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Karjera — izglītības, darba un 
privātās dzīves mijiedarbība 

cilvēka mūža laikā. 
(Izglītības likums) 

 



Karjera ir  

•  cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves 
mērķu sasniegšanai,  

• cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču 
pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā,  

•  nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. 

 

Tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan 
sociālajā, gan profesionālajā jomā.  

(Karjeras izglītība skolā, 2009) 
 



• Mūsdienās karjeras jēdziens iegūst vēl plašāku 
nozīmi. Tajā ietilpst:  

•  apmierinātība ar sevi, 

•  savu personīgo dzīvi, 

•  profesionālo un sabiedrisko darbību.  

• Karjera ir 5 savstarpēji saistītas dzīves jomas, 
kurām jāvelta noteikts laiks, enerģija un 
pienākumi:  

•  darbs,  

•  ģimene,  

•  brīvais laiks,  

•  garīgums,  

•  pilsoniskums. 
 



Darbs 

• Ir svarīgi, lai cilvēks strādātu darbu, kas viņam sniedz gan 
morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu 
nodrošinājumu.  

• Gandarījuma un apmierinātības sajūtu cilvēkam var sniegt 
darbs, kas viņam šķiet interesants un aizraujošs, kurā viņam ir 
iespēja realizēt savas spējas un potenciālu.  

• Arī studijas un mācības ir darbs.  

• Mūsdienās, lai neatpaliktu no pastāvīgi mainīgās darba 
pasaules un saglabātu savu konkurētspēju darba tirgū, 
ikvienam no mums ir jāmācās nepārtraukti, visas dzīves 
garumā. 

 



Ģimene 

Ģimenes dzīve ir viena no svarīgākajām cilvēka dzīves jomām. 
Tāpēc ir būtiski, lai tā būtu sakārtota atbilstoši viņa vēlmēm un 
vajadzībām. Cilvēks savas dzīves gaitā izdara daudz dažādu 
izvēļu, kuras attiecināmas uz ģimeni un personīgo dzīvi tajā. 
Piemēram, apzināta dzīves partnera izvēle, ģimenes lieluma 
izvēle, ģimenes tradīciju izvēle. Ģimene un attiecību veidošana 
nereti prasa ļoti daudz laika, pūļu un enerģijas, taču tikpat bieži 
tā ir arī neaizvietojams atbalsts grūtos brīžos. Piemēram, ja ir 
konflikti un neveiksmes darbā vai darbs tiek zaudēts. Ir cilvēki, 
kuri tieši šai dzīves jomai ir izvēlējušies veltīt visvairāk sava laika, 
spēku un enerģijas daudzumu. Piemēram, daudzbērnu ģimeņu 
vecāki. Šī ir ne tikai personīgi, bet arī sabiedriski nozīmīga izvēle, 
jo bērnu audzināšana ir “kapitālieguldījums” kā savas ģimenes, 
tā arī visas sabiedrības nākotnē. 

 



Brīvais laiks 

Lai cilvēks justos labi un varētu pie darba ķerties ar 
entuziasmu un pilnu atdevi, ir jāspēj atlicināt brīdis atpūtai. 
Veidi, kā mēs atpūšamies un aizpildām brīvo laiku, var būt 
ļoti dažādi. Piemēram, sportošana, ceļošana, rokdarbi, 
tikšanās ar draugiem. Svarīgi, lai cilvēkam būtu brīvais laiks 
un lai viņš to varētu aizpildīt atbilstoši savām vēlmēm un 
vajadzībām. Ja cilvēks neprot atpūsties, tas var negatīvi 
ietekmēt viņa fizisko un garīgo veselību, darbaspējas un 
attiecības ģimenē. Tāpat svarīgs ir fakts, ka brīvais laiks un 
dažādi vaļasprieki cilvēkiem sniedz iespējas realizēt tās 
intereses, kuras viņi nevar realizēt darbā. 

 



Garīgums 

• Tas ir laiks un nodarbes, kuras mēs veltām savai dvēselei un 
garīgai izaugsmei.  

• Katram tās var būt atšķirīgas.  

• Piemēram, reliģiski meklējumi, psihoterapijas apmeklēšana, 
kultūras pasākumu apmeklēšana, mūzikas klausīšanās, grāmatu 
lasīšana.  

• Šī ir joma, kas sniedz iespēju pilnveidot pašiem savu garīgo 
pasauli un pasauli ap mums.  

• Ikvienam cilvēkam ārpus darba un ģimenes ir nepieciešams 
laiks, lai sevi bagātinātu, pilnveidotu un attīstītu. 

