ( laika perspektīvas, izdevība, izmaiņas laika gaitā u.c.). 

 

Sagatavošanās   pārmaiņām un pārejai attiecas uz tādas izpratnes un prasmju veidošanu, kādas 

skolēnam ir nepieciešamas, lai tiktu galā ar jaunām situācijām, gan vēlamām, gan nevēlamām. 

Šādas aktivitātes palīdz: 

 noteikt dažādas plānotas un neplānotas dzīves/ darba pārmaiņas un pārejas 

periodus, ar kādiem ir jāsastopas dzīves laikā, 

 izpētīt, kā cilvēki reaģē uz izmaiņām, 

 attīstīt prasmes, lai efektīvi pārvarētu dažādas plānotas un neplānotas pārmaiņas, 

piemēram, problēmu risināšanu, atbalsta tīklu identificēšanu un izmantošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

1. Karjeras izglītības mērķi un uzdevumi 

1. Karjeras izglītības mērķis: 

        organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši  

          Ministru kabineta 2013.gada 22.augusta noteikumu Nr. 530 ,,Noteikumi par valsts 

pamatizglītības  mācību priekšmetu 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 uzdevumi: 

      2.1. nodrošināt katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas; 

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

prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus  noteiktu mērķus, 

      2.3. veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstināt ar darba pasaules un ar to 

saistīto izglītību daudzveidību, 

      2. 4. nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas 

tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas, 

      2.5. palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar 

to iespējamo karjeru, 

       2.6. nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi, 

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

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

mūžizglītībā. 

   

  



 

2. Karjeras izglītības saturs. 

3. Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir – 

īstenot karjeras izglītību tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā 

(pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā ( mācību priekšmetu 

stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas prasmes, 

saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves 

situācijās. 

4. Katra izglītības joma- pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība 

– ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides 

virzienu integrācijas aspektā. 

5. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo 

galvenie izglītošanas aspekti ( Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu): 

5.1. pašizpausmes un radošais aspekts: radošas darbības pieredze, patstāvīga iespēja 

meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības: 

5.2. analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze- patstāvīga, 

loģiska, motivēta, kritiska un produktīva domāšana: prasme pamatot savu 

viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā; 

5.3. morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku 

savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību; 

5.4. sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt un respektēt 

dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu, 

atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un 

meklēt palīdzību atbilstošās institūcijās un dienestos: 

5.5. saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties 

vairākās valodās (rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, izteikt un 

pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes; 

5.6. mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: prasme patstāvīgi plānot, organizēt 

u īstenot mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju lietošana praktiskā darbībā; 

prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast 

palīdzību; prasme izmantot modernās tehnoloģijas, 

5.7. matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta 

plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.). 



6. Katrs aspekts tiek īstenots visās karjeras izglītības jomās, taču ne vienādā mērā. 

7. Pamatjoma ,,Pašizpēte” ietver šādas saturiskās tēmas: 

7.1. mana identitāte, paštēls, mana rakstura īpašības; 

7.2. manas intereses, hobiji, spējas, brīvais laiks; 

7.3. mana ģimene, tās loma, tradīcijas; 

7.4. sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, 

pašnovērtēšana; 

7.5. attieksmes un vērtības; 

7.6. prasme sadarboties, risināt konfliktus; 

7.7. mana veselība un nākotnes nodomi, 

7.8. mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu 

īstenošanu; 

7.9. pašaudzināšana. 

8. Pamatjoma ,,Karjeras izpēte” ietver šādas saturiskas tēmas: 

8.1. darba nozīme cilvēka dzīvē; 

8.2. populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība;  

8.3. manu vecāku darba dzīve; 

8.4. informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana; 

8.5. profesionālā kvalifikācija un tās ieguve; 

8.6. darba tirgus un nodarbinātība; 

8.7. sociālā vide un nodarbinātība; 

8.8. izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes; 

8.9. darba likumdošana, darba drošība; 

8.10. pašnodarbinātība. 

9. Pamatjoma ,,Karjeras plānošana un vadība” ietver šādas saturiskas tēmas: 

9.1. lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai; 

9.2. lēmuma pieņemšana par karjeru.  

9.3. dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie aspekti; 

9.4. kad viss nenorit tā, kā plānots; 

9.5. mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns (īstermiņa un ilgtermiņa 

plānošana); 

9.6. pārmaiņas manā dzīvē; 

9.7. komandas darba pieredze; 

9.8. praktisko iemaņu gūšana dažādās profesijās. 



3. Karjeras izglītības īstenošanas plāns 

 

Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas – mācību 

priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās nodarbības, dažādus ārpusstundu pasākumus 

u. c. pēc šāda plāna: 

1.Klases stundas ( 1 stunda nedēļā pēc skolas audzināšanas darba programmas un klašu 

audzinātāju darba plāniem ). 

 2. Mācību priekšmetu stundas ( atbilstoši mācību priekšmetu skolotāju tematiskajiem  plāniem 

). 

3. Interešu izglītības un pulciņu nodarbības . 

4. Tematiskās lekcijas, semināri, tikšanās par karjeras izglītības jautājumiem. 

5. Projektu nedēļas . 

6. PKK individuālās konsultācijas, skolēnu izpēte un grupu nodarbības par karjeras izglītības 

jautājumiem. 

7. 9. klašu skolēnu nākotnes nodomu izpēte un informēšana par izglītības iespējām pēc 

pamatskolas beigšanas, kā arī skolēnu un vecāku instruēšana par valsts pārbaudes darbu 

norises kārtību un pamatizglītības apliecības iegūšanu (organizē skolas administrācija). 

8. Absolventu profesijas izvēles aptauja, tikšanās ar absolventiem. 

9.  9.klašu skolēni izstrādā projektu sociālajās zinībās  “Mans nākotnes plāns”. 

10. Ārpus stundu pasākumi skolā ( mācību priekšmetu nedēļas, skolotāju dienas organizēšana, 

konkursi, tematiskie klases vakari, izstādes, bibliotēkas stundas ).: 

11. Klašu ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem,  

12.  Skolēnu dalība “Ēnu dienās”, 

13. Atvērto durvju dienas , karjeras dienas un informācijas dienas dažādās izglītības iestādēs 

un uzņēmumos, 

14. Dalība Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ikgadējā pasākumā “Atnāc un uzzini”. 

  



Klašu stundas apgūstamās karjeras izglītības tēmas. 

Klašu grupa: 1.- 3.klase 

Nr.             Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

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 

ikdienu. 

5. Karjeras vīzija.  Mācās domāt par savu nākotni, 

iepazīstot dažādas profesijas, apgūst 

darba prasmes. 

 

Klašu grupa: 4.- 6.klase 

Nr.     Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

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 citi intereses un 

iespējas, 

 Prot sadarboties ar dažāda vecuma 

cilvēkiem. 

3. Brīvais laiks un tā izmantošana.  Izzina un izmanto daudzpusīgas 

lietderīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, atrod savām spējām un 

velmēm 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- ārā u.c. 

 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 pagastā/ pilsētā/ 

novadā/ valstī. 

6. Lietišķā valoda, tās nozīme ikdienas 

dzīvē. 
 Izkopj savu valodas kultūru, 

 Izkopj publiskas uzstāšanās būtību 

un ir apguvis prasmes tajā 

piedalīties, prezentēt dažādus darbus 

un uzstājoties. 

 

Klašu grupa: 7.-9.klase 

Nr.     Stundu temati Plānotais sasniedzamais rezultāts 

1. Vajadzības, vēlmes un 

spējas.  

Pašvērtējums. 

 Ir objektīvi izvērtējis, pārzina savus dotumus, 

spējas un intereses,, samēro savas intereses un 

spējas, personīgās īpašības un vērtības, 

 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 daudzveidība 

pasaulē. 
 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). 

 

  



 

Karjeras attīstības atbalsta īstenošana mācību priekšmetu satura apguvē 
 

Klas

e  

Mācību 

priekšm

ets 

Tēma  Tēmas ietvaros integrētie karjeras 

atbalsta jautājumi 

1.kl

ase  

Latviešu 

valoda 

1.Es dzīvoju Latvijā 

2.Es eju skolā. 

3.Ceļš uz skolu un mājās. 

4. Valoda tev un man. 

5. Pēc vasaras nāk rudens. 

6. Miķeļi. 

7. Mārtiņi. 

8 .Mana Latvija. 

9. Gads ir balts no abiem galiem. 

10. Pavasaris klāt. 

11.Cik dažāda ir pasaule. 

12. Vasara klāt. 

Kas dzīvo un strādā Latvijā?               

