
Iepazīšanās ar starptautisko karjeras  
atbalsta metodikas rokasgrāmatu  

darbam ar grupu 
Daugavpils, 24.04.2014. 



MĒRĶIS 

Praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu 
un izmantošanas iespējām darbā ar 
jauniešiem 

Gaidas 

Ko es sagaidu no šī semināra? 

Kas ir mani klienti? 



NAVIGUIDE projekts 
• Mērķis – Paaugstināt karjeras atbalsts kvalitāti un 

efektivitāti, lai vicinātu riska grupu nodarbinātību. 

• Mērķa grupas: 

– jaunieši, kas izvēlas profesiju vai uzsāk darba gaitas,  

– sievietes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma,  

– imigranti, kam jāizvērtē iepriekš apgūtās zināšanas un 
prasmes, 

– pieredzējuši darba ņēmēji pārorientācijas posmā. 



• Uzdevums - ieviest Austrijas izveidotās karjeras 
atbalsta metodes (2008-2010) Eiropas karjeras 
atbalsta sistēmā, lai izveidotu vienotu metodiku 
bāzi Eiropas karjeras konsultantiem 

• Uzdevums – sekmēt konsultantu mūžizglītību 

• 5 partnervalstis (Francija, Īrija, Turcija, Polija, 
Horvātija) izvēlējās un aprobēja 102 uzdevumus 

 

 

NAVIGUIDE projekts 



Grupas noteikumi: 

• Kas traucē īstenot labu diskusiju? 
 

• Kā var radīt diskusiju veicinošu gaisotni? 



Atgriezeniskās saites noteikumi 

• Ieklausīties, nevis attaisnoties un 
strīdēties pretī. 

• Būt godīgam, nevis kādu noniecināt vai 
nostāties kāda pusē. 

• Izteikt subjektīvo viedokli, nevis vispārīgus 
vai nosodošus komentārus. 

• Aprakstīt, nevis psiholoģiski interpretēt. 



Ideju ģenerēšanas noteikumi  

• Kritika ir aizliegta. 

• Katra ideja ir apsveicama — jo 
neparastāka, jo labāk. 

• Katram dalībniekam ir jārada pēc iespējas 
vairāk ideju. 

• Visi dalībnieki drīkst pārņemt citu idejas 
un tās pilnveidot. 



Karjeras atbalsta darbs ar grupu 

• Individuālais uzdevums: Kādi, jūsuprāt, ir 
pamatprincipi darbam ar grupu? 

• Grupas uzdevums: Kopīgi izvēlieties trīs 
nozīmīgākos principus 

• Jautājumi diskusijai grupā:  

– Ar kādiem izaicinājumiem jāsaskaras, īstenojot 
darbu grupā  

– Kādas ir priekšrocības grupas darba formai? 



„STARPTAUTISKĀ KARJERAS ATBALSTA METODIKAS 
ROKASGRĀMATA DARBAM AR GRUPU” 

WWW.NAVIGUIDE.NET/ENGLISH/HOME.ASP?LANG=353&SPAGE=1  

http://www.naviguide.net/english/home.asp?lang=353&SPage=1
http://www.naviguide.net/english/home.asp?lang=353&SPage=1
http://www.naviguide.net/english/home.asp?lang=353&SPage=1
http://www.naviguide.net/english/home.asp?lang=353&SPage=1


Metodikas tulkojums latviešu valodā  





Tehniski ieteikumi rokasgrāmatas ērtākai 
lietošanai 



Metožu apraksta struktūra 

• teorētiskais pamatojums 

• darba forma 

• mērķis 

• avots 

• apraksts 

• nepieciešamie sagatavošanās darbi un materiāli 

• piezīmes un padomi 

• mērķa grupas 

• darba ilgums 



Pievērsiet uzmanību 

• vairāki uzdevumi ir tādi, ko vēlams izmantot 
noteiktā secībā, lai grupas dalībniekiem 
pakāpeniski izveidotos informācijas krājums, 
kas vajadzīgi turpmāko uzdevumu veikšanai 

• ir uzdevumi, kas piemēroti darbam ar 
konkrētu mērķa grupu, kura norādīta aprakstā 

• ir uzdevumi, kuru veikšana nepieciešama 
“karjeras informācija” (rokasgrāmatas, 
interneta resursi ...) 



Glosārijs (95.lpp.) 

• Karjeras izvēle ir process, kurā indivīds izvēlas 
profesionālo jomu, iegūst noteiktiem šīs jomas amatiem 
atbilstošu izglītību un piesakās uz vienu no šiem amatiem. 
Bieži tas notiek vairākas reizes darba dzīves laikā. Karjeras 
izvēle ir atkarīga no individuālās izvēles un dotībām. 

• Karjeras plānošana ir process, kurā tiek apsvērtas karjeras 
alternatīvas, ņemot vērā paša cilvēka iespējas, prasmes un 
vēlmes, un kurā sabiedrības piedāvāto iespēju kontekstā 
tiek izvēlēta karjera. Karjeras plānošana nav vienreizējs 
notikums; tas ir ilgstošs process, kurā tiek izvērtētas 
dažādas karjeras iespējas. 



12) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība 
cilvēka mūža laikā; 

12) 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; 

12) 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 ATBALSTA JĒDZIENU DEFINĪCIJAS 
IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ (09.07.2013, STĀJĀS SPĒKĀ 07.08.2013.) 



