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6. modulis: Vadlīnijas sieviešu ar invaliditāti karjeras konsultantiem 

Ievads 
 

Kursa saturs – moduļa ilgums 

 
NODARBĪBA Stundas 

1. Darba konsultanta profils  1 
2. Šķēršļi iekļūšanai darba tirgū  2 
3. Sieviešu ar invaliditāti attieksme  2 
4. Pieprasījums pēc darbaspēka 1 

5. Pielāgota iejaukšanās  2 

6. Sociālo tīklu izmantošana 2 
7. Nodarbinātības pakalpojumi  1 

8. Kā palīdzēt sievietēm ar invaliditāti sastādīt savu CV 2 
9. Gatavošanās intervijai 2 

 

1. Darba konsultanta profils 

Karjeras konsultanti palīdz cilvēkiem pieņemt lēmumus par viņu izglītību, apmācību un 
darba iespējām. Karjeras konsultanti sniegs objektīvas konsultācijas par darbu, apmācībām un 
studijām, lai palīdzētu klientiem pieņemt lēmumus par savu nākotni un pilnībā izmantot viņu 
potenciālu. Viņi palīdzēs cilvēkiem: 

 

 novērtēt savas spējas, intereses un sasniegumus; 
 atrast mācīšanās un darba iespējas; 
 izmantot karjeras informāciju un resursus; 
 pieņemt lēmumus, kas atbilst viņu dzīvei un apstākļiem; 
 apskatīt pieejamās apmācību un darba iespējas; 
 izveidot rīcības plānu savu mērķu sasniegšanai un sniegs viņiem atbalstu to izpildes laikā; 
 atrast piemērotas karjeras iespējas; 
 uzrakstīt labu CV un pavadvēstuli; 
 darba pieteikšanās procesā; 
 izprast pašreizējo darba tirgu; 
 attīstīt savas prasmes; 
 iegūt informāciju par pieejamo finansējumu kursiem un apmācībām. 
 
Viņi arī palīdzēs: 
 pilnveidot darba attiecības ar darba devējiem, koledžām, universitātēm un apmācību 

nodrošinātājiem; 
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 būt informētiem par profesionālo un darba tirgus situāciju; 
 sniegt runas un vadīt diskusijas; 
 atjaunināt ierakstus un veikt citus administrācijas uzdevumus. 

 

Darbu var veikt klātienes individuālajās konsultācijās vai strādājot grupās. Karjeras 
konsultanti var sazināties ar klientiem arī pa e-pastu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanas rīkus, 
sociālos tīklus vai tālruni. 

 
 Atbildība 

Karjeras konsultantam būs: 
 
 jāaptaujā cilvēkus pa vienam vai mazās grupās, lai pārrunātu viņu karjeras vai izglītības 

iespējas; 
 jāklausās viņu idejas un karjeras mērķi; 
 jāapzina trūkstošās prasmes un tas, kā tās novērst; 
 jāpalīdz klientiem noteikt un apsvērt viņiem pieejamo izvēles iespēju klāstu un ieskicēt 

iespējamos rīcības virzienus; 
 jāpalīdz klientiem attīstīt savas karjeras vadības prasmes; 
 jāizstrādā nodarbinātības, izglītības un apmācības rīcības plāni un jāatbalsta klienti šo mērķu 

sasniegšanas procesā; 
 jāapspriežas ar klientiem, kā pārvarēt jebkādus šķēršļus, kas kavē viņu mērķu sasniegšanu, un 

vajadzības gadījumā jāiesaka vērsties citās aģentūrās. 
 

 Īpašās darbības var ietvert: 

 karjeras, iespēju un atbalsta organizāciju izpēti, lai apmierinātu klientu vajadzības; 
 klientu konsultēšanu par to, kā atrast apmācības kursus vai kvalifikāciju un kāds finansējums 

varētu būt pieejams; 
 padomu sniegšanu par CV, pieteikumiem, darba meklējumiem un intervijām; 
 mazo grupu sesiju vai plašāku prezentāciju rīkošanu par visiem karjeras aspektiem un tēmām, 

kas saistītas ar personisko izaugsmi; 
 palīdzību klientiem izprast pašreizējo darba tirgu; 
 datorizētas konsultēšanas paketes, prasmju novērtēšanas rīkus, karjeras plānotājus, 

psihometriskos testus un personīgos pārskatus. 
 