Skolēna darbs - mācības. 

Profesijas -šoferis, policists. 

Profesijas - valodnieks, tulkotājs, 

skolotājs. 

Darbs dārzā. 

Tirgus un tirgošanās. 

Profesija - zemkopis, mežkopis. 

Profesijas  Latvijā. 

Profesija- bibliotekārs. 

Profesija - ornitologs, meteorologs. 

Lauksaimniecība, zvejniecība. 

Vides draugs. 

.klas

e 

Matemāti

ka 

1.Vairāk , mazāk, tikpat. 

2.Līnijas. 

 

3.Skaitļi līdz  10. 

4.Pieskaitīt , atņemt  līdz 10.  

 

5.Saskaitīšana otrajā desmitā. 

 

6.Daudzstūri. 

 

7.Draudzīgās vienādības. 

 

8.Veselā sadalīšana daļās. 

9. Litrs. 

 

10.Saistītais pieraksts. 

 

11. Simetrija. 

 

12. Pulkstenis. 

 

13. Ģeometriskas figūras. 

 

14.Pārtikas veikalā. 

Profesija - pārdevējs. 

Profesijas- arhitekti. mērnieki, 

mākslinieki. 

Profesijas- grāmatvedis, kasieris, 

skolotājs, mediķis, šoferis. 

Profesija - policists, ārsts, skolotājs, 

šoferis, pārdevējs. 

Profesijas- celtnieks,  krāsotājs. 

Profesijas - pārdevējs, grāmatvedis, 

bērnu dārza audzinātājs., skolotājs. 

Profesija -mērnieks, rasētājs. 

Profesija - pavārs, bārmenis, konditors, 

farmaceits, lopkopis. 

Profesija- mežsargs, dārznieks, 

putnkopis. 

Profesijas- ķirurgs, konditors, arhitekts, 

mākslinieks. 

 Profesijas - ārsts, skolotājs, pavārs, 

pilots, treneris, gids. 

Profesijas - celtnieks, arhitekts, šuvējs , 

mērnieks. 

Profesijas- pārdevējs, kasieris,  fasētājs. 

Profesija - biologs. 

Profesija- skolotājs, gids, dabas 

pētnieks, orientēšanās speciālists. 



1.kl

ase 

Dabas 

zinības 

1.Tuvākās apkārtnes pētīšana. 

 

2.Augi. 

 

3.Dzīvnieki. 

 

 

4.Vielas un materiāli. 

 

5.Dzīvības pazīmes. 

6. Ūdeņi dabā. 

 

7.Cilvēks. 

Dārznieks, ainavists, arhitekts, dabas 

aizsardzības aktīvists. 

Dārznieks, botāniķis, zemnieku 

saimniecības saimnieks, darbinieks. 

Zemnieku saimniecības saimnieks, 

darbinieks, lopkopis, mednieks, 

vetārsts, mežzinis. 

Fiziķis, ķīmiķis, profesiju daudzveidība 

pārstrādes un ražošanas nozarēs. 

Ārsts, vetārsts, , dārznieks. 

Jūrnieks, makšķernieks, zvejnieks, 

pētnieks. 

Ārsts, veselīga dzīvesveida 

apzināšanās, personīgās higiēnas 

nozīmes apzināšanās. 

 

1.kl

ase 

Sociālās 

zinības 

1. Skolas pasaulē. 

 

2.Latvija. 

 

3.Laika pasaulē. 

4. Sporta veidi, hobijs. 

 

5. Mājdzīvnieki. 

6. Māju pasaulē. 

 

7. Drošības pasaulē. 

8. Naudas pasaulē. 

9. Veselība. 

Profesija - skolotājs, skolēna mācību 

darbs. 

Profesija - prezidents, žurnālists. 

Dienas režīms. 

Profesija- sporta skolotājs, treneris. 

Profesija - veterinārārsts. 

 Profesija - celtnieks, arhitekts, 

galdnieks. 

Profesija - glābējs, elektriķis. 

Profesijas - pārdevējs,  uzņēmējs, 

bankas darbinieks, pasta darbinieks. 

Profesija - zobārsts, fitnesa treneris, 

mediķis. 

1.kl

ase  

Angļu 

valoda  

1.Labdien! 

2.Kādā krāsā tas ir? 

3.Rotaļlietas. 

Profesija: skolotājs 

Profesija: mākslinieks 

Profesija: pārdevējs 

1.kl

ase  

Vizuālā 

māksla  

1.Līnija un skaņa. Vides attēlojums 

skaņdarba ietekmē. 

 2.Cilvēka siluets, tā uztvere un 

attēlojums. 

 3.Veidošana. Izpratnes veidošana par 

telpiskumu, apjomu. 

4.Grafika-melnbaltā māksla. Līnija 

mākslas darbā.  

5.Ainava,tās uztvere, attēlojums.  

6.Ilustrācija literāram darbam. 

Muzikants, mākslinieks 

2.Profesiju daudzveidība.-pavārs, 

skolotājs, mākslinieks, lidotājs, šoferis 

utt.  

3.Mākslinieks, tēlnieks.  

4.Mākslinieks-grafiķis. 

5.Mākslinieks-gleznotājs. 

6.Mākslinieks-ilustrators.    

1.kl

ase  

Mūzika 1.Latv.t.dz. “Zvejnieks mani aicināja” 

2.Latv. t.dz. “Vilcieniņš” 

3.Latv.t.dz. “Vāverīte ezim teic, laikus 

darbi jāpaveic” 

Zvejnieks 

Vilciena mašīnists 

Dārznieks, sēņotājs, ogotājs 

 



4.Skaņu pasaule 

5.A. Žilinskis “Lelles jaka” 

Skaņu operators, skaņotājs 

Šuvējs 

2.kl

ase 

Latviešu 

valoda 

1.Atkal esmu skolā! 

2.Rudentiņš- bagāts vīrs. 

3.Saules ceļš rudenī. 

4.Vēlā rudenī. 

5.Latvija- zeme, kurā es dzīvoju. 

6.Ziema klāt! 

7. Jaunā gadā- jaunu laimi. 

8.Silta, jauka istabiņa. 

9. Gudrs, vēl gudrāks. 

 

10.Metens nāca pār kalniņu. 

11. Nozūd sniegs, pagaist sals. 

12.Atver logu pavasarim. 

13.Latvija ziedos. 

Mans mācību darbs. 

Valodnieks. 

Etnogrāfs. 

Dārznieks. 

Pētnieks, karavīrs. 

Lietišķie raksti. 

Dzejnieks, rakstnieks. 

Valodnieks, vēsturnieks. 

Bibliotekārs, mākslinieks, grāmatu 

darinātājs. 

Dienas režīms. Pavārs. 

Meteorologs, glābējs, kārtībnieks. 

Ornitologs. 

Valodnieks, pētnieks. 

2.kl

ase 

Matemāti

ka 

1.Saskaitām un atņemam līdz 20. 

 

2.Vienas darbības teksta uzdevumi. 

Divu darbību teksta uzdevumi. 

3. Vienādība, nevienādība. 

4.,,Draudzīgās” vienādības. 

 

 

5.Apgalvojums. 

 

 

 

6.Punkts, stars, nogrieznis. Līnijas. 

Līnijas un mēri. 

 

7. Garuma mēri. Izmēri sevi! Praktisks 

darbs. 

 

8.Divciparu skaitļa saskaitīšana un 

atņemšana. 

 

9.Kilograms. 

 

 

10. Litrs. 

Skolotājs. , gids, pārdevējs, 

grāmatvedis, šoferis, ārsts, pavārs, 

sportists. 

Skolotājs, pārdevējs, grāmatvedis, 

bankas darbinieks, šoferis. 

Dārznieks, parka ainavists. 

Pārdevējs, grāmatvedis, b/d 

audzinātāja, skolotājs, dzīvnieku 

kopējs. 

 

Jurists, tiesnesis, prokurors, policists, 

skolotājs, ārsts. 

Mākslinieks, mērnieks, skolotājs, 

dārznieks, celtnieks, šuvēja. 

 

Šuvēja, frizieris, dizaineris, arhitekts, 

galdnieks. 

 

Šoferis, gids, skolotājs, grāmatvedis, 

bankas darbinieks. 

Pārdevējs, zemnieks, lauksaimnieks, 

pavārs, sagādnieks. 

 

Pārdevējs, bārmenis, pavārs,  

 

Šoferis, vilciena mašīnists, pilots, gids. 

Ārsts, pārdevējs, skolotājs, pavārs, 

vilciena mašīnists, autobusa šoferis, 

pilots, sekretāre, treneris, gids. 

