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Ievads 

Audzināšanas darba programma ir  reglamentējošs dokuments, kas nosaka 

audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Saldus pamatskolas attīstības plāns, mērķi 

un uzdevumi nodrošina audzināšanas darbību, kas sekmē ikviena izglītojamā 

harmonisku un vispusīgu attīstību. 

Karjeras izglītības programma ir skolas audzināšanas darba programmas 

sastāvdaļa. 

Saldus pamatskolas audzināšanas darba programma veidota, ievērojot ANO 

Konvenciju par bērnu tiesībām; Izglītības likumu; Bērnu tiesību aizsardzības likumu; 

Valsts pamatizglītības standartu; Ministru kabineta noteikumus Nr. 480 “Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”; Ministru kabineta noteikumus Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos; Ministru kabineta noteikumus Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja  bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi”; Izglītības un Zinātnes ministrijas un VISC 

noteiktos prioritāros virzienus audzināšanas darbam; VISC metodiskos materiālus 

“Ieteikumi klases stundu programmas īstenošanai” un “Klases stundu programmas 

paraugs”. 
Programma veidota, ievērojot Saldus pamatskolas attīstības plānu. 

 

Mērķis: sekmēt izglītojamos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt 

mērķtiecīgu karjeras izvēli. 

Uzdevumi:  

 apzināties mācību, darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi karjeras 

izvēles procesā; 

 veidot prasmi salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus un īpašības ar 

tiem nosacījumiem, kas nepieciešami tālākai izglītības turpināšanai un savas 

karjeras veidošanai; 

 attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras attīstības plānošanā, lai 

sekmīgi konkurētu darba tirgū. 
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Audzināšanas darbs struktūra 
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Sadarbība 

Organizē un pārrauga izglītības iestādes administrācija un atbalsta personāls: 

 izglītības iestādes padomes sanāksmes; 

 izglītības iestādes vecāku sapulces;  

 topošo pirmklasnieku nodarbības un tikšanās ar vecākiem;  

 vecāku dienas (iespēja apmeklēt mācību stundas, piedalīties izglītojošās 

nodarbībās vecākiem, tikties individuālajās sarunās ar priekšmetu skolotājiem, 

atbalsta personālu);  

 individuālās tikšanās ar vecākiem pie administrācijas un APU komandas pēc 

nepieciešamības;  

 atbalsts vecākiem (pēc vecāku iniciatīvas vai pēc administrācijas ierosinājuma 

konsultācijas pie psihologa, karjeras konsultanta);  

 vecāku līdzdalība un piedalīšanās izglītības iestādes pasākumos (Zinību diena, 

Lāpu gājiens, klašu pasākumi, svētku koncerti, ekskursijas, izlaidumi u.c.); 

 informācijas sniegšana vecākiem izglītojamā dienasgrāmatā, e-klasē,  mājas 

lapā, sociālajos tīklos, izglītības iestādes avīzē.  

 

Organizē klases audzinātājs, pārrauga izglītības iestādes administrācija:  
 klases vecāku sanāksmes (sanāksmju protokols, reģistrācijas lapa); individuālās 

sarunas ar vecākiem pēc skolotāja vai vecāku iniciatīvas (ieraksts e-klasē vai 

individuālās sarunas protokols pēc vajadzības);  

 informācijas sniegšana/saņemšana–individuālās sarunas izglītojamā 

dienasgrāmatā, e-klasē (sekmes, uzvedība, kavējumi un cita aktuālā 

informācija);  

 neformālie klases pasākumi (klases mācību ekskursijas, pārgājieni, klases 

vakari, tematiskās pēcpusdienas). 

 

Karjeras izvēles stundu skaits klasēs 
 

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 

3 3 3 4 4 4 6 6 6 

 

  

Karjeras izvēles stundu temati un plānoties sasniedzamie rezultāti 

 
1.-3.klasē 

Temati Paredzamais sasniedzamais rezultāts 

Profesiju 

daudzveidība. 

Zina, par ko strādā viņa vecāki un citi ģimenes locekļi.  

Zina nosaukt profesijas, kurās strādā cilvēki skolēna dzīvesvietā, un izprot 

to nozīmību vietējās sabiedrības dzīvē. 

Dienas režīms. Prot izplānot savu dienas režīmu un tam sekot, paredzot laiku mācībām, 

pienākumiem mājās, vaļaspriekiem un atpūtai. 

Mācības – 

skolēna darbs. 

