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10.klasei 



 Dažādi mācīšanās stili 

 Mērķu izvirzīšana  

 Paškontrole 

 Motivācijas stiprināšana 

 Pašvadītās mācīšanās 

paņēmieni 

 





 Grāmata, kas izaicina 

mūs būt laimīgiem. 

 Kas ir laime? 

 Uzmundrinoši 

izaicinājumi katrai 

dienai 



 Šī grāmata mēģina 

sniegt atbildi uz 

jautājumu, ko sev uzdod 

lielākā daļa cilvēku. 



 Uzveic nedrošību 

 Stiprini pašpārliecinātību 

 Izaicini iekšējo kritiķi 

 Iemācies rīkoties 

 Izmanto savas stiprās 

puses 

 Atrodi savu vietu dzīvē 



 Attīstot pašpārliecību un 

labāk izprotot savas stiprās 

un vājās puses, varēsi 

iemācīties pārveidot savu 

izturēšanos. 

 Ieguvums – lielāka ietekme 

attiecībās, gan darba, gan 

personiskajās. 



VĪRIEŠU SARUNA 

 Grāmata par vīriešiem, 

paredzēta katram vīrietim 

 Uzzināsiet, kas ir vīrieša 

spēks 

 Vai vīrietim ir pienākumi 

 Kas katram vīrietim 

vispirms jāattīsta pašam 

sevī 

 Kādu ceļu izraudzīties dzīvē 

 





 Rokasgrāmata visiem, 

kas cenšas sasniegt 

profesionālos vai 

personiskos mērķus 

un piepildīt savus 

sapņus. 



 Kā veiksmīgi cilvēki 

sasniedz rezultātus? Viņi 

to dara vecmodīgā 

veidā - ar 

koncentrēšanos un 

pašdisciplīnu.  



 Kā uzveikt 10 biežāk 

sastopamos neveiksmes 

cēloņus 

 Kā vislabāk likt lietā 

savas spējas 

 Kā rast drosmi riskēt 

 Kā atbrīvoties no 

tieksmes visu atlikt uz 

vēlāku laiku 



 Spilgts stāsts par to, 

kas patiesībā ir 

Amerikas bagātākie 

cilvēki 

Ābece, kā ar taupību 

tikt pie bagātības 



 «Vienalga, par ko tu 

vēlies kļūt, ko gribētu 

dzīvē sasniegt,-tu vari 

to paveikt. Tādēļ uz 

priekšu! Sper pirmo 

soli – saņem drosmi un 

dari!» 



 Ziemeļvalstu Biznesa foruma 

veidotajā topā atzīts par vienu 

no izcilākajiem 

uzņēmējdarbības domātājiem 

Ziemeļeiropā 

 Grāmata «Uzņēmēja kods» 

mudina nebaidīties riskēt un 

uzdrīkstēties, izkāpt no savas 

komforta zonas 



 Kā efektīvi saplānot 

dienu 

 Sabalansēt darbu un 

atpūtu 

 Mācēt pateikt «nē»  



 ...visi, kam nākas vai 

patīk publiski 

uzstāties – šī grāmata 

domāta tieši jums 

 grāmatā atrodami 

draudzīgi ieteikumi, 

kas noder pirms 

publiskas uzstāšanās 



 Grāmatas autore 

asprātīgā veidā 

sniedz padomus par 

svarīgākajām lietām 

pieaugušo dzīvē. 



11.klasei 



https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-

klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-

22februari 
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vietne, kur iespējams izpētīt profesiju 

sarakstu,  

uzzināt par darbu profesijā,  

darba apstākļiem,  

no kā atkarīga samaksa, 

kur to apgūt,  

 intervija ar kādu profesijas pārstāvi. 



 Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars 1». RTU, 2012 –
 https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI 

 Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars 2». RTU, 2013 –
 https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU 

 Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars 3». RTU, 2014 –
 https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4 

 Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars 4». RTU, 2015 –
 https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw 

 Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars 5». RTU, 2018 – 
https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0 

 Īsfilma par zobārsta profesiju - 
https://www.youtube.com/watch?v=IB-83lR_BqI 
 

 Īsfilmas par izvēli, lēmuma pieņemšanu – 
https://www.youtube.com/watch?v=mCq6fnHEV-E 

https://www.youtube.com/watch?v=ins13-KqkXk 
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12.klase 



 https://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.

pdf 

 https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_t

ev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf 

 https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika01_ka_ie

pazit_profesiju_150x297mm_screen.pdf 

 https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_iz

veleties_skolu_150x297mm_screen.pdf 
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https://www.karjera.lu.lv/ 

 Informācija par karjeras konsultācijām 

pie Latvijas universitātes karjeras 

konsultantiem 

https://www.karjera.lu.lv/
https://www.karjera.lu.lv/


 https://karjerasmateriali.lv/ 

 

 Savicks, Marks; Hārtungs, Pols. Mans karjeras stāsts./2012.: darba 

burtnīca - 

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Savicka_darba_burtnica.