 

Pārdevējs, bankas darbinieks, pasta 

darbinieks. 



 

11.Ceļi un virzieni. 

 

12.Laika mēri. Stunda. Diennakts, 

nedēļa. Gads, mēneši. 

 

 

13. Prece, cena, nauda, laiks. 

 

14.Daudzstūris, virsotnes, malas, 

perimetrs. Taisnstūris. Kvadrāts. 

Kvadrātu veidošana no 

saskaitāmajiem kociņiem. Leņķis. 

Taisns leņķis. 

 

15.Vienādie saskaitāmie. Reizināšanas 

darbība. Reizinātāji, reizinājums. 

Reizinātāju drīkst. 

 

Arhitekts, celtnieks, mērnieks, 

mākslinieks, tēlnieks, ainavists, 

skolotājs. 

Dārznieks, mežzinis, pārdevējs. 

 

Pārdevējs, pavārs, konditors, dārznieks, 

šuvēja. 

 

Pārdevējs, šuvēja, sporta skolotājs, 

pavārs. 

Gids, sportists, dārznieks, pārdevējs, 

zemnieks, treneris. 

Pārdevējs, mākslinieks, ainavists, 

šuvēja, pavārs. 

 

Pārdevējs, elektriķis, fermeris, 

zemnieks, celtnieks, skolotājs, mūziķis, 

šoferis, santehniķis. 

2.kl

ase 

Dabas 

zinības 

1.Zeme, Mēness. 

2.Rudens. 

 

 

 

 

3.Ūdens. 

 

4.Ziema. 

 

 

5.Vielas un materiāli. 

 

 

6.Skaņa. 

 

 

 

 

7.Kustība. 

 

 

Kosmonauts. 

Sēņotājs, ārsts, dabas pētnieks,, 

sinoptiķi, laika ziņu diktori, sētnieks, 

ornitologs, zemnieki, lauksaimnieki, 

traktoristi, dārznieks, agronoms u.c. 

Laika vērotāji, sinoptiķi, meteorologs, 

zvejnieki, kapteini. 

Ceļu uzturētāji, slēpotājs, hokejists, 

dzīvnieku kopējs, dzīvnieku aizstāvji, 

brīvprātīgais darbs. 

Podnieks, keramiķis, celtnieks, stikla 

pūtējs, galdnieks. Bīstamās vielas- 

ķīmiķis. 

Profesijas, kurās izmato brīdinošos 

signālus- ārsti, ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsējs, policija, vilcienu 

vadītājs- mašīnists. Mūziķis, dziedātājs. 

Meteorologs. Šoferis, pilots, mašīnists, 

sportisti- pārvietošanās veids, kustību 

ātrumu salīdzināšana. 

Elektriķis, elektrostaciju operators. 

Sētnieks, atkritumu šķirotājs, atkritumu 

savācēji, otrreizējā pārstrāde- ražotnes. 

Valsts vides dienests. 

Dārznieks, zemnieks, lauksaimnieks.  

Mednieks, zvejnieks, makšķernieks, 

ārsts (ērces). 



8.Elektrība. 

 

9.Atkritumi. 

 

 

10. Pavasaris. 

Celtnieks, betonētājs, keramiķis, 

skulptors. 

Ārsts, dziednieks, peldvietu uzraugs, 

glābējs. 

Vetārsts, dzīvnieku patversmes 

darbinieki. 

2.kl

ase 

Sociālās 

zinības 

1.Laiks. 

 

2.Vēsture, atklājumi un izgudrojumi. 

 

3.Ģimene un pienākumi. 

 

4.Darbs. 

 

5.Darbosimies kopā! 

 

6. Tiesības. 

 

 

7.Pienākumi klasē. 

 

8. Veselība. 

 

 

9.Mana Latvija. 

10.Mana apkārtne. Anketa. 

11.Veikals. 

 

12. Drošība. 

Laika plānošana. Dienas režīms. 

Projekta vadītājs, veicējs. Pētījumu un 

projekta darba pamatu apguve. 

Pienākumi mājās. Pienākumu veikšana. 

Profesijas izvēle. Fiziskais darbs, 

garīgais darbs. 

Sadarbību veicot grupu darbu, pāra 

darbs. 

Tiesības un pienākumi. Bērnu tiesības, 

kas saistītas ar skolu, mājām un 

ikdienu. 

Jurists. 

Veicamo pienākumu  nozīmīgums 

klasē, skolā, ārpus skolas nodarbībās. 

Veselīgs dzīvesveids. Personīgā 

higiēna. Medikamentu nozīme. 

Ārsts, medmāsa, dietalogs. 

Tūrisms. 

Lietišķie raksti. 

Pārdevējs, veikala vadītājs, 

grāmatvede. 

Palīdzības dienesti. Ceļu satiksmes 

noteikumi, to ievērošana. 

2.kl

ase 

Angļu 

valoda  

1.Labdien! 

2.Kādā krāsā tas ir? 

3.Rotaļlietas. 

4.Dzīvnieki. 

5.Profesijas. 

 

6.Apģērbs. 

Profesija: skolotājs 

Profesija: mākslinieks 

Profesija: pārdevējs 

Profesija: dzīvnieku kopējs 

Profesija: skolotājs, oficiants, 

veterinārārsts, celtnieks 

Profesija: šuvējs, pārdevējs 

2.kl

ase 

Vizuālā 

māksla 

1. Mazais krāsu aplis. 

2.Pretkrāsas un to kontrasti mākslā.  

 

3.Tēlniecība. Tēlnieks. 

  

4.telpisku objektu veidošana. 

Profesiju daudzveidība. Speciālisti, 

kuriem jāorientējas krāsu jaukšanā.  

Vizuāli plastiskā māksla-

stiklapstrāde..Mākslinieks-

stiklapstrādes meistars.  

Tēlniek, 



 

5.Vizuālās mākslas veids-arhitektūra.  

Arhitekta profesija.  

 

6.Telpisku objektu konstruēšana.  

Keramiķis,. 

Darba tirgus konkurence. Individuālais 

darbs.  

Arhitekts. 

Inženieis. 

2.kl

ase 

Mūzika 1.A. Žilinskis “Sienāzītis - muzikants” 

 

2.Latv.t.dz. “Vai tā mana vaina bija, 

ka man tika padziedāt” 

3.Mūzikas instrumenti 

Mākslinieks - muzikants, vijolnieks 

Dziedātājs - solists 

 

Mākslinieks - muzikants, 

mežradznieks, flautists, bungotājs 

3.kl

ase 

Latviešu 

valoda 

1.Daiļums 

 

2.Zelta rudens. 

 

3.Gods. 

 

4.Godīgums. 

 

5.Labsirdība. 

 

6.Draudzība. 

 

7.Dzimtene 

Profesijas-frizieris, kosmetologs. 

Psihologs. Higiēna un veselība. 

Dabas pētnieks. Mākslinieks. 

Ekoloģija. 

Karavīrs. Diplomāts. Valstsvīrs. 

Politika. Jurists 

Skolotājs. Profesiju daudzveidība. 

Mediķis. Sociālais darbinieks. 

Līdzcilvēks. 

Savstarpējās attiecības kā darba 

ražīguma rādītājs. 

vēsturnieks, valodnieks, karavīrs. 

Profesiju daudzveidība. 

Lietišķie raksti. Dzejnieks, mākslinieks. 

3.kl

ase 

Matemāti

ka 

1.Mēri un lielumi. 

 

2.Četras matemātiskās darbības 

 

3.Teksta uzdevumi 

 

 

 

 

4.Nezināmā darbības locekļa 

aprēķināšana 

 

 

5.Punkts,līnija,leņķi 

 

6.Darbības rakstos. 

 

7.Daudzstūri 

 

Šuvēja, frizieris, dizaineris, arhitekts, 

galdnieks. 

Pārdevējs, pavārs, konditors, dārznieks, 

šuvēja. 

Pārdevējs, elektriķis, fermeris, 

zemnieks, celtnieks, skolotājs, mūziķis, 

šoferis, santehniķis. 

Ārsts, pārdevējs, skolotājs, pavārs, 

vilciena mašīnists, autobusa šoferis, 

pilots, sekretāre, treneris, gids. 

Arhitekts, celtnieks, rasētājs, 

mākslinieks 

Pārdevējs, bankas darbinieks, pasta 

darbinieks. 

Arhitekts. 

Inženieis. 

Maiznieks, konditors, farmaceits, 

šuvēja, pārdevēja, picas cepējs, 

krāsotājs, skolas direktors, dārznieks. 

Skolotājs, pārdevējs, šuvēja, statistiķis. 



