
Karjeras izglītība
Smiltenes tehnikumā

pieejamie materiāli skolotājiem un skolēniem



Pašanalīze 
Identitāte, paštēls, rakstura īpašības, vērtības, attieksmes, 

attiecības ar apkārtējiem
• A. Naika «Noticēt sev»

• S. Kleins «Laimes formula»

• D. D. Kārnegija «Kā iegūt draugus & iepatikties sev un citiem»

• D. Goulmens «Tava emocionālā inteliģence»

• J. Kupčs «Saskarsmes būtība»

• A.Pīzs «Ķermeņa valoda»

• R. Templers «Dzīves likumi»

• L. Jansone «Psiholoģisko testu krājums»

• P. Pikeringa «Strīdi, nesaskaņas, konflikti»

• Dz. Mekšāne «Psiholoģija mums pašiem»

• K. G. Jungs «Psiholoģiskie tipi»

• A. Diksone «Grūtās sarunas»

• Ž. F. Pikardā «Biklā cilvēka lielā rokasgrāmata»

• V. Reņģe «Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija»
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Pašanalīze



Es - Sabiedrībā
Komunikācija, problēmu pārvarēšana, kreativitāte, mācīšanās 
prasmes, lēmumu pieņemšana, motivācija, darba organizācija

• R. Garleja «Darbs, organizācija un psiholoģija»

• P. Breitmane, K. Hača «Proti pateikt nē!»
• Dž. Grejs «Kā iegūt to, ko tu vēlies»
• P. Veilers «Kreativitāte – tavas veiksmes atslēga»
• D. Kārnegijs «Sāc dzīvot!»
• M. Gledvels «Talanta kods. Ceļš uz izcilību»
• Rokasgrāmata «Komunikāciju prasmes»
• K. Brēdemeiers «Vārda spēks»
• H. Saula «Fobijas. Kā pārvarēt bailes»
• S. Omārova «Cilvēks runā ar cilvēku», «Cilvēks dzīvo grupā»
• E. Berns «Spēles, ko spēlē cilvēki»
• G. Felzers «Motivēšanas veidi»
• A. Ozoliņa Nucho, M. Vidnere «Stress: tā pārvarēšana un profilakse»
• K. Makonela «Ir nauda. Ir laime»
• R. Frajs «Radošas personības rokasgrāmata»
• D. Frīmentls «Komandas motivācija un vadība»



Es - Sabiedrībā
Komunikācija, problēmu pārvarēšana, kreativitāte, mācīšanās 
prasmes, lēmumu pieņemšana, motivācija, darba organizācija

• F. Kārters, K. Rasels «Domāšanas māksla»
• K. Teperveins «Krīze kā izdevība»

• V. Raups «Sarunas: sastapšanās teorija un prakse.»
• A. R. Selma, F. Triass de Bess «Vēlu veiksmi! Kā gūt panākumus dzīvē un biznesā»
• A. Šmite «Gribu būt līderis»
• T. Bazens «Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata»
• V. Bariss «Oratora mākslas loma komunikācijā»
• D. Brante «Lēmumu pieņemšana»



Es – sabiedrībā



Es – sabiedrībā



Es – sabiedrībā



Es – sabiedrībā



Es – sabiedrībā



Es – sabiedrībā



Karjeras izpēte

• I. Daiktere, I. Raituma, B. Gabranova «Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi 
veiksmīgai karjeras izvēlei.»

• Ā. Čerpinska, G. Dimitrijeva, I. Dudareva u.c. «Karjeras izglītība. Darba burtnīca»

• Ā. Čerpinska, G. Dimitrijeva, I. Dudareva u.c. «Karjeras izglītība. Skolotāja grāmata»



Karjeras izpēte



Noderīgas saites

• Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra –
http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf

• Nacionālā izglītības iespēju datu bāze - http://www.niid.lv/

• Ēnu diena -Junior Achievement karjeras izglītības programma -

https://enudiena.lv/

• Virtuāla profesiju pasaule - http://www.profesijupasaule.lv/

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
http://www.niid.lv/
https://enudiena.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/


Noderīgas saites

• Valsts izglītības attīstības aģentūra - http://viaa.gov.lv/lat/

• Nodarbinātības valsts aģentūra - http://www.nva.gov.lv/

• Tavas attīstības iespejas skolas laikā - http://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf

• Karjeras izvēles testi: http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

• Profesijas izvēles tests: https://www.cv.lv/new_test/ceq.php

http://viaa.gov.lv/lat/
http://www.nva.gov.lv/
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf
http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
https://www.cv.lv/new_test/ceq.php


Paldies par uzmanību!
Sagatavoja Smiltenes tehnikuma bibliotekāre Elīna Kubuliņa - Vilne