pdf 

 Savicks M.Dzīves plānošanas rokasgrāmata./2015 – 

https://viaa.gov.lv/library/files/original/M.Savicks_Dzives_plano

sanas_rokasgramata.pdf 

https://karjerasmateriali.lv/
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 Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes, 2019. - 
https://www.youtube.com/watch?v=HAdeENyW5oc 

 Veiksmīga karjera: Vai skolā iegūtais noder dzīvē? -2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BQzrK5bXSs 

 Darba meklēšanas ABC: Kā nospraust mērķus.2020.- 
https://www.youtube.com/watch?v=Dz6hT3-O5no 

 

 Veiksmīga karjera: Labākais veids kā mācīties.2020.- 
https://www.youtube.com/watch?v=HBrEuSVm9AI 

 Veiksmīga karjera: Kā izveidot karjeru, ja nekas nepatīk.2020.- 
https://www.youtube.com/watch?v=rA2Zw8b8vmg 

 

 Darba meklēšanas ABC: Kā analizēt darba sludinājumu.2020.- 
https://www.youtube.com/watch?v=qtaR6Qt75nM 
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 Veiksmīga karjera: Kā labi pelnīt.2020.- 
https://www.youtube.com/watch?v=s1zTT0NzuE0 

 Veiksmīga karjera: Uzturs un karjera.2020.- 
https://www.youtube.com/watch?v=--nY0DS9qls 

 

 Veiksmīga karjera: Kaitīgākais ieradums pasaulē. 2020.- 
https://www.youtube.com/watch?v=MiMGO7S2k-U 
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 Akmeņkalna, Ilonda. Mērķu sasniegšana.  
2007. 

 Akmeņkalna, Ilonda. Mērķtiecīga karjeras 
veidošana. / 2007.  

 Alens Dž. Skolēnu izaugsmes veicināšana: 
palīgs klases audzinātājam/2000. 

 Bariss, Voldemārs. Oratora mākslas loma 
komunikācijā. / 2007.  

 Brante, Dace. Lēmumu pieņemšana. / 2007.  
 Bredberijs, Endrū. Izcilas prezentācijas 

prasmes. / 2008.  



 Džeja, Rosa. Spoža darba intervija. / 2007. 

 Hindls, Tims. Prasme uzstāties. / 2000.  

 Hindls, Tims. Prasmīga intervija. / 2000.  

 Jaunzeme, Inta. Karjera. / 2007.  

 Korna, Evita. Karjeras izglītība. / 2011.  

  Karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja 

rokasgrāmata /2006. 

 Lemešonoka, Inta. Kompetenču pieeja karjeras 

izglītībā skolā. / 2018.  

 



 Profesionālās piemērotības noteikšanas 

programma 7.-12. klašu skolēniem. / 2014.  

 Stabiņš, Juris. Ieteikumi karjeras veidošanai. / 

2008.  

 Strautmane, Aija. Etiķete skolēniem. / 2007.  

 Strods, Gunārs. Karjeras atbalsta programma 

skolēniem. / 2013.  

 Svence G. Pieaugušo psiholoģija./2003. 

 Templers, Ričards. Veiksmīgas karjeras likumi. / 

2007.  





https://www.viaa.gov.lv/files/news/727/

mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf 
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 Lemešonoka, Inta. 

Vecāku atbalsts 

bērnam veiksmīgas 

karjeras veidošanā. / 

2020 

 



Karjeras jautājumi 112.-

125.lpp. 

 Mērķi un ambīcijas 

 Profesijas izvēle 

 Darbības jomas 

 Iestāšanās augstskolā 

 Alternatīvas 

augstskolai 

 Darba meklējumos 





 Palīdz iepazīt 

profesiju 

daudzveidību, meklēt 

un apzināt sev 

piemērotāko 

profesionālo interešu 

jomu un interesējošās 

profesijas 

 



 48 kartiņas, domātas 

3 skolēnu grupām ar 

nepieciešamiem 

metodiskiem soļiem, 

lai pārdomāti un 

mērķtiecīgi plānotu un 

izvēlētos savu turpmāko 

karjeras virzienu. 

 



 Spēļu krājumā 

ietvertas četru veidu 

spēļu grupu apraksti- 

spēles ledlauži, 

aktivizētāji, komandu 

saliedēšanas un 

atgriezeniskās saites 

gūšanas spēles.  



 Asociatīvas kārtis 

veicina komunikāciju 

un dialogu par 

dažādām, ar 

personības izaugsmi, 

saistītām lietām, 

empātiju un 

ieklausīšanos viens 

otrā, stāstu stāstīšanu.  



 52 kartiņas iedrošina 

un uzmundrina to 

lietotāju sasniegt 

savas virsotnes četrās 

katram svarīgās 

sfērās:  
1. Veselība.  

2. Finanses.  

3. Pašattīstība.  

4. Attiecības. 

 



 Problēmu un 

izaicinājumu risināšanas 

metodoloģija. 

 Noderēs risinot 

problēmas, fokusējoties 

uz lietotāju vajadzībām. 


