
KARJERA 

Iepazīsti sevi šodien, lai 
zinātu, kas būsi rīt



Attīstošais Loto Profesiju ābece
Jau sākot no pirmsskolas var iepazīstināt 

bērnus ar plašo profsiju pasauli. Ar spēles 

palīdzību var apgūt 24 profesiju veidus. 



Kreišmane I. Ievads psiholoģijā

Ar šīs grāmatas palīdzību lasītājs gūst iespēju 

sevi iepazīt. Ar dažādu testu palīdzību var 

noskaidrot savu temperamenta tipu. Šajā 

grāmatā var noskaidrot savu gribasspēku, 

vajadzības, vērtības, mērķus un izvēles. Minētās 

prasmes ļaus cilvēkam ar pārliecību izvēlēties 

un noskaidrot piemērotāko profesiju. 



Keltikangasa-Jervinena L. Augsta pašapziņa

Grāmatā ir izskaidrots, kas ir un kas nav augsta 

pašapziņa; kāda ir vides ietekme uz pašapziņu; 

kādas ir bērnu, sieviešu un vīriešu pašapziņas 

atšķirības. 

Šajā grāmatā tiek parādīts, kā ar vienkāršiem 

paņēmieniem var veicināt pašapziņas attīstību 

bērnībā; kas grauj cilvēka pašapziņu mācību 

iestādēs un darba vietās; kā līdzsvarot 

pašapziņu. 



Kalme A. Kāds es esmu?
Cilvēkam vislielākais noslēpums un 

visurdošākais jautājums ir viņš pats. Kas es 

esmu, un kāds es esmu? 

Paškritiski atbildot uz dažādu testu un anketu 

jautājumiem, varam iegūt vaisai objektīvu 

priekšstatu par savu personību un varbūtu 

pieņemt kādus lēmumus rīcības korekcijai. 



Fēlavs E. G. Konflikti darbā
Rokasgrāmata ļauj iepazīties ar situācijām, kā 

pazīt pirmās konfliktu pazīmes; kā gudri un 

tālredzī rīkoties konfliktsituācijās; kā atrisināt 

konfliktus; kā rīkoties, lai novērstu turpmākos 

konfliktus. 



Kolominskis J. Cilvēks: psiholoģija
Grāmatas mērķis ir palīdzēt iepazīt pašiem sevi, 

lai spētu apzināti izvēlēties turpmāko dzīves 

ceļu.

Grāmatā aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar psihes 

attīstības vēsturi, spēju un iespēju robežām, 

vajadzībām, cilvēka raksturu un temperamentu. 



Kenedija E. Kā audzināt vecākus
Iemācieties noteikt vecāku tipu, aprēķiniet, cik 

apjukuši esat katrā dzīves situācijā. Pārgalvīga, 

saprotama un vērtīga lasāmviela ikvienam, kas 

visās nelaimēs vaino vecākus. 



Karjeras izglītība 7.klasē 
Karjeras izglītība 7.klasē ietver: darba pasaules 

iepazīšanu; sevis izzināšanu; karjeras 

plānošanu; lēmumu pieņemšanu. 

Brošūrā iekļautā informācija palīdzēs 

skolotājiem un klašu audzinātājiem rosināt 

savus skolēnus domāt par sevis izzināšanu, 

novērtēt savas prasmes, mācēt atrast 

informāciju un mācīties pieņemt svarīgus 

lēmumus. 



Karjeras izglītība 8.klasē 
Materiālā iekļauta informācija un stundu tēmas 

par tiem jautājumiem, kas palīdzes jau astotās 

klases skolniekam apzināt savas iespējas un 

plānot savu nākotnes ceļu. 



Karjeras izglītība 9.klasē 
Materiālā iekļautās tēmas ietver: iegūstamās 

prasmes, tematisko nodarbību plānojumu, 

nodarbību paraugmoduļus. Grāmtā ievietoti 

noderīgi padomi darba intervijām, CV 

veidošanai, u.c. lietām, kas nepieciešamas 

darba gaitas uzsākot. 



Karjeras izglītība 7-9.klasei 
Metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt 

pedagogiem plānot un īstenot karjeras izglītību, 

lai motivētu 7.- 9.klašu skolēnus apgūt un attīstīt 

prasmes savu interešu, spēju un iespēju 

samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un 

karjeras vadīšanā, kā arī sniegtu zināšanas un 

izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, 

par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža 

garumā. 



Korna E. Karjeras izglītība
Pierdzes stāsts, kā skolā īstenot karjeras 

izglītību. Auotre dalās ar ideju realizāciju, 

padomiem un ieteikumiem, kā saplānot stundas 

saistībā ar karjeras izglītības iespējām. 



Stabiņš J. Ieteikumi karjeras veidošanai
Grāmata ir veidota, lai tā palīdzētu darba 

meklēšanā un sākšanā un kurā būtu apkopota 

vērtīga pasaules pieredze, lai ikviens, kurš ir 

izlēmis sākt darba gaitas vai mainīt darba vietu, 

varētu atrast praktiskus ieteikumus un 

pārbaudītas tehnoloģijas, kā īstenot savu mērķi. 



Atrodi savu ceļu  DVD
Ieskats profesiju pienākumos tās ikdienas 

darbos un to izglītības iegūšanas iespējas.

Informācija no 2006.gada. Informācija par izglītības iegūšanas 

iespējām var nebūt aktuāla.
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Karjeras testi
1. Karjeras izvēles testi 

2. Profesijas izvēles tests

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
https://www.cv.lv/new_test/ceq.php


Interneta materiāli
1. Žurnāls skolas vārds 

2. Valsts izglītības attīstības aģentūra 

3. Nacionālās izglītības iespēju datubāze 

4. Ēnu diena

5. Nodarbinātības valsts aģentūra

https://skolasvards.lv/
https://viaa.gov.lv/lat/
http://www.niid.lv/
https://enudiena.lv/
https://www.nva.gov.lv/lv