Tiesnesis, treneris, pasta darbinieki, 

pavārs, krāsotājs, santehniķis, 

bārmenis. 

3.kl

ase 

Dabas 

zinības 

1.Vērojumi dabā 

 

 

 

 

2.Laikapstākļi 

3.Barošanās un vairošanās 

4.Elpošana 

 

5.Gaiss un degšana 

 

6.Gaisma 

 

7.Skaņa 

 

 

 

 

8.Kustība 

 

 

9.Elekteība un magnētisms 

 

10.Masa un tilpums 

Sēņotājs, ārsts, dabas pētnieks,, 

sinoptiķi, laika ziņu diktori, sētnieks, 

ornitologs, zemnieki, lauksaimnieki, 

traktoristi, dārznieks, agronoms u.c. 

 

Laika vērotāji, sinoptiķi, meteorologs, 

dabas pētnieks. 

Biologs, lauksaimnieks 

Medicīnas darbinieks, zinātnieks 

Fiziķis, ugunsdzēsējs, policists 

 

Fiziķis, gaismotājs, kinooperators 

Profesijas, kurās izmato brīdinošos 

signālus- ārsti, ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsējs, policija, vilcienu 

vadītājs- mašīnists. Mūziķis, dziedātājs. 

Meteorologs. Šoferis, pilots, mašīnists, 

sportisti- pārvietošanās veids, kustību 

ātrumu salīdzināšana. 

Elektriķis, elektrostaciju operators. 

 

Pārdevējs,lauksaimnieks,celtnieks,inže

nieris,šoferis,traktorists 

Kosmonauts, ģeogrāfs, ģeologs, 

pētnieks, astronoms, astronauts 

Laika vērotāji, sinoptiķi, meteorologs, 

zvejnieki, kapteini. 

Celtnieks, betonētājs, keramiķis, 

skulptors. 

3.kl

ase 

Sociālās 

zinības 

1.Durvis uz pasauli 

 

 

2.Konflikts 

 

3.Apģērbs 

 

4.Nauda 

5.Preces un pakalpojumi 

 

6.Valstis pie Baltijas jūras 

 

7.Satiksmes līdzekļi 

Ārsts, pārdevējs, skolotājs, pavārs, 

vilciena mašīnists, autobusa šoferis, 

pilots, sekretāre, treneris, gids. 

Arhitekts, celtnieks, rasētājs, 

mākslinieks 

Pārdevējs, bankas darbinieks, pasta 

darbinieks. 

Arhitekts. 

Inženieris. 

Jurists, policists, psihologs, pedagogs 

 

Šuvējs, modelētājs, dizaineris 

 

Pārdevējs, bankas darbinieks, pasta 

darbinieks. 



 

8.Laika jēdziens 

9.Uzturs un higiēna 

 

 

10.Drošība 

 

Ģeogrāfs, politiķis, politologs, 

vēsturnieks 

Vilciena mašīnists, autobusa šoferis, 

pilots, 

Profesiju daudzveidība 

Higiēnists, uztura speciālists, pavārs, 

konditors, treneris  

Jurists, policists, pedagogs 

3.kl

ase 

Angļu 

valoda  

1.Labdien! 

2.Profesijas 

 

 

3.Apģērbs 

4.Zoodārzs. 

5.Ēdieni un dzērieni - uzturs. 

6.Darbības vārdi un prasmes. 

7.Pilsēta. 

Profesija: skolotājs 

Profesija: skolotājs, ugunsdzēsējs, 

pilots, ārsts, policists, lauksaimnieks, 

pastnieks, dzīvnieku kopējs, zinātnieks. 

Profesija: pārdevējs 

Profesija: dzīvnieku kopējs 

Profesija: oficiants, pavārs 

Profesija: sportists 

Profesija: policists, skolotājs 

3.kl

ase  

Vizuālā 

māksla 

1.Skatuves māksla 

2Telpu noformēšanas darbi. Lietišķi 

dekoratīvie darbi. 

  

3.Krāsa.Mazais krāsu aplis. 

 

4.Akvareļglezniecība. Dabas ainava, 

dabas studijas.   

Režisors,  

Aktieris, 

 Dizainers, 

 Scenogrāfs , 

Telpu noformētāji 

interjeristi-dizaineri, 

Materiālu un darbarīku izmantošana. 

Speciālisti, kuriem jāorientējas krāsu 

jaukšanā, 

Datorgrafika.  

Gleznotājs.  

3.kl

ase 

Mūzika 1.Latv. t. rotaļa “Tūdaliņ, tagadiņ” 

2.Latv.t.dz. “Es maziņis muižnieciņš” 

 

3.Latv.t.dz. “Zvejnieks mani aicināja” 

4.Latv.t.dz. “Mala, mala pelīte vienu 

rudzu graudu” 

5.Latv.t.dz. “Sīki, mazi žagariņi” 

Kurpnieks, sportists 

Arājs, ecētājs, gans, zemes kopējs 

Zvejnieks 

Miltu malējs, dzirnavnieks 

 

Audējs, dzijas vērpējs 

4.kl

ase  

Latviešu 

valoda 

1.Maizes valoda. 

 

 

 

2.Gadalaiku valoda. 

 

3.Prieks kopā būt. 

 

Zemnieks, lauksaimnieks, 

kombainieris, graudu 

pārstrādes  darbinieki, cepējs, 

konditors, pavārs, pārdevējs, dizainers. 

Skolotājs , biologs , zoologs, 

meteorologi. 

 

Lietišķie raksti, reklāmas konsultants. 

Policists, karavīrs. 



4. Kur pasaulē visdrošāk. 

4.kl

ase  

Matemāti

ka 

1.Saskaitīšana un atņemšana līdz 

1000. 

 

2.Reizināšana un dalīšana tabulas 

apjomā. Skaitļa reizināšana ar 10. 

3.Teksta uzdevumi. 

4.Dalīšanā rodas atlikums. 

5.Garuma mērvienības. Masas 

mērvienības. 

 

6.Laiks. Tilpums. 

 

7.Nauda. Naudas aprēķini. 

 

8.Skaitliskas izteiksmes. Skaitļu 

salīdzināšana. Diagrammas. 

9.Pamatdaļas. Daļas. 

 

 

 

10.Attālums, laiks, ātrums. 

 

11.Saskaitīšana un atņemšana rakstos. 

 

12.Uzdevumi par kustību. Teksta 

uzdevumu atrisinājuma pierakstīšanas 

veidi. 

 

13.Taisne, nogrieznis, stars. Leņķi, 

kvadrāts, taisnstūris. Daudzstūris. 

14.Riņķa līnija un riņķis. Riņķa līnija. 

15.Laukums, tā mērīšana. 

Kvadrātcentimetrs. 

16.taisnstūtūra laukus. Taisnstūra 

laukuma mērīšana. 

17.Daļas. Daļu salīdzināšana. 

Dažāda garuma un masas mērvienības. 

18.Laika rēķini gada apjomā. 

Pārdevējs, bankas darbinieki, 

grāmatvedis. 

Skolotājs, mākslinieks, dārznieks, 

pārdevējs. 

Pārdevējs, šuvēja. 

Skolotājs, pavārs, zemnieks. 

Šuvēja, šoferis, gids, pārdevējs, 

celtnieks, zemnieks, ārsts. 

Tiesnesis, treneris, pasta darbinieki, 

pavārs, krāsotājs, santehniķis, 

bārmenis. 

Bankas darbinieki, pasta darbinieki, 

pārdevējs, grāmatvedis. 

Skolotājs, pārdevējs, šuvēja, statistiķis. 

Maiznieks, konditors, farmaceits, 

šuvēja, pārdevēja, picas cepējs, 

krāsotājs, skolas direktors, dārznieks. 

Šoferis, vilciena mašīnists, pilots, gids, 

policists, treneris, skolotājs. 

Pārdevējs, tiesnesis, galdnieks, 

skolotājs. 

Šoferis, firmas vadītājs, vilciena 

vadītājs, pilots, gids, skolotājs, kuģa 

kapteinis. 

Mērnieks, celtnieks, arhitekts, 

mākslinieks, tēlnieks. 

Mākslinieks, daiļslidotājs, juvelieris, 

riteņu pārdevējs. 

Arhitekts., mērnieks, celtnieks, 

dārznieks, ainavists. 

Mērnieks, celtnieks, krāsotājs. 

 

Celtnieks, maiznieks, konditors, 

dārznieks, zemnieks. 

Maiznieks, elektriķis, šoferis, pavārs, 

zemnieks, šuvēja. 

Skolotājs , ārsts, pasākuma vadītājs, 

autobusu maršrutu plānotāji. 

