
Karjeras attīstības un pašvadības prasmju pilnveides plāns  
Darba mērķis – izprast sevi, novērtēt savas stiprās un vājās puses, pilnveidot savas karjeras 

prasmes, veidojot savu personīgās karjeras plānu.   

Ar tumšiem burtiem rakstīti nodaļu virsraksti un apakšnodaļas, seko paskaidrojums, ko analizēt 

katrā daļā.  Darbs veicams gramatiski un literāri pareizā latviešu valodā. 

Darba struktūra:  

Titullapa   
Satura rādītājs - atspoguļo  darba sadaļu (nodaļu un apakšnodaļu) virsrakstus un atrašanās 

lappusi.  

Ievads - tēmas aktualitāte, nozīmība ; mērķis, uzdevumi (vairāki, pakārtoti mērķa sasniegšanai) 

 

I. Pašizpēte  

 Testu analīze -  Interešu, uztveres tipa, temperamenta un citu testu rezultātu komentāri, 

secinājumi.    

1.1. Sasniegumi mācību un ārpusstundu darbā   - Tavi sasniegumi mācību un ārpusstundu darbā 

- kādos konkursos, sacensībās esi piedalījies un kādi bija rezultāti.    

1.2. Praktisko spēju analīze   - Ko tu vari? Ko tev patīk darīt? Kādi darbi tev īpaši padodas? Ko 

tev nepatīk darīt? Kas tev sagādā grūtības vai nemaz nepadodas? Kādus dotumus tu gribētu 

stiprināt un kādus attīstīt? Ko tu gribētu iemācīties darīt?  Kādi darbi tev sagādā prieku (lasīt, 

rakstīt, pētīt, risināt problēmas, palīdzēt citiem)? No kādiem darbiem vai pienākumiem tu centies 

izvairīties? Kas tev galīgi nepadodas? Kādi darbi tev sagādā gandarījumu? Kādus darbus darot tu 

jūti enerģijas pieplūdumu? Kādus darbus darot tu jūties „kā zivs ūdenī”?    

1.3. Raksturojums -  Kādas būtu tavas raksturīgākās īpašības (izlēmīgs, temperamentīgs, 

pārliecināts, aktīvs, apdomīgs, apzinīgs, atklāts, daudzpusīgs, pašapzinīgs, izpalīdzīgs, kārtīgs, 

mērķtiecīgs, neatkarīgs, nopietns, vieglprātīgs, pacietīgs, patstāvīgs, piesardzīgs, kautrīgs, kluss, 

līdzjūtīgs, sabiedrisks, saprotošs, taktisks, uzticīgs, vērīgs, valdonīgs, zinātkārs)?    

1.4.  Nozīmīgākais darba kolektīvā  - Tava pieredze strādājot grupu darbus - kas padodas 

vislabāk, kas sagādā grūtības? Kas Tev šķiet nozīmīgs strādājot kolektīvā (izpalīdzība, savstarpējs 

atbalsts, individuāls darbs vienatnē, godīgums, grupu darbs, atklātība, savstarpēja komunikācija, 

lietišķums)?    

1.5. Prasības darba videi  - Kādai ir jābūt videi, kurā strādā vai mācās? Kas tev šķiet svarīgi 

(darbavietas uzturēšana kārtībā, fiziskā vide-telpa, nepiesārņota daba, darba kultūra, cilvēki)?   

1.6. Būtiskākais darba izvēlē  - - Kas tev dzīvē un darbā šķiet vissvarīgākais? Ko tu gribi, lai darbs 

tev sniegtu? Kas tev šķiet būtisks, izvēloties darbu (neatkarība, lēmumu pieņemšana, skaidri 

noteikti darba uzdevumi, problēmu risināšana, izaicinājums, dažādība, nauda, darba drošība, 

personīgās attīstības iespējas, elastība un iespēja tikt paaugstinātam amatā)?    

II. Tālākizglītības plānošana  

2.1. Iespējamā joma profesijas izvēlē - Apkopojot analizēto informāciju - kādā jomā saskati savu 

nākotni - sociāla, ekonomiskā, IT, kultūras, inženierzinātnes, vadības/ Kādas profesijas piedāvā 

izvēlētā joma?  