 



Pilsoniskums 

 

 

 

 

Vieni šajā jomā aprobežojas ar nodokļu maksāšanu un balsošanu 
vēlēšanās, citi aktīvi iekļaujas valsts politiskajā dzīvē un ir aktīvi 
savas valsts vai novada patrioti, vēl citi ir gatavi darboties 
sabiedriskajās organizācijās un brīvprātīgo kustībā, nodarboties 
ar labdarību. Katram cilvēkam šī vajadzība just sevi kā 
sabiedrības daļu ir atšķirīga, taču tā ir ikviena cilvēka dzīves 
sastāvdaļa 



Uzdevums 
Sadaliet  apli procentuāli tam, cik laika ikdienā aizņem darbs , cik ir brīvā laika, 
cik laika veltāt ģimenei, cik pilsoniskumam, cik garīgai izaugsmei.  
Aplis – 100%.  



Karjeras veidi 

• Vertikālā karjera ir saistīta ar cilvēka virzību pa karjeras 
hierarhijas kāpnēm vertikāli uz augšu, ieņemot arvien 
augstākus un atbildīgākus amatus ar tam atbilstoši 
augstāku atalgojumu un attiecīgi augstākām 
kompetences prasībām. Šajā karjeras veidā indivīds 
parasti specializējas kādā noteiktā sfērā un var sasniegt 
reti sastopamu izcilību savā profesionālajā darbībā, 
piemēram, kā izcils ķirurgs vai panākumiem bagāts 
advokāts. 

 



Karjeras veidi 

• Horizontālā karjera ir process, kurā cilvēks profesionāli 
paplašina savu kvalifikāciju, kā arī ceļ un nostiprina savu 
vērtību darba tirgū. Darbinieka ieguvums ir jauna pieredze, 
apmācība un nebijuši izaicinājumi. Šis karjeras veids ļauj 
darbiniekiem papildināt un padziļināt savas profesionālās 
amata kompetences un radīt pievienotās vērtības savai darba 
ikdienai. 

 



Uzdevums 
Cik profesijas jūs zināt, kuras ir „izmirušas”? 
Pasapņojiet, kādas varētu būt nākotnes profesijas. Pierakstiet tās. 



20 gadu laikā izplatītāko profesiju 
klāsts var mainīties līdz 

nepazīšanai  



Jaunākajos pētījumos pēc Lielbritānijas valdības 
pasūtījuma „Fast Future”, ir izvirzīta prognoze pasaules 
darba tirgus attīstības tendencēm līdz 2030.gadam.  

Pieprasītākās profesijas būs:  
• mākslīgo orgānu tehniķis,  
• nanomediķis,  
• ģenētiski modificētās pārtikas lauksaimnieks – farmaceits, 
• pensionāru labklājības koordinators,  
• atmiņas ķirurgs,  
• kosmiskais pilots,  
• arhitekts un gids,  
• vertikālais lauksaimnieks,  
• klimata vadības speciālists,  
• laika apstākļu policists,  
• virtuālais jurists,  
• jaunās paaudzes mašīnu konstruktors,  
• informācijas iznīcinātājs,  
• sociālo tīklu darbinieks,  
• individuālā zīmola veidotājs.  



Kādas prasmes ir 
nepieciešamas mūsdienu darba 

tirgū?  



Vispārējās prasmes 

• Laika plānošana 

• Komandas darba prasmes 

• Prezentēšanas prasmes 

• Prasmes mācīties 

• IT prasmes 

• Lēmumu pieņemšana 

• Problēmu risināšana 

• Kritiskā domāšana 

• Svešvalodu zināšanas 

• Komunikācijas prasmes 



Uzņēmējdarbības prasmes 
 
• Vadīšanas prasmes 
• Spēja pārliecināt, ietekmēt un «pārdot» savu ideju 
• Plānošanas un koordinēšanas prasmes 
• Spējas strādāt mainīgos apstākļos 
• Radošums 
• Spējas strādāt stresa apstākļos 
• Vēlme uzņemties risku 
• Prasmes veidot kontaktus un sadarboties 

 



Karjeras vadības prasmes  

-Karjeras vadības prasmes palīdz plānot, organizēt, vadīt un 
kontrolēt savu resursu (iekšējo un ārējo) efektīvu izmantošanu 
dzīves mērķu sasniegšanai 

• Sevis izpratne/ pašizziņa (prasme apzināties un izvērtēt savas 
intereses, spējas, vērtības u.c.) 

• Karjeras iespēju pētīšanas un radīšanas prasmes (informācijas 
meklēšana un analīze, savu spēju un iespēju atbilstības 
izvērtēšana, nepieciešamā atbalsta atrašana) 

• Karjeras plānošanas prasmes (iespējamā rīcības plāna 
izveidošana) 

• Lēmuma pieņemšanas prasmes  
• Spēja tikt galā ar nenoteiktību (risināt konkrētā brīža 

problēmas, radoši domāt, izglītoties visa mūža garumā) 

 