Rokasgrāmatas uzdevumi 

• Gaidas, iepazīšanās 

• Orientēšanās, refreimings, aktivizēšana un motivēšana 

• Darbs ar pretestību, konfliktiem, frustrāciju un rezignāciju; grupas 
un individuālo dalībnieku personiskās atbildības stiprināšanas 
metodes 

• Informācija par profesijām, informācijas pārvaldība, orientēšanās 
darba tirgū 

• Potenciāla analīze 

• Izglītības un profesijas izvēle 

• Sociālo prasmju attīstīšana 

• Praktiskā apmācība 

• Darba atrašana 

• Kursu nobeigums 



Gaidas, iepazīšanās 

Uzdevums ilglaicīgam karjeras atbalsta darbam: 

 2.1.7. Apmācības līgums 

 

Veids, kā apkopot karjeras atbalsta gaitā gūtās 
atziņas par sevi: 

 2.5.2. Mans profesionālais profils 



Uzdevumi stereotipu pārrunāšanai: 

 2.2.2. Anna un Jānis 

 2.2.5. Ikdienas seriāli 

 2.2.6. Zilonis 

 2.2.18. Sieviešu profesijas un vīriešu profesijas 

Īpaši uzdevumi jauniešiem: 

 2.2.8. Karjeras interešu aizstāvēšana 

 2.2.10. Laika pica 

Uzdevumi pieaugušajiem: 

 2.2.20. Scenāriju izstrāde 

 2.2.21. Galīgais scenārijs 

 

Orientēšanās, refreimings, 
aktivizēšana un motivēšana  



Īpaši uzdevumi jauniešiem: 

 2.3.2. Konflikti mācību praksē  

 2.3.4. Priekšrocību un trūkumu saraksts 

Uzdevums ilglaicīgam karjeras atbalsta darbam: 

 2.3.3. Līgums ar sevi 

Aktivizējoši uzdevumi: 

 2.3.1. Šķēršļi ceļā uz karjeru 

 2.3.6. Pirmās palīdzības komplekts 

Darbs ar pretestību, konfliktiem, frustrāciju un rezignāciju; grupas 
un individuālo dalībnieku personiskās atbildības stiprināšanas 
metodes  



Informācija par profesijām, informācijas pārvaldība, 
orientēšanās darba tirgū 

Uzdevumi, kuros nepieciešams pieaicināt ekspertus 
“no malas”: 

 2.4.7. Profesijas izvēles siets. Pirmais līmenis II: 
intervija ar attiecīgās jomas pārstāvi 

 2.4.8. Jautājiet lietpratējam 

 2.4.9. Diena studenta vai mana sapņu darba 
veicēja dzīvē 

Iepriekš jāveic citi uzdevumi: 

 2.4.4. Sapņu darba alternatīvas 



Potenciāla analīze 

Iepriekš jāveic citi uzdevumi: 

 2.5.1. Profesijas izvēles siets. Otrais līmenis. 
Dotību jomas: kādas ir manas prasmes? 

Uzdevums pieaugušajiem: 

 2.5.7. Nedēļas režīms 

Uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešama darba 
pieredze: 

 2.5.9. Manas aktivitātes un to vērtējums režīms 

 2.5.10. Darba pieredzes analīze 



Izglītības un profesijas izvēle 

Iepriekš jāveic citi uzdevumi: 

 2.6.1. Profesijas izvēles siets. Trešais līmenis. 
Darba apstākļi: kad, kur un ar ko es vēlos strādāt? 

Uzdevums stereotipu pārrunāšanai: 

 2.6.5. Vai tiešām dzimumam raksturīgas 
prioritātes? 

Īpaši uzdevumi jauniešiem: 

 2.6.4. Par un pret 

 2.6.8. Darba meklēšana kā projekts 

 



Sociālo prasmju attīstīšana 
Uzdevums imigrantiem: 

 2.7.4. Vērtēšanas uzdevumi 

Praktiskā apmācība 
Uzdevumu veikšanai nepieciešama sadarbība ar 

uzņēmumiem 

Darba atrašana 
Daudzu uzdevumu veikšanai nepieciešams internets 

un/vai iepriekš sagatavota darba tirgus 
informācija 



Darbosimies 
praktiski! 



Darba meklēšana internetā 

 
Kur var  
izvietot  

CV 

 
Darba  

sludinājumus 

 
Atlases  

uzņēmumi 

 
Uzņēmumu 
 mājaslapas 

www.cv.lv 

www.cvmarket.lv  

www.edarbs.lv 

www.workingday.lv 

www.likeit.lv  
 

www.cv.lv;  

www.nva.gov.lv;  

www.ss.lv;  

www.zip.lv; 

www.reklama.lv; 

www.mansdarbs.lv; 

www.vakance.lv 

www.teirdarbs.lv  
  

www.eiropersonals.lv; 

www.talentor.lv; 

www.cvor.lv 

www.adros.lv  

http://lattelecom.lv/par-

lattelecom/karjera-

lattelecom/vakances  
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Darba sludinājumu analīze 



Darba sludinājumu analīze 
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Uzņēmumu mājas lapu analīze 
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Uzņēmumu mājas lapu analīze 



Uzņēmumu mājas lapu analīze 



Darbinieku atsauksmes par 
uzņēmumiem 



KOPSAVILKUMS 

Ko Jūs šodien jaunu guvāt? 

 

  Jūsu secinājumi, atziņas! 

 

Paldies par uzmanību! 