 Citas aktivitātes var ietvert: 

 administratīvos uzdevumus, piemēram, ziņojumu sastādīšanu un lietvedību; 
 karjeras literatūras rakstīšanu vai informācijas produktu iegūšanu citur, lai tos varētu izmantot 

pakalpojumā; 
 karjeras gadatirgu un sanāksmju plānošanu un organizēšanu; 
 sekot līdzi darba tirgus informācijai, normatīvajiem aktiem un profesionālajai un 

akadēmiskajai attīstībai, apmeklējot darba devējus, apmācību nodrošinātājus un mācību un 
profesionālu organizāciju rīkotus mācību pasākumus; 
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 pārvaldīt klientu skaitu. 
 
 Iemaņas 

Viņiem būs nepieciešamas šādas iemaņas: 
 lieliskas komunikācijas un klausīšanās prasmes; 
 spēja motivēt un veidot saikni ar daudziem cilvēkiem; 
 elastība un pielāgošanās spēja; 
 empātiska un nevērtējoša pieeja darbam; 
 izpratne par konfidencialitātes jautājumiem; 
 spēja strādāt individuāli vai komandā; 
 spēja pārvaldīt savu darba apjomu; 
 pētniecības prasmes, lai uzzinātu informāciju par dažādām karjerām un apmācības iespējām; 
 organizatoriskās prasmes; 
 analītiskās un problēmu risināšanas prasmes; 
 spēja strādāt un saglabāt mieru stresa situācijās; 
 informācijas tehnoloģiju pārzināšana; 
 autovadītāja apliecība arī ir noderīga, un dažreiz tā pat ir darba prasība. 
 
 Augstākā izglītība 

Darba konsultanti universitātē var apgūt profesionālās orientācijas pakalpojumu sniedzēja 
kvalifikāciju. Tas ir viena gada pilna laika vai divu gadu nepilna laika kurss. Tas apvieno 
akadēmiskās studijas ar darba vidē balstītām mācībām. 

 
 Karjera darbavietā 

Ja kāds strādā organizācijā, kas klientiem piedāvā padomus un konsultāciju pakalpojumus, 
var rasties iespēja kāpt pa karjeras kāpnēm – no asistenta līdz karjeras konsultanta amatam. 
 
Viņu sākotnējā kvalifikācija ietver: 
 2. līmeņa izglītību piegādē, informēšanā, konsultēšanā un virzībā; 
 3. līmeņa izglītību saistībā ar atbalstu klientiem, lai pārvarētu šķēršļus mācībām un darbam; 
 3. līmeņa sertifikātu padomu un konsultāciju jomā. 
 
Lai kvalificētos kā profesionāls karjeras konsultants, būs jāiegūst: 
 4. līmeņa diploms karjeras informācijas un konsultāciju jomā; 
 6. līmeņa diploms karjeras virzībā un attīstībā; 
 viņu iegūtā kvalifikācija būs atkarīga no darba lomas, pienākumiem un apmācību finansējuma 

pieejamības. Sazinieties ar darba devēju, lai uzzinātu vairāk par apmācības iespējām. 
 

Diplomi attiecas uz šādām jomām: 
 vadlīniju teorija un padomu un norādījumu sniegšana; 
 izpratne par šķēršļiem apmācībai un darbam un to pārvarēšana; 
 pastāvīga atbalsta sniegšana un sadarbība ar partneraģentūrām. 
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 Saistītās prasmes: 

 administrācija; 
 komunikācija; 
 saskarsmes prasmes; 
 IT; 
 organizācija; 
 laika plānošana. 
 