2.2. Mana nākotnes profesija -  Ko Tu zini par izvēlēto profesiju (darba apstākļiem, darbavietu, 

aroda slimībām, darba laiku)? Nosauc profesijā veicamos pienākumus, kas jāzina, jāprot? Ar 

kādām grūtībām, problēmām būs jāsastopas izvēlētajā profesijā? Kāda ir vidējā darba alga? Cik 

pieprasīti ir šīs jomas speciālisti darba tirgū?   

2.3. Atbilstība izvēlētajai profesijai - Raksturo Tava rakstura saderību ar izvēlēto profesiju! Kādas 

ir Tavas personības stiprās puses, kā arī negatīvās puses, pie kurām vēl Tev jāmēģina strādāt?    

2.4. Tālākizglītība - Kuru mācību priekšmetu zināšanas būs nepieciešamas izvēlētajā profesijā? 

Kādas izglītības iestādes piedāvā apgūt izvēlēto profesiju? Salīdzini vismaz divas, pēc sev 

nozīmīgiem kritērijiem. Nosauc izglītības iestādi, kuru esi izvēlējies, pamato savu izvēli?    



Secinājumi pēc darba veikšanas -  apgalvojuma formā izteikti īsi spriedumi par pētījumā atklāto 

situāciju, saistībā ar darba mērķi. Secinājumus kārto atbilstoši darba gaitai un izvēlētajiem 

uzdevumiem, tos numurē.  

Pielikums( DL saņem pie skolotājas) - informācijas avoti,  profesijas apraksta izveides anketa, 

ēnu diena, intervija ar izvēlētās jomas speciālistu utt.   

 

Darba apjoms - I ,II daļa, secinājumi - ne mazāk kā 10 A4 lapas.   
Slavas trīsminūte - novembra beigās skolēni prezentē savu pētījuma ideju.  

 Mutiskā daļa( Marta mēnesī) -  vērtē savus ieguvumus un to, kas radīja grūtības, kā arī pamato 

nepieciešamību darba turpināšanai.  

Decembra sākumā tiek vērtēta darba pirmā daļa, marta sākumā otrā daļa. Pēdējais 

vērtējums marta beigās par darbu kopumā un mutisko daļu.   
 

Karjeras plāna noformēšana( atbilstoši ZPD prasībām konkrētajā gadā):   
 Teksta šrifts – Times New  Roman   
 Burtu lielums tekstā 12   
Virsraksts 14 vai 16 Bold   
Atstarpes starp rindām 1  
Teksts izlīdzināts gar abām malām ar 1,5 cm atkāpi rindkopas pirmais rindai  
Atkāpe no iekšējās malas 3 cm, augšā apakšā 2 cm, labā mala 1cm   
Lapu numerācija apakšā vidū vai labajā malā, titullapu, saturu, pielikumu nenumurē. 

Darba vērtēšanas kritēriji 

I  daļa( Vērtējums par katru jautājumu) 

Darba rezultāts Punkti 

1.1. Skaidri formulēti dažādi personīgie sasniegumi, veikta to analīze. Plānota turpmākā rīcība 

savu sasniegumu pilnveidei. 

3 

Skaidri formulēti personīgie sasniegumi, veikta vispārīga to analīze. 2 

Uzskaitīti personīgie sasniegumi. 1 

1.2. Izvērtētas savas prasmes, pieredze un zināšanas dažādās situācijās, plānota konkrēta 

turpmākā rīcība to pilnveidei. 

3 

Izvērtētas savas prasmes, pieredze un zināšanas dažādās situācijās. 2 

Uzskaitītas dažādas prasmes, iegūtā pieredze un zināšanas. 1 

1.3. Izvērtētas savas rakstura pozitīvās un negatīvās īpašības dažādās situācijās, minētas 

iespējamās rīcības to pilnveidei. 

3 

Izvērtētas savas rakstura pozitīvās un negatīvās īpašības dažādās situācijās. 2 

Uzskaitītas savas rakstura pozitīvās un negatīvās īpašības dažādās situācijās. 1 

1.4. Analizēti konkrēti fakti par savu sadarbības pieredzi dažādās sabiedrības grupās, minēti gan 

pozitīvie, gan negatīvie aspekti, meklēti iespējamie to risinājumi. 

3 

Analizēti konkrēti fakti par savu sadarbības pieredzi dažādās sabiedrības grupās, minēti gan 

pozitīvie, gan negatīvie aspekti. 