Apzinās savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties patstāvīgi, prot 

koncentrēties mācību uzdevumu apguvei un izprot savu atbildību sekmīgā 

mācību procesā. 
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Karjeras vīzija. Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas, apgūst darba 

prasmes. 
 

4.-6.klasē 

Temati Paredzamais sasniedzamais rezultāts 

Es un mani 

dotumi. 

Apzinās savas stiprās un vājās puses, mēģina apzināt savas intereses. 

Izzina un izmanto daudzpusīgas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 

atrodot savām spējām un vēlmēm atbilstošāko. 

Ir izveidojušās noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām.  

Apzinās zināšanu nozīmi nākotnē, spēj sevi motivēt mācību darbam un 

cenšas sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. 

Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido priekšstatus par 

savu iespējamo nākotnes profesiju. 

Brīvais laiks un tā 

izmantošana. 

Mācīšanās 

prasmes un 

sasniegumi. 

Profesiju 

daudzveidība. 

 

7.klasē 

Temats Plānotais sasniedzamais rezultāts  

Mācies mācīties: 

 mācīšanās stili; 

 uztveres tipi, to 

noteikšana; 

 izziņas spēju un 

intelekta 

noteikšana. 

Noteikts izglītojamā mācīšanās stils. 

Zina, kas ir intelekts un tā daudzveidība. 

Prot apkopot un izmantot iegūto informāciju. 

Formālā, 

neformālā, brīvā 

izglītība. 

Izglītības 

iegūšanas veidi. 

Zina, kas ir formālā, neformālā, brīvā izglītība. 

Prot izvērtēt izglītības nozīmi savu mērķu sasniegšanā. 

Prot analizēt un vērtēt formālās un neformālās izglītības plusus un mīnusus. 

Izglītības nozīme 

zināšanu 

sabiedrībā. 

Gūta izpratne par izglītības daudzveidību mūsdienu sabiedrībā. 

Zina četrus mācīšanās pamatveidus. 

Prot sevi novērtēt, izteikt un pamatot savu viedokli. 

Ievads karjeras 

pasaulē: gribu, 

varu, vajag. 

Prot apzināties savas spējas un prasmes. 

Prot analizēt un izvērtēt informāciju. 

Veselības nozīme 

darba dzīvē. 

Izprot veselības veidus:  emocionālā veselība, garīgā veselība, fiziskā 

veselība, psihiskā veselība, sociālā veselība.  

Saprot veselības  nozīmi darba dzīvē. 

Izveidota pozitīva attieksme pret savu veselību, izvērtējot savu darbību. 

Darba vide un tās 

nozīme. 

Prot formulēt, kas ir darba vieta un kas — darba vide. 

Saprot, kāda nozīme cilvēka darba dzīvē ir darba vietai un darba videi. 

Gūst ieskatu par iespējamiem riskiem darba vidē. 

Spēj saprast un izvērtēt, kādā darba vietā un darba vidē vēlētos/nevēlētos 

strādāt. 

Mana sapņu 

profesija. 

Apzinās izvēlētās profesijas pozitīvās  un „ēnas” puses. 

Gūst priekšstatu par prasībām dažādu profesiju pārstāvjiem.  
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Mīti par 

profesijām TV 

filmās un seriālos. 

 

Veido kritisku attieksmi pret masu medijos atainotajām profesijām. 

Prot noskaidrot informāciju par profesijām izplatītākos stereotipus, kas 

vērojami jauniešu auditorijā populārās filmās un TV seriālos. 

 

Izmantojamais avots visiem tematiem: Karjeras izglītība 7.klasē, metodiskais materiāls; 

pieejams šeit: http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgliitiiba_7_klase_metodika_2006.pdf 

 

  

8.klasē 

Temats Plānotais sasniedzamais rezultāts  

Mērķtiecības 

attīstīšana. 

Izprot mērķtiecības nozīmi karjeras izglītībā. 

Izprot nepieciešamību apzināti virzīties uz mērķa realizāciju. 

Saprot atšķirību starp vēlmēm un mērķiem. 

Prot  prognozēt savas iespējas. 

Spēj uzstādīt mērķi. 

Darbs un 

bezdarbs Latvijā. 

Izprot vispārējās prasības un noteikumus, kas jāievēro, stājoties darbā. 

Prot orientēties informācijas daudzveidībā un novērtēt savas iespējas. 

Dzimumu 

līdztiesība 

karjeras 

veidošanā. 

Izprot atšķirības starp dzimumiem un ar to saistītajiem stereotipiem. 

