
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLA 
Reģ. Nr.  4412900124 

Skolas iela 13,Ošupes pagasts, Madonas novads,  LV -4833,  

   tālrunis: +37164829617;   

e-pasts:  degumnieki.skola@tvnet.lv 
 

 

APSTIPRINU 

Degumnieku pamatskolas direktore 

___________________ D. Rubene 

05.09.2017., Dir., rīkoj. Nr. 1-9/17/41 

 

 

 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS 

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS  

 

PROGRAMMA 

 

 

2017 

 

 



KARJERAS IZGLĪTĪBA 

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

nodrošinot 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, 

• izveidot 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 karjeru attīstību, 

• izpētīt dažādas karjeras un 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 

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 mūžizglītību. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.-3. klase 

Karjeras 

izvēle/Laiks 

Stundu 

temati 

Rezultāti Integrācija Skolotājs 

Mācību stunu un 

audzināšanas 

stundu ietvaros 

Profesiju 

daudzveidība. 

Manu vecāku 

un ģimenes 

locekļu darbs 

Zina kur un par ko 

strādā viņu vecāki 

un ģimenes locekļi 

Macību 

priekšmeti, 

audzināšanas 

stundas 

 

  Zina nosaukt 

profesijas, kurās 

strādā viņu vecāki 

Mācībru 

priekšmeti, 

audzināšanas 

stundas 

 

Mācību stunu un 

audzināšanas 

stundu ietvaros 

Mani 

pienākumi 

ģimenē. Mani 

vaļas prieki. 

Mana sapņu 

profesija 

Gūst priekšstatu par 

ikdienas un darbu 

un interešu, 

vaļasprieku  saistību 

ar profesijām, gūst 

izpratni par to 

dažādību 

Mācību 

priekšmeti, 

audzināšanas 

stundas 

 

Mācību stunu un 

audzināšanas 

stundu ietvaros 

Dienas režīms Prot izplānot savu 

dienas režīmu  un 

tam sekot, paredzot 

laikumācībām, 

pienākumiem 

mājās, 

vaļaspriekiem un 

atpūtai 

Mācību 

priekšmeti, 

audzināšanas 

stundas 

 

Audzināšanas 

stundu ietvaros 

( katru 

piektdienu) 

Mācības – 

skolēna darbs 

Apzinās savu 

galveno pienākumu 

– mācīties, spēj 

mācīties patstāvīgi 

un koncentrējas 

mācību uzdevumu 

apguvei  un izprot 

savu atbildību 

sekmīgā mācību 

procesā. 

Mācību 

priekšmeti, 

audzināšanas 

stundas. 

Pašvērtējums 

 

Decembris 

Janvāris 

Karjeras 

vīzija 

Mācās domāt par 

savu nākotni, 

iepazīstot dažādas 

profesijas, apgūst 

darba prasmes 

Ekskursija uz 

ražotni” Nozare 

un tavas iespējas”  

“ Profesiju 

pieturas” 

Pedagogs 

karjeras 

konsultants 



centralizētais 

pasākums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- 6. klase 

Karjeras 

izvēle/Laiks 

Temati Rezultāts Inetgrācija Skolotājs 

Audzināšanas stundu 

ietvaros 

Macību stundu 

ietvaros 

Es un mani 

dotumi 

Apzinās savas stiprās 

un vājās puses, kā arī 

savas intereses un 

spējas 

Mācību 

stundas 

Audzināšana 

 

Audzināšanas stundu 

ietvaros 

Mani darba 

ieradumi. 

Sadarbības 

prasmes. 

Prot plānot savu 

dienas režīmu, 

ieverojot savas un 

citu intereses un 

iespējas. 

Audzināšana  

Audzināšanas stundu 

ietvaros 

 Prot sadarboties ar 

dažāda vecuma 

cilvēkiem. 

Audzināšana  

Nodarbību ietvaros Brīvais laiks un 

tā izmantošana 

Izzina un izmanto 

daudzpusīgas 

lietderīga  brīvā laika  

pavadīšanas iespējas, 

atrod savām spējām 

atbilstošāko. 

Ārpusstundu 

nodarbības 

Pulciņu un 

fakultatīvu 

skolotāji 

Audzināšanas stundu 

ietvaros( katru 

piektdienu) 

Mācīšanās 

prasmes un 

sasniegumi. 

Mācās dokumentēt 

savus sasniegumus 

Pašvērtējums Audzinātājs 

Audzināšanas stundu 

ietvaros 

 Apzinās savu 

zināšanu  nozīmi 

nākotnē, spēj sevi 

motive mācību 

darbam un ceņšas 

sasniegt savām 

spējām atbilstošus 

rezultātus 

Pašvērtējums Audzinātājs. 

Priekšmetu 

skolotāji. 

Janvāris  

Februāris 

Profesiju 

daudzveidība, 

prestižs un 

pievilcība. 

Izprot profesiju 

veidus un tajā 

veicamo darbu 

specifiku: fizisks – 

garīgs darbs, darbs 

telpās – darbs ārā u. 

tml. 

