
Karjera — izglītības, darba un privātās dzīves (ģimene, hobiji, 
pilsoniskums) mijiedarbība cilvēka mūža laikā. 

Karjera- ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka 
mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. 
Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka 
virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. 
 

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, izcils ķirurgs  
vai panākumiem bagāts advokāts. 
 
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. 
 
Karjeras vadības prasmes 
ir vadošās individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un 
kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu 
sasniegšanai.  
Tās attiecas uz nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un 
nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi.  
 
Karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu 
izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, 
spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena 
izvēlei. 

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras 
izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu 
noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu. 

 

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras 

attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz 

attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes. 

 

 



Karjeras izglītības uzdevumi: 
1. Palīdzēt skolēniem pilnveidot sevi: 

• izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses,  
• izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru,  
• attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, 
pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt” , prasme prezentēt savu veikumu, mērķu 
izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē,  
• analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, 
mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.  

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:  
• izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību,  
• izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai,  
• izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības 
iespēju attīstības tendences,  
• salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem 
un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām,  
• piedalīties darba izmēģinājumos,  
• uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību,  
• gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu,  
• izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības, uzzināt, kādas 
prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties 
darba tirgū. 

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:  
• apgūt karjeras vadības prasmes,  
• noteikt savas attīstības vajadzības,  
• pilnveidot savas zināšanas un prasmes,  
• apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas,  
• veidot savu personīgās karjeras plānu,  
• attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes,  
• veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.  
 

 