2 

Uzskaitīti dažādi sadarbības piemēri. 1 

1.5. Atpazīti darba vides drošības faktori, to ietekme uz cilvēka labsajūtu, minēti piemēri un 

ieteikumi to uzlabošanai. 

3 

Atpazīti darba vides drošības faktori, to ietekme uz cilvēka labsajūtu un minēti piemēri. 2 

Atpazīti darba vides drošības faktori un minēti piemēri. 1 

1.6. Analizē savas vēlmes, vajadzības un prasmes, izvirza un pamato to prioritātes, kuras 

svarīgas, lai realizētu sevi kā personību. 

3 

Analizē savas vēlmes, vajadzības un prasmes, izvirza to prioritātes, kuras svarīgas, lai realizētu 

sevi kā personību. 

2 

Aprakstītas savas vēlmes un vajadzības. 1 



 

II daļa 

2.1. Pamatojoties uz apkopotiem pašizpētes rezultātiem, veikta argumentēta tālākizglītības 

jomas   (vidusskolas programmas) izvēle, minētas dažādas iespējamās profesijas izvēlētajā jomā             

( dažādas vidusskolas programmas). 

3 

Pamatojoties uz apkopotiem pašizpētes rezultātiem, veikta tālākizglītības jomas( vidusskolas 

programmas) izvēle, minētas dažādas iespējamās profesijas izvēlētajā jomā( dažādas vidusskolas 

programmas). 

2 

Aprakstītas dažādas iespējamās profesijas izvēlētajā jomā( dažādas vidusskolas programmas). 1 

2.2. Mērķtiecīgi veikta izvēlētās profesijas izpēte( pielikumā pievienoti dokumentāli fakti, 

informācijas avoti), darbā analizēti apkopotie dati. ( Apkopoti un analizēti dati par dažādu 

vidusskolu piedāvātajām programmām). 

3 

Veikta izvēlētās profesijas izpēte, bet nav analizēti iegūtie rezultāti.( Salīdzinātas tikai 

vidusskolas programmas). 

2 

Aprakstīta izvēlētā profesija, izvēle turpināt mācības vidusskolā. 1 

2.3. Pamatojoties apkopotiem pašizpētes rezultātiem, veikta argumentēta analīze par savu 

atbilstību izvēlētajai profesijai, plānota rīcība sevis pilnveidošanai.  

3 

Pamatojoties apkopotiem pašizpētes rezultātiem, veikta argumentēta analīze par savu atbilstību 

izvēlētajai profesijai.  

2 

Aprakstītas savas stiprās un vājās puses, strādājot izvēlētajā profesijā. 1 

2.4. Izvirzīti kritēriji, pēc kuriem tiks izvēlēta tālākizglītības iestāde, pēc tiem veikta iespējamo 

iestāžu salīdzināšana. Noskaidroti prioritārie mācību priekšmeti prasmju un zināšanu pilnveidei 

sava mērķa realizācijā. Pamatoti izvēlēta nākamā izglītības iestāde. 

3 

Veikta vispārīga izglītības iestāžu salīdzināšana, uzskaitīti svarīgākie mācību priekšmeti prasmju 

un zināšanu pilnveidei sava mērķa realizācijā, nosaukta nākamā izglītības iestāde. 

2 

Uzskaitīti svarīgākie mācību priekšmeti prasmju un zināšanu pilnveidei, nosaukta nākamā 

izglītības iestāde 

1 

Secinājumi 

Secinājumi veikti par katru daļu kopumā un to apakšnodaļām, tie atbilst izvirzītajiem 

uzdevumiem. Tajos iekļauti argumenti un plānota konkrēta rīcība savu prasmju pilnveidei. 

5 

Secinājumi veikti par katru daļu kopumā un to apakšnodaļām. Tajos iekļauti argumenti un 

plānota konkrēta rīcība savu prasmju pilnveidei. 

4 

Secinājumi veikti par katru daļu kopumā un to apakšnodaļām, tajos iekļauti argumenti.  3 

Netika veikti argumentēti secinājumi par visām darba daļām. 2 

Veikti vispārīgi secinājumi, kas neatklāj konkrētus darba rezultātus. 1 

Darba noformējums 

Darbs noformēts atbilstoši visām prasībām. 2 

Darba noformējumā ir kļūdas. 1 

Darba noformējums neatbilst prasībām. 0 

 

 

 

 

Darbu izstrādāja sociālo zinību skolotāja Dace Knīse 10.09.2018. 