 

4.kl

ase  

Dabas 

zinības 

1.Augi. 

 

2.Cilvēks. 

 

Dārznieks, agronoms, botāniķis, 

laborants, ārsts. 

Ārsts, uztura speciālists. 

 



3.Spēks. 

 

4.Gaisma. 

 

5. Skaņa. 

Futbolists,, hokejists, kapteinis, šoferis, 

Auto celtņa vadītājs, riteņbraucējs. 

Elektriķis, elektrostaciju un elektro 

ražotņu darbinieki un apkalpotāji, acu 

ārsts. 

Fiziķis, skaņotājs, skaņas frekvenču 

mērītājs, ārsts- LOR- ausu, kakla, 

deguna ārsts (otolaringologs). 

4.kl

ase  

Sociālās 

zinības 

1.Sociālās grupas- kā tās darbojas. 

 

2.Kā saglabāt tradīcijas un 

līdzdarboties kopienā. 

3.Kā plānot un patērēt resursus 

saprātīgi.  

Kā tās darbojas, kādas ir viņu lomas. 

Arī dažādu profesiju pārstāvji. 

Iepazīst dažādu sociālo un kultūras 

grupu dzīvesveidu. 

Pēta norises sabiedrībā, ekonomikā, 

politikā. Attīsta un izmēģina uzņēmēj 

spējas. Saimnieko ilgtspējīgi. 

4.kl

ase  

Svešvalo

das  

Krievu/a

ngļu  

Angļu valoda: 

1.Skolas lietas. 

2.Es protu.. 

 

 

3.Ēdiens. 

4.Mācību priekšmeti. 

 

5.Nodarbības pēc skolas. 

 

 

6.Cik pulkstenis? 

7.Kur viņš strādā? 

8.Laikapstākļi. 

9.Dzīvnieki 

 

Krievu valoda: 

1.Es un ikdiena 

 

2.Pilsētā un laukos 

.                                                             

                                    

 

Profesija: skolotājs 

Profesija: treneris; sporta pulciņi, 

mākslinieks 

Profesija: pavārs, oficiants 

Profesija: skolotājs, zinātnieks, pētnieks 

Profesija: visas, kuras min skolēni 

Dienas režīms; Profesija: vilciena 

vadītājs, lidmašīnas pilots u.c. 

Profesija: ārsts, skolotājs, pilots, 

policists, ugunsdzēsējs, pārdevējs, 

bankas darbinieks, mehāniķis 

Profesija: laika ziņu moderators 

Profesija: lauksaimnieks, dzīvnieku 

aprūpētājs. 

 

Skolas darbinieki, treneris, audzinātājs 

Lopkopis, fermeris, pārdevējs, šoferis, 

pēc izkārtnes noteikt, kas tur atrodas un 

kas strādā 

4.kl

ase  

Vizuālā 

māksla 

1Līnija,stilizācija, ritms. Dekoratīvs 

darbs. Mākslas darba analīze. 

 

2.Grafika. miniatūrgrafika. Ex-libris 

.  

3.Burtu mācība. Telpiskie burti. 

 

4.Lielais krāsu aplis. 

  

5.Tēlniecība, cilnis, apaļskulptūra.  

Mākslas zinātnieks, Vēsturnieks.  

Grafiķis. 

Grafiķi-dizaineri. 

Datorgrafiķi. 

 

Geznotājs, 

Gaismas režisors 

Tēlnieks, 

Vides dizaineris, 

Keramiķis. 



 

6.Trauku formu veidošana.. 

 

7.Ģēometriskās pamatformas 

arhitektūrā. 

 

8.Ilustrācija literāram darbam.   

 

Arhitekts.  

 

Ilustrators.  

4.kl

ase  

Datorika 1.Attēla apstrāde 

2.Video materiāla iegūšana un 

apstrāde 

Fotogrāfs, grafiskais dizaineris 

Video operators 

4.kl

ase  

Mūzika 1.A. Būmanis “Cik blēdīgi tie vecāki” 

2.Koru veidi 

3.V.A. Mocarts, J.S.Bahs 

4.Baznīcas mūzika 

5.Skatuves teātra izrāde un mūzika 

6.Latv.t.zd. “Rīga dimd” 

7.Latv.t.dz. “Uzauga ieviņa” 

8.Kino mūzika 

Skroderis 

Kora dziedātājs, diriģents 

Komponists 

Ērģelnieks 

Režisors, scenogrāfs, gaismas meistars, 

dekorators, tērpu mākslinieki, orķestra 

muzikanti, orķestra diriģents 

Kalējs 

Dārznieks, puķkopis 

Aktieris, filmu režisors, filmu operators 

5.kl

ase  

Latviešu 

valoda 

1.Valodu daudzveidība. 

2.Zīmes agrāk un tagad. 

3. Saziņa. 

 

4.Valodas funkcionālie stili. 

 

5.Lietišķie  raksti. 

Vēsturnieks, tulks, dziedātājs. 

Arheologi, vēsturnieks, skolotājs, gids, 

šoferis. 

Skolotājs, aktieris, pārdevējs, 

rakstnieks. 

Rakstnieks, dzejnieks, skolotājs, 

zinātnieks, žurnālists, lietvedis. Darba 

pasaules izpēte. 

Saskarsme darbā.  

5.kl

ase  

Matemāti

ka 

1.Parastās daļas. 

2.Ātrums, laiks, ceļš 

3.Procenti. 

4.Decimāldaļas. 

Pārtikas tehnoloģijā, pavāri 

Transporta sakari. 

Banku darbinieki, ekonomisti, 

uzņemēji, grāmatveži, pārdevēji. 

5.kl

ase  

Sociālās 

zinības 

1.Mani darbi, pienākumi, atbildība. 

 

2.Drošība, mājās, skolā uz ceļa. 

 

3. Es un sports. 

Jauniešu pienākumi un atbildība un 

dažādu profesiju pārstāvji, viņu 

pienākumi un atbildība. 

Pārstāvētās profesijas attiecībā uz 

drošību. 

Veselīgs dzīvesveids. Sportisti.. 

 

5.kl

ase  

Angļu 

valoda  

1.Vietas pilsētā 

2.Ikdienas rutīna 

 

3.Dzīvnieki 

Profesija: policists, celtnieks 

Profesija: dažādas profesijas, ko min 

paši skolēni. 



 

4.Mācību priekšmeti 

5.Ēdiens 

6.Sports 

 

7.Brīvienu atpūta 

Profesija: veterinārārsts, dzīvnieku 

kopējs, zoodārza darbinieki 

Profesija: skolotājs 

Profesija: pavārs, oficiants 

Profesija: profesionāls sportists un 

amatieris - galvenās atšķirības 

Profesija: ceļojuma aģents, gids 

5.kl

ase 

Informāti

ka 

1.Prezentāciju veidošana Žurnālists, prezentāciju meistars 

5.kl

ase  

Mājturīb

a  

1.Mans etnogrāfiskais raksts. 

2.Grafiska valoda. 

2.Es un uzturs. 

Etnogrāfija. Latvju raksti. Savas zīmes 

izveide. 

Veselīgs uzturs, dzīvesveids, sports. 

5.kl

ase  

Mūzika 1.Dejas 

2.Latviešu tautas dejas 

 

3.Lauku kapela 

 

4.Sitaminstrumenti 

 

5.Tautasdziesma 

6.Baletmūzika 

Dejotājs 

Tautas deju dejotājs, horeogrāfs 

Mākslinieks - muzikants kontrabasists, 

koklētājs, klarnetists 

Ksilafonists, perkusiju instrumentu 

izpildītājs 

Solo dziedātājs 

Baletdejotājs 

6.kl

ase  

Latviešu 

valoda un 

literatūra 

1.Stāsts “Tille un Suņu vīrs”.  

 

2. Vārdu šķiras.  

 

3. Fantastiskā literatūra 

Sociālais darbinieks, ielu muzikants, 

policists, ārsts, rakstnieks 

 

Zinātnieks, filologs, skolotājs 

 

Ekspedīciju vadītājs, ģeologs, gaisa 

kuģu pilots, jūras dzelmju pētnieks.  

6.kl

ase  

Matemāti

ka 

1.Naturāli skaitļi 

2.Skaitļu sadalīšana pirmreizinātājos 

3.Skaitļu dalāmības pazīmes 

4.Proporcijas 

 

5.Mērogs 

6.Darbības ar pozitīviem un 

negatīviem skaitļiem 

7.Darbības ar daļām 

8.Darbības ar decimāldaļām 

9.Koordinātu plakne 

10.Taisnstūra 

paralēlskaldnis.(laukums un tilpums.) 