Izvērtē dzimumu līdztiesību un dzimumu diskrimināciju. 

Izprot stereotipu negatīvo ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. 

Invalīdu iespējas 

darba tirgū. 

Izprot invalīdu problēmas darba tirgū. 

Saprot, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir grūtības integrēties darba tirgū. 

Prot akceptēt citādo. 

Karjeras 

plānošana. 

Saprot jēdzienus karjera un profesija. 

Prot pieņemt lēmumus profesijas un izglītības iestādes izvēlē.  

Prot vērtēt sevi un apkopot informāciju. 

Prot analizēt un sistematizēt informāciju. 

Spēj salīdzināt savas iemaņas un prasmes ar darba tirgū pieprasītajām. 

Prot plānot optimālu resursu izmantošanu. 

Spēj uzstādīt mērķi. 

Konfliktu 

risināšana. 

Spēj atpazīt konfliktus un prot izmantot to risināšanas paņēmienu. 

Spēj būt empātisks konfliktsituācijā un prot atbildīgi rīkoties.  

Zina, kas ir diskusiju kultūra, un prot to ievērot. 

Prot uzklausīt citu viedokļus un rast kompromisu. 

Nevalstisko 

organizāciju loma 

karjeras 

veidošanā. 

Zina par jauniešu darbošanos nevalstiskajās organizācijās. 

Saprot tādus jēdzienus kā brīvprātīgais, neformālā izglītība, pilsoniska 

sabiedrība.  

Zina vietējās kopienas nevalstiskās organizācijas un iespējas tajās 

iesaistīties. 

Prot izteikt un pamatot savu viedokli. 

Spēj izvērtēt dažādus karjeras piedāvājumus. 

Laika plānošana. Saprot sakarību starp sava laika organizēšanu un veiksmīgas karjeras 

veidošanu. 

Apzinās savas stiprās un vājās puses sevis vērtēšanā. 

Prot plānot optimālu resursu izmantošanu. 

http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgliitiiba_7_klase_metodika_2006.pdf
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Izzini sevi. Prot apzināt savas stiprās un vājās puses un sevis vērtēšanu. 

Prot prognozēt savas iespējas. 

Prot sadarboties un akceptēt citādo. 

Izprot personības izzināšanas nozīmi karjeras izvēles procesā. 

Zina jēdzienus pašapziņa, pašcieņa, pašvērtējums. 

Izmantojamais avots visiem tematiem: Karjeras izglītība 8.klasē, metodiskais materiāls; 

pieejams šeit: 

http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_8_klasee.pdf 

 
9.klasē 

Temats Plānotais sasniedzamais rezultāts 

Izglītības iespējas 

Latvijā un 

ārzemēs. 

Prot izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu. 

Spēj savākt, apkopot un analizēt atbilstošu informāciju. 

Izprot izglītības pakāpes Latvijas izglītības sistēmā. 

Prot atrast sev nepieciešamo informāciju par izglītības iespējām.  

Karjeras 

plānošana un 

lēmumu 

pieņemšana. 

Saprot „karjeras pakāpienus” un lēmuma pieņemšanas modeli. 

Zina par matemātiskā modeļa izmantošanu sev nozīmīgu lēmumu 

pieņemšanā. 

Prot izvērtēt sev labvēlīgus faktorus un pieņemt lēmumu. 

Darba vietas 

Saldus novadā. 

Darba 

sludinājumu 

izpēte. 

Iepazinušies ar sava pagasta/pilsētas/novada uzņēmumiem, to attīstību un 

darba vietām. 

Prot iegūt informāciju un to vērtēt. 

Prezentācija. Zina prezentācijas veidus un prezentēšanas prasmes. 

Prot atlasīt informāciju, vākt materiālus prezentācijai un publiski uzstāties. 

Cilvēka tiesības 

un darba tirgus. 

Izprot likumus un ar tiem saistītās cilvēku tiesības un pienākumus. 

Prot atlasīt būtiskus faktus, analizēt tos, izteikt viedokli. 

Prot saskatīt tiesību un pienākumu kopsakarību.  

 

Izmantojamais avots visiem tematiem: Karjeras izglītība 9.klasē, metodiskais materiāls; 

pieejams šeit: 

http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_9_klasee_2006.pdf 
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Izglītības un nodarbinātības iespēju izpēte 
1. www.cvmarket.lv 

2. www.cv.lv, 

3. www.e-darbs.lv, 

4. www.workingday.lv, 

5. www.titul.lv 

6. www.izaugsme.lv 

 


