Karjeras izglītības jomas — pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un
vadība. Visas jomas ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā
pilnveides virzienu integrācijas aspektā.
Karjeras izglītību īsteno, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā
(pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu
stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas
prasmes, saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās
dzīves situācijās.

Karjeras izglītības mērķi un uzdevumi:
1. Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12. augusta noteikumu nr.468 „Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un
pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta 2013. gada 21.maija
noteikumu nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību
priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” prasībām, integrējot
specifiskus mērķus:
1.1 Nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un
vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi,
1.2 Radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu
pieņemšanai par turpmāko izglītību.
2. Karjeras izglītības uzdevumi:
2.1 Nodrošināt katram izglītojamajam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;
2.2. Palīdzēt pielietot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses,
intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, nospraustu mērķus;
2.3. Veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to
saistīto izglītošanās daudzveidību;
2.4. Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas
tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;
2.5. Palīdzēt katram izglītojamajam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un
ar to saistīto 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
mūžizglītību.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmā lietotie termini.
karjera – izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā. (Izglītības
likums, 1. pants. Likumā lietotie termini. Pieņemts: 29.10.1998. Stājas spēkā: 01.06.1999.

karjeras izglītība – 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 izvēli. (Izglītības likums,
1. pants. Likumā lietotie termini. Pieņemts: 29.10.1998. Stājas spēkā: 01.06.1999.)
karjeras attīstības atbalsts – pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras
izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu
noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.” (Izglītības likums,
1. pants. Likumā lietotie termini. Pieņemts: 29.10.1998. Stājas spēkā: 01.06.1999.)
“Karjeras vadības prasmes” – prasmju kopums, kas indivīdiem (un grupām) nodrošina
strukturētus veidus kā apkopot, analizēt, sintezēt un organizēt ar sevi, ar izglītību un ar
nodarbinātību saistīto informāciju, kā arī attīsta prasmes pieņemt un īstenot lēmumus un
karjeras maiņu. Karjeras vadības prasmes ir dzīves, mācību, apmācības un darba prasmes,
kas cilvēkiem ir jāattīsta, lai varētu efektīvi veidot savu karjeru.” (Par Karjeras izglītības
īstenošanas plānu valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
2015 – 2020. gadam. Ministru kabineta rīkojums nr. 821. Lietotie termini. Pieņemts:
30.12.2015. Stājas spēkā: 30.12.2015.)

Cilvēka veiksmīga profesionālā darbība nav iespējama
bez trim aspektiem:
GRIB- VARU- VAJAG. Šie aspekti ir jāņem vērā izvēloties profesiju.
„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, nepieciešams izzināt potenciālās darbības
virziena/profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus.” Izglītības iestāde un
ārpusstundu piedāvātais nodarbību klāsts sniedz skolēnam iepazīt un pilnveidot sevi
daudzpusīgu, tādejādi atklājot viņa vēlmes.
“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.” Konkrētās profesionālās darbības aspekts 21. gadsimtā ir neatsverams
profesionālās izvēles aspekts, jo dzīvojot globālā un mainīgā vidē ikvienam ir jābūt
gatavam pilnveidot sevi.

Veiksmīga karjera un profesionāla darbošanās nav iespējama bez karjeras vadības
prasmēm.

Karjeras izglītībā lietotie termini
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 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 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 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 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.