11.Riņķa diagrammas. 

Pārdevējs, bankas darbinieki, 

grāmatvedis. 

Šoferis, firmas vadītājs, vilciena 

vadītājs, pilots, gids, skolotājs 

 

Mērnieks, celtnieks, arhitekts, 

mākslinieks, tēlnieks. 

Mākslinieks, ģeogrāfs, ģeodēzists, 

meteorologs 

Maiznieks, konditors, farmaceits, 

šuvēja,  

Ģeogrāfs, politiķis, politologs, 

vēsturnieks 

inženieris, konstruktors 

IT speciālists, statistiķis 



6.kl

ase  

Dabas 

zinības 

1.Ekosistēmas 

2.Hidrosfēra 

3.Klimats 

4.Litosfēra 

5.Derīgie izrakteņi, resursi 

6.Vielas 

7.Skaņa 

8.Ātrums,spēks 

9.Elektrība 

10.Cilvēks 

 

Ekologs 

Okeanogrāfs 

Ģeologs 

Ģeodēzists 

Fiziķis 

Ķīmiķis 

Matemātiķis, inženierzinātnieks 

Elektriķis, energo speciālists 

Ārsts, antropologs, biologs 

6.kl

ase  

Sociālās 

zinības 

1. Kas ir uzņēmējdarbiba 

2. Karjera 

Kas nepieciešams, lai kļūtu par 

veiksmīgu uzņēmēju.  

Profesiju stunda. 

6.kl

ase  

Svešvalo

das 

Angļu/ 

krievu 

Angļu valoda: 

1.Komunikācija 

2.Mērvienības 

3.Mūzika un mūzikas instrumenti 

4.Manas sajūtas 

 

 

Krievu valoda: 

 

1.Es mācos skolā 

2.Intereses 

3.Es esmu tūrists 

4.Televīzija un dators 

5.Tev patīk mūzika? 

 

 

Profesija: IT speciālists 

Profesija: zinātnieks, filozofs 

Profesija: radošās profesijas - mūziķis, 

mākslinieks, instrumentu izgatavotājs 

Profesija: psihologs 

 

 

Skolotājs, vecāku profesijas 

Interešu izglītība, treneris, sportists 

Gids, ģeogrāfijas skolotājs 

Diktors, ziņu moderators,  

ITK speciālisti 

Komponists, pianists, dziedātājs. 

6.kl

ase  

Mājturīb 1.Apģērba kultūra.  

2. Drošība mājoklī. 

Apģērbs. Mode. Dizains. 

Drošība un profesijas saistītās. 

6.kl

ase  

Mūzika 1.Skatuves mūzika 

2.Dziesmu svētki 

 

3.Baznīcas mūzika 

4.Pūtēju orķestris 

 

5.Populārā mūzika 

Aktieris, režisors, scenogrāfs 

Pasākumu organizators, vadītājs 

Mācītājs, ērģelnieks 

Mākslinieki - muzikanti, pūtēju 

orķestra pūšam instrumentu izpildītāji 

 

Ģitārists 

7.kl

ase 

Latviešu 

valoda/ 

Literatūr

a  

1.Dzejas dienas 

2.Fantāzijas literatūra 

3.Literārās pasakas 

4. Darbības vārda izteiksmes 

Dzejnieks 

Sociālais darbinieks 

Rakstnieks 

Profesiju daudzveidība un izvēle 



7.kl

ase 

Matemāti

ka  

1.Trijstūris(mediāna, augstums, 

bisektrise) 

2.Nevienādības. 

3.Sakarības, lineāra funkcija. 

Kuģniecība(bākas attāluma noteikšana) 

Uzņēmuma vadītāji. 

Socioloģi, grāmatvedis. 

7.kl

ase 

Svešvalo

das 

Angļu/ 

krievu/ 

vācu val 

Angļu valoda: 

1.Populāras lietas un mode 

2.Sajūtas un maņas 

3.Materiāli un izejvielas - mūsu 

apkārtēja vide  

4.Mācīšanās - skola un pārbaudījumi 

5.Ekrāns - filmu un grāmatu žanri    

 

Krievu valoda 

1.Mājas var būt dažādas 

 

2. Ejam uz veikalu 

3. Tik daudz profesiju! 

 

4. Zināt valodas ir lieliski 

 

5.Kā mēs ģērbjamies 

 

6.Tā ir mana pasaule 

                                                             

 

Profesija: blogeris 

Profesija: ārsts, psihologs 

Profesija: zinātnieks, pētnieks, 

sociologs 

Profesija: skolotājs, mentors 

Profesija: aktieri, rakstnieks 

 

Arhitekts, celtnieks, iestādēs strādājošo 

profesijas 

 

Pārdevējs, pavārs, oficiants 

Dažādas profesijas, vecāku un 

radinieku profesijas 

Svešvalodu skolotāji, tulks, poliglots 

 

Modes dizaineris, modele, pārdevējs 

 

 

Profesijas laukos un pilsētā 

7.kl

ase 

Dizains 

un 

tehnoloģi

jas  

1.Gaļas un zivju termiskā apstrāde. 

2.Veselība un uzturs. 

 

ietvertās profesijas - kas(gaļas ieguvē, 

gaļas sadalīšanā, ēdiena gatavošanā) 

uztura speciālisti. 

7.kl

ase 

Inženierz

inības 

1.Drošas un stabilas konstrukcijas 

izstrāde. 

2. Enerģijas veidi. 

Inženieris 

7.kl

ase 

Datorika 1.Darbs ar izklājlapu lietotni Exel 

2.Mājas lapu veidošana 

Skolotājs, inženieris, grāmatvedis 

Programmētājs 

7.kl

ase  

Teātra 

māklsa  

1.Kas ir teātris? 

2. Kā top izrāde? 

 

Ar teātra mākslu saistītās profesijas - 

aktieris, režisors, dramaturgs, 

scenogrāfs, komponists, kostīmu 

mākslinieks, grimētājs, suflieris. 

7.kl

ase  

Vizuālā 

māksla 

1.Arhitektūras stili Latvijā un pasaulē. 

Rotājumi.  

2.Telpu interjers, telpas perspektīve.  

Arhitekti, 

dizaineri, inženieri, celtnieki.  

Interjeristi, noformētāji, stilisti.  

7.kl

ase  

Mūzika  1.Tradicionālā mūzika 

2.Senā kultūrtautu mūzika 

3.Renesanses kultūra 

4.Baroks 

Etnomuzikologs 

Vēsturnieks 

Šuvējs, būvinženieris, celtnieks 

Arhitekts, bibliotekārs 



8.kl

ase  

Latviešu 

valoda/ 

Literatūr

a  

1. Uzruna, uzrunas grupa 

2.Iespraudumi.  

3.Teikuma locekļi. 

4.Vienlīdzīgi teikuma locekļi.  

5.Mārtiņa Zīverta lugas. 

6.Novele 

7.Dzīves ceļš. 

 

Iepazīties ar profesiju dažādību. 

Dārzkopis, biologs, zinātnieks. 

Pasta darbinieki, pasta vēsture. 

Mākslinieks. 

Policists, bankas ierēdnis.  

Zvejnieks, ārsts, tūrisma operators 

Pasākumu organizētājs. 

 

8.kl

ase  

Matemāti

ka  

1.Ievads statistikā. 

2.Laukumi un tilpumi. 

3.Telpiskās figūras. 

4.Četrstūri 

CSP datubāžu izmantošana. 

Mērniecība,celtniecība, ainavu dizains. 

Arhitektūra, dizains. 

celtnieks, arhitekts. 

8.kl

ase  

Svešvalo

das 

Angļu/ 

krievu/ 

vācu val 

 

Angļu valoda: 

1.Manas intereses - sports un hobiji, 

mācību priekšmeti 

2.Manas sajūtas 

3.Ainavas 

4.Filas un TV raidījumi 

 

5.Laikapstākļi 

 

Krievu valoda 

 

  

1.Visi darbi godājami 

 

2. Dators un es 

 

3.Skolā ne tikai mācās 

 

4.Pilsētā 

 

5.Veselā miesā vesels gars 

 

 

6.Pieaugušie mani nesaprot 

 

 

Profesija: skolotājs, treneris, sporta 

skolotājs, mentors 

Profesija: psihologs 

Profesija: arhitekts, dabas pētnieks 

Profesija: raidījumu vadītājs, aktieri, 

režisori, skaņotāji u.c. 