Centralizētie 

pasākumi” 

Profesiju 

rēbuzs”  

“ Profesiju 

pieturas”  

Ekskursija” 

Nozare un 

tavas iespējas” 

  

Pedagogs 

Karjeras 

konsultants I. 

Kiukucāne 

  Izprot dažādu 

profesiju lomu 

sabiedrības dzīvē un 

veido priekšstatus 

par savu iespējamo 

profesiju 

  

 

 

 

 



  Pētot profesiju 

daudzveidību, domā 

par savām nākotnes 

iecerēm, par svām 

iespējām novadā 

valstī. 

 

  

Gada garumā Lietišķā valoda Izkopj savas valodas 

kultūru 

Uzstāšanās, 

publiskās 

runas 

Latviešu valodas 

skolotājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.-9.klase 

Karjera/laiks Temats Rezultāts Integrācija Skolotājs 
Audzināšanas un 

mācibu stundu 

ietvaros 

Vajadzības, 

vēlmes un 

spējas. 

Pašvērtējums 

Ir objektīvi izvērtējis, 

pārzina savus dotumus, 

spējas un intereses, 

samēro savas intereses 

un spējas un dotības. 

Mācību 

priekšmeti, 

audzināšana 

Audzinātājs 

Audzināšanas un 

mācibu stundu 

ietvaros 

 Novērtē sava 

gribasspēka, 

neatlaidības, personīgā 

ieguldījuma nozīmīgumu 

dzīves mērķa 

sasniegšanā. 

Mācību 

priekšmeti, 

audzināšana 

Audzinātājs 

Pašvērtējums 

audzināšanas stundu 

ietvaros” Baltais rīts”  

 Novērtē sava 

sasniegumu rezultātus. 

Pašvērtējums Audzinātājs 

Pulciņu, fakultatīvo 

nodarbību laikā 

Savu interešu, 

spēju un 

dotību 

attīstīsana. 

Saprot, kā skolā, 

ārpusskolas aktivitātes 

un ikdienā var attīstīt 

savas intereses, spējas un 

dotības 

Ārpusskolas 

aktivitātes 

Pulciņu, 

fakultatīvu 

skolotāji 

Aprīlis  Apzinās interešu 

izglītības un brīvprātīgo 

darba nozīmi savas 

pašattīstības veicināšanā. 

“ Radošo 

profesiju 

iepazīšana”  

Pulciņu skolotāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

Audzināšanas un 

mācibu stundu 

ietvaros 

Izglītības 

vērtība 

Zina dažādus avotus, kur 

meklēt informāciju par 

izglītības iespējām 

Audzināšanas 

studas 

Pedagogs karjeras 

konsultants, 

audzinātājs 

Februāris/marts  Izpro profesiju, 

nodarbinātībut saistību 

starp izglītību, 

Centralizētais 

pasākums” 

Profesiju 

rēbuss”  

Pedagogs karjeras 

konsultants, 

Audzināšanas un 

mācibu stundu 

ietvaros 

 Apzinās izglītību k 

vērtību, ir motivēts 

turpināt izglītību 

 Audzinātājs 

  Izprot Latvijas izglītības 

sistēmu un savas tālākas 

iespējas 

Mācību 

priekšmeti, 

audzināšana 

 

 

 

I.Semestris Profesiju 

daudzveidīgā 

pasaule 

Apzinās karjeras 

nozīmīgumu un saprot 

karjeras plānošanas  

pamatnosacījumus. 

‘ Iekšlietu un 

bruņoto spēku| 

darba 

profesijas”  

Pedagogs karjeras 

konsultants, 



I., II. Semestrs  Prot savākt , apkopot un 

analizēt atbilstošu 

informāciju par 

profesijām, izzina savas 

turpmākās izglītības 

iespējas 

“ Nepareizs vai 

pareizs ceļš” uz 

karjeru 

Pedagogs karjeras 

konsultants, 

Audzināšanas un 

mācibu stundu 

ietvaros 

 Ir apzinājies sev 

saistošās profesijas. 

Iesaistās darba 

izmēģinājumos 

Audzināšanas 

stundas 

Audzinātājs 

Novembris/decembris  Ir iegūtas zināšanas par 

vietējo darba tirgu 

‘ Nozare un 

tavas iespējas”  

Audzinātāji 

Audzināšanas un 

mācibu stundu 

ietvaros 

Individuālā 

Karjeras 

izglītības plāna 

izveide 

Ir apgūtas plānošanas 

prasmes un veicināta 

spēja uzņemties atbildību 

par sava plāna īstenošanu 

Audzināšanas 

studas 

Audzinātājs 

Audzināšanas un 

mācibu stundu 

ietvaros 

 Prot pieņemt ar karjeras 

izvēli saistītos lŗmumus 

Audzināšanas 

stundas 

Audzinātājs 

Audzināšanas   Regulāri papildina savu 

sasniegumu mapi( 

portfolio) 

Audzināšanas 

stundas 

Audzinātājs 

 

 

Degumnieku pamatskolas „Karjeras izglītības programma izskatīta” un 

apstiprināta Pedagoģiskās padomes sēdē Nr. 8, 30.08.2017., sēdes lēmums Nr.6. 

 

 

 

 

 