Profesija: ziņu moderators, meteorologs 

 

 

Skolēnu iespējas strādāt vasarā dažādās 

profesijās, skauti, gaidas 

ITK speciālisti 

Skolotājs, interešu izglītība, profesijas 

izvēle un skola. kur to apgūt 

Pilsētā nepieciešamās profesijas, retās 

profesijas 

Sporta klubi, uztura speciālisti, lauku 

tūrisms 

Psihologs, mentors 

 

8.kl

ase  

Mājturīb

a  

1.Veselīgs dzīvesveids. 

 

2.Ēdienkartkartes veidošana un 

gatavošana.. 

Viss par un ap veselību, veselīgs uzturs, 

veselīgs dzīvesveids un saistītās 

profesijas. 

Pavāri, uztura speciālisti. 

8.kl

ase  

Fizika 1. Skaņa. 

2. Degšana. 

3. Gaisma. 

 Otolaringologs.Dažādu profesiju 

pārstāvjiem, kas saistīti ar telpu 



apskaņošanu, kas viņiem jāzina, lai 

labāk paveiktu apskaņošanu. 

Siltuminženieri. 

Optometrists. 

8.kl

ase  

Ķīmija  1. Mikropasaule 

2.Gaisa kvalitātes monitorings 

Mikrobiologs, virusologs, vides 

inženieris. 

8.kl

ase  

Vizuālā 

māksla 

1.Portrets tēlniecībā. 

  

2.Telpas attēlojums plaknē. 

Perspektīva./ainavas žanrs. 

Perspektīva pilsētas ainavā.  

Tēlnieks, 

Keramiķis. 

Mākslinieks ainavists.  

Vides dizaineris.  

Arhitekts.  

8.kl

ase  

Mūzika 1.Džeza ansamblis 

2.Romantisma laika ansamblis 

3.Tehnoloģijas un mūzika 

4.Impresionisms, ekspresionisms 

Džeza bigbenda muziķi 

Mākslinieki - muzikanti, solo 

dziedātāji, dueta dziedātāji, vijoļnieki 

un pianisti - virtuozi 

Programmētājs, komponists 

Gleznotājs 

8.kl

ase  

Sociālās 

zinības 

1.Sevis pilnveidošana. 

2. Profesiju pasaule 

Sevis izzināšana. 

Profesiju izvēle- izpēte. 

9.kl

ase  

Latviešu 

valoda/ 

Literatūr

a  

1. Lietišķie raksti 

2. Argumentētā eseja “Mana nākotnes 

profesija” 

3.Dzejas dienas. 

4.Eposs. 

5. Valodas vēsture 

CV, motivācijas vēstules rakstīšana 

Domāt par nākotnes profesijas izvēli 

Dzejnieks. 

Vēsturnieks. 

Valodnieks. 

9.kl

ase  

Matemāti

ka  

1.Līdzīgi trijstūri. 

2.Trigonometriskās sakarības. 

3.Leņķi un nogriežņi riņķī. 

4.Riņķa līnija un daudzstūri. 

5. Vienādojumu un nevienādību 

sistēmas. 

Arhitektūra, maketi. 

Projektēšana. 

Māksla, arhitektūra, inženierzinātnes. 

Rasēšana, biškopība. 

Ekonomika, tirdzniecība. 

9.kl

ase  

Svešvalo

das 

Angļu/ 

krievu/ 

vācu val 

Angļu valoda: 

1.Profesijas 

2.Apskates objekti 

 

 

3.Tēriņi 

4.Noziegumi un noziedznieki 

5.Ierīces un to jauninājumi  

 

Krievu valoda 

1.Ekstrēms dzīvē - par un pret 

 

 

 

Profesija: dažādas profesijas un to 

specifika 

Profesija: ceļojuma aģents, gids 

Profesija: baņķieris, finanšu speciālists, 

pārdevējs 

Profesija: policists, detektīvs, 

nozieguma izmeklētājs 

Profesija: dažādas profesijas 

 

Grafiti, ekstrēmie sporta veidi, sportisti, 

neparasti hobiji 



2.Kāpēc cilvēki lasa 

 

3.uvenīri no Latvijas 

 

4.Te dzīvo vēsture 

5.Par pašu galveno 

 

Bibliotekārs, bibliogrāfs, žurnālists, ar 

grāmatu izdošanu saistītās profesijas 

Latviešu amatnieki un rokdarbnieces 

Muzeja darbinieki, gleznotājs. 

Iekštelpu dizaineris, uztura speciālisti, 

psihologs, sociologs 

9.kl

ase  

Mājturīb

a  

1.Apģērba izvēle un ilglaicīga 

lietošana.  

2.Mājoklis, tā kopšana. 

Apģērba pārveidošanas iespējas, 

dizains. 

Telpas, to kopšana. 

9.kl

ase  

Fizika 1.Paralēlais slēgums un virknes 

slēgums. 

2.Vienkāršie mehānismi. 

3.Novērojams Visums. 

Elektriķi. 

Inženieri. 

Astronauti. 

9.kl

ase  

Ķīmija  1. Organiskās vielas. 

2.Metālu iegūšana. 

Pārtikas tehnologs, metālapstrādes 

tehniķis. 

9.kl

ase  

Vizuālā 

māksla 

1.Māksla-Teorija un manifests.  

 

2.Stilizācija,ornaments,tekstils. 

/Tekstilmākslas daudzveidīgās 

izpausmes mūsdienās.  

Mākslas kritiķis. 

Mākslinieks 

 

Tekstilmākslinieks.  

Datorgrafiķis. 

9.kl

ase  

Mūzika 1.Mūzikas attīstība cauri gadsimtiem 

 

2.Ainava mākslā un mūzikā 

3.Mūzika un personība 

4.Kara tēma mūzikā 

Vēsturnieks, bibliotekārs, dzejnieks, 

skolotājs 

Komponists, gleznotājs 

Psihologs, psihoterapeits 

Virsnieks, karavīrs, zemessargs 

9.kl

ase  

Sociālās 

zinības 

1. Ģimenes tiesības. Darba tiesības. 

 

Likumi. Stājoties darbā attiecības ar 

darba devēju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Karjeras izglītībā skolēniem sasniedzamais karjeras vadības prasmju 

līmenis katrā klašu grupā 

Pašizziņas prasmes Karjeras iespēju izpētes prasmes Karjeras lēmuma 

pieņemšanas un īstenošanas 

prasmes 

Beidzot 3.klasi 

Prot izmantot zināšanas par sevi, savu 

ģimeni, lai izprastu savas spējas, 

dotumus, stiprās puses, intereses, 

prasmes, kā tos redz pats un citi. 

Domā par savu nākotni, apgūstot 

ikdienas darba prasmes un iepazīstot 

dažādas profesijas. 

Apzinās savu galveno pienākumu 

mācīties, spēj mācīties patstāvīgi un 

koncentrējas mācību uzdevumu 

apguvei un izprot savu atbildību 

sekmīgā mācību procesā 

Apzinās jēdziena “karjera” 

būtību, saistot to ar saviem 

nākotnes nodomiem. 

Ir priekšstats par ikdienas darbu 

un interešu, vaļasprieku saistību 

ar profesijām. 

Izprot profesiju daudzveidību. 

Zina, kur un par ko strādā vecāki 

un citi ģimenes locekļi.  

Zina nosaukt profesijas, kurās 

strādā cilvēki skolēna dzīvesvietā, 

un izprot viņu nozīmību vietējās 

sabiedrības dzīvē 

Pilnveido savas zināšanas un 

prasmes gan mācību darbā, 

gan interešu izglītībā, gan 

citās ārpusskolas aktivitātēs. 

Prot izplānot savu dienas 

režīmu, paredzot laiku 

mācībām, pienākumiem 

mājās, vaļaspriekiem un 

atpūtai. 

Ievēro paša izveidoto dienas 

Beidzot 6.klasi  

Apzinās savas stiprās un vājās puses 

un iespējas tās attīstīt un pilnveidot. 

Prot noteikt svarīgākos faktorus, kas 

ietekmē viņa attieksmi pret mācībām, 

darbu, vērtībām, rīcību un izturēšanos. 

Izzina un izmanto daudzpusīgas 

lietderīga brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, atrodot savām spējām un 

vēlmēm atbilstošāko. 

Apzinās zināšanu nozīmi nākotnē, spēj 

sevi motivēt mācību darbam un cenšas 

sasniegt savām spējām atbilstošus 

rezultātus. 

Izkopj savu valodas kultūru. 

 Izprot publiskas uzstāšanās būtību un 

ir apguvis prasmes tajā piedalīties, 

prezentējot dažādus darbus un 

uzstājoties. 

Izprot terminu “karjera”, saistot to 

ar saviem nākotnes nodomiem un 

profesionālo izvēli. 

 Izprot profesiju daudzveidību, 

nodarbošanās veidus un darba 

tirgus mainību. 

Izprot profesiju veidus un tajās 

veicamo darba specifiku: fizisks –

garīgs darbs, darbs telpās –darbs 

ārā u.tml.  

Izprot dažādo profesiju lomu 

sabiedrības dzīvē un veido 

priekšstatus par savu iespējamo 

nākotnes profesiju.  

Pētot profesiju daudzveidību, 

domā par savām nākotnes 

iecerēm, par savām iespējām 

pilsētā/novadā/valstī 

Prot plānot savu dienas 

režīmu, ievērojot savas un citu 

intereses un iespējas. 

Prot noteikt savas attīstības 

vajadzības. 

Izprot, kā citi cilvēki pieņem 

lēmumus, un saprot, kas var 

ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

Prot pieņemt personīgus 

lēmumus un tos īstenot 

atbilstoši plānotajam. 

Mācās dokumentēt savus 

sasniegumus 

 

 

 

 

Beidzot 9.klasi 

Prot izmantot zināšanas par sevi, savu 

pieredzi un sasniegumus, lai noteiktu 

68mērķus un pieņemtu lēmumus. 

Prot izpētīt un pārdomāt savas 

personīgās un sabiedrības vērtības. 

Prot salīdzināt un samērot personīgos 

sasniegumus un īpašības ar tiem 

Izprot un izskaidro terminu 

“karjera” sava izglītības un 

profesijas izvēles kontekstā. 

Izprot Latvijas izglītības sistēmu 

un savas tālākās izglītības 

iespējas. 

Apzinās karjeras nozīmi 

cilvēka dzīvē un saprot 

karjeras plānošanas 

pamatnosacījumus  

Prot savākt, apkopot un 

analizēt atbilstošu informāciju 

par profesijām, izzina savas 



sasniegumiem un īpašībām, kas ir 

nepieciešamas konkrētai tālākai 

karjerai. 

Novērtē sava gribasspēka, neatlaidības 

un personīgā ieguldījuma nozīmīgumu 

dzīves mērķu sasniegšanā. Novērtē 

savu sasniegumu rezultātus. 

Saprot, kā skolā, ārpusskolas 

aktivitātēs un ikdienā var attīstīt savas 

intereses, spējas un dotības. 

Apzinās interešu izglītības un 

brīvprātīgo darba nozīmi savas 

pašattīstības veicināšanā 

Spēj vispārīgi aprakstīt, kas ir 

darba tirgus un kādas ir izglītības 

un profesionālās apmācības 

iespējas dažādās izglītības 

iestādēs pēc pamatizglītības 

ieguves. 

Spēj atrast atbilstošus 

informācijas avotus, sameklēt, 

analizēt un izmantot informāciju 

par karjeras iespējām. 

Izprot saistību starp izglītību, 

profesiju un nodarbinātību. 

Apzinās izglītību kā vērtību, ir 

motivēts turpināt izglītību. 

turpmākās izglītības iespējas. 

Ir apzinājis sev saistošās 

profesijas.  

Apzinās informācijas ieguves 

un konsultēšanas iespējas. 

Zina dažādas alternatīvas 

karjeras lēmumu īstenošanai. 

Spēj paredzēt dažādas ar 

karjeru saistītas izvēles. 

Prot veidot savu personīgās 

karjeras plānu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Karjeras izglītībā izmantojamās metodes 

 

1. Anketēšana, aptauja  - apgūst prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prot izteikt 

savu domu īsi, konkrēti. Ieinteresē audzēknim izzināt sevi, savas izglītības iespējas. 

Attīsta prasmi kritiski domāt. 

2. Analīze  - apgūst prasmi objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no 

vispārpieņemtajām dzīves vērtībām. 

3. Brīvais raksts – veido prasmi brīvi paust savas domas un izjūtas rakstiskā veidā. 

4. Darbs ar informācijas avotiem – prasme atlasīt un izvērtēt informāciju. 

5. Darbs grupās – apgūst iemaņas darboties komandā, plānot darbu , sadalot pienākumus  

6. Darbs pāros – veido prasmes sadarboties, uzklausīt otru, ievērot kompromisu. 

7. Diskusija – prasme mutiski izteikt savu viedokli, to pamatot , argumentēt  

uzklausīt citu domas. Meklēt problēmu risinājumu. 

8. Dubultā dienasgrāmata – prasme atrast tekstā nepieciešamo informāciju, to analizēt, 

paust savu viedokli, balstoties uz pieredzi. 

9. Ekskursijas – prasme iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, 

jaunām tehnoloģijām.  

 

10.  Ēnu dienu – iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt tuvāk izvēlētās profesijas plusus un 

mīnusus. Veidot iemaņas rakstīt CV, motivācijas vēstules, iesniegumus. 

11. Eseja –prasme izteikties, pamatot savu viedokli , apgūt argumentācijas prasmes 

rakstiskā veidā. 

12. Individuālais darbs – prasme strādāt patstāvīgi. 

13. Insert metode – prasme izvēlēties informāciju 

14. Intervija  - prasme sarunāties, uzklausīt sarunas biedrus, formulēt konkrētus 

jautājumus, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķo dialogu. 

 

15. IT izmantošana – prasme lietot mūsdienu tehnoloģijas informācijas iegūšanā, 

saglabāšanā un apkopošanā. 

16. Pārrunas- prasmes veidot mērķtiecīgu dialogu, noskaidrot viedokli , iegūt informāciju 

pārrunu ceļā. 



17. Pašvērtējums, pašanalīze – prasme veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, 

interešu novērtēšanu. 

18. Pētījums – prasme strādāt ar problēmsituāciju: formulēt problēmu, veidot  risinājumu 

plānu, izvērtēt gaidāmo rezultātu, meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemt lēmumu, 

iegūt praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam. 

19. Portfolio- prasme iegūt informāciju, to apstrādāt un uzkrāt. 

20. Prāta vētra- prasme izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var izskaidrot, ja izsaka 

dažādus viedokļus, tos sistematizē un analizē.. 

21. Prezentācija – prasme parādīt sevi un savu paveikto darbu. 

22. Prognozēšana – prasme paredzēt iespējamo rezultātu. 

23. Projekts – prasme plānot darbu, strādāt patstāvīgi, sadarboties ar citiem, iegūt un 

izvērtēt informāciju, saistīt teoriju un praksi, izdarīt secinājumus, prezentēt rezultātus. 

24. Seminārs – prasme atrast kļūdas un nepilnības, izdomāt vīziju to uzlabošanai, plānot 

tā sasniegšanu, pieņemt lēmumu, izdarīt kopsavilkumu-  rezumēt. 

25. Spēles – prasme iekļauties kolektīvā, veidot saskarsmi, prast novērtēt sevi 

salīdzinājumā ar citiem. 

26. Tests – rosināt iegūt informāciju par kādu jomu intereses radīšanai. 

27. Tikšanās – prasme iegūt informāciju par kādu jomu tiešā saskarsmē. 

28. Venna diagramma- prasme noteikt kopīgo un atšķirīgo un definē slēdzienu. 

29. Vērošana – apgūt iemaņas izvirzīt mērķi patstāvīgi vērot, pierakstīt, salīdzināt, izdarīt 

secinājumus. 

  



Resursi, kuri saistīti ar karjeras izglītību  

 

1. Valsts izglītības attīstības aģentūra -http://viaa.gov.lv/lat/Skolotājiem -

http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/Skolēniem -

http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/Studentiem -http://viaa.gov.lv/lat/studenti/studentiem/ 

2.Nacionālā izglītības iespēju datu bāze –http://www.niid.lv/ 

3.Virtuāla profesiju pasaule –http://www.profesijupasaule.lv/lv/news 

4. Lielākais karjeras portāls Latvijā –https://www.prakse.lv/ 

5.Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs -http://www.aiknc.lv/lv/index.php 

6.Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule) -

https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents 

7.Nodarbinātības valsts aģentūra -http://www.nva.gov.lv/ 

8.Karjera -http://www.nva.gov.lv/karjera/ 

9.Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators -

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118 

10.Informācija par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām -

http://www.uzdevumi.lv/school 

11.EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls. www.izmpic.gov.lvprofesionālā izglītība; 

profesiju standarti –http://euroguidance.eu/ 

12.Interešu un prasmju noteikšanas testi, darba tirgus un karjeras izvēles gids (eng.) -

http://www.occupationsguide.cz/en/ 

13.Informācija par stipendijām, studiju un studējošā kredītiem –

http://www.izm.gov.lv/lv/studentiem 

 

 

 

 