 Profesionālais ceļš: 

 2. līmeņa izglītība piegādē, informēšanā, konsultēšanā un virzībā; 
 3. līmeņa izglītība saistībā ar atbalstu klientiem, lai pārvarētu šķēršļus mācībām un darbam; 
 3. līmeņa sertifikāts padomu un konsultāciju jomā 

 
 Būtiskās kvalifikācijas: 

 kvalifikācija profesionālajā orientācijā; 
 pēcdiploma diploms profesionālajā orientācijā universitātē; 
 4. līmeņa diploms karjeras informācijas un konsultāciju jomā; 
 6. līmeņa diploms karjeras virzībā un attīstībā. 
 
2. Šķēršļi iekļūšanai darba tirgū 

 Saskaņā ar ANO Sieviešu organizācijas datiem “visās pasaules valstīs sievietes darbavietā 
saskaras ar vairākiem šķēršļiem un diskrimināciju dzimuma dēļ. Diskriminācija sākas agri – 
sākot no tā, kādu izglītību meitenes iegūst vai līdz kādam vecumam viņas mācās, un līdz 
darbam, kurā viņas tiek novirzītas. Gan privātajā, gan publiskajā sfērā sievietes saskaras ar 
profesionālo segregāciju un daudzveidīgiem šķēršļiem – piemēram, zemes, kapitāla, finanšu 
resursu un tehnoloģiju trūkuma, kā arī ar dzimumu saistītu vardarbību – kultūras domāšanas 
un stereotipu dēļ. Šie šķēršļi apgrūtina sieviešu un vīriešu līdztiesību darba pasaulē. Juridiskie 
šķēršļi vēl vairāk palielina dzimumu nevienlīdzību.” 

 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (konvencija) 
27. pantā tiek atzītas “personu ar invaliditāti tiesības uz darbu vienlīdzīgi ar citiem; tās ietver 
iespēju pelnīt iztikas līdzekļus ar darbu, kuru persona ar invaliditāti brīvi izvēlas vai kuram 
piekrīt darba tirgū un darba vidē, kas ir atklāta, veicina integrāciju un ir pieejama personām ar 
invaliditāti”(16).  

 Konvencija aizliedz jebkāda veida diskrimināciju nodarbinātības jomā, veicina piekļuvi 
profesionālajai apmācībai, veicina pašnodarbinātības iespējas un cita starpā aicina nodrošināt 
saprātīgu izmitināšanu darba vietā.  

 Saskaņā ar Pamattiesību hartas 21. pantu “aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp 
diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, 
valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar 
piederību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma 
vai dzimumorientācijas dēļ”. 
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Cilvēki ar invaliditāti darba tirgū atrodas nelabvēlīgā situācijā. Piemēram, viņu piekļuves trūkums 
izglītībai un apmācībai vai finanšu resursiem var būt iemesls viņu izslēgšanai no darba tirgus, bet 
tas var būt saistīts arī ar darbavietas raksturu vai darba devēju domām par invaliditāti un 
personām ar invaliditāti. Sociālās aizsardzības sistēmas var radīt stimulus cilvēkiem ar invaliditāti 
aiziet no darba, lai saņemtu invaliditātes pabalstus. 

Galvenie šķēršļi iekļūšanai darba tirgū ir: 

 Piekļuves trūkums 

Personas ar invaliditāti saskaras ar vides šķēršļiem, kas apgrūtina fizisku piekļuvi 
nodarbinātībai. Daži varbūt nevar atļauties ikdienas ceļa izmaksas uz darbu un atpakaļ. Var 
būt arī fiziski šķēršļi darba intervijām, faktiskajiem darba apstākļiem un sociālo pasākumu 
apmeklēšanai kopā ar citiem darbiniekiem. Piekļuve informācijai var būt papildu šķērslis 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

 Kļūdaini priekšstati par invaliditāti 

Kļūdaini priekšstati par personu ar invaliditāti spēju strādāt ir svarīgs iemesls gan viņu 
ilgstošajam bezdarbam, gan – ja viņi ir nodarbināti – tam, ka viņiem netiek piedāvātas 
paaugstinājuma iespējas. Šāda attieksme var izrietēt no aizspriedumiem vai no pārliecības, ka 
personas ar invaliditāti ir mazāk produktīvas nekā viņu kolēģi, kuriem nav invaliditātes. Var 
būt neziņa vai aizspriedumi par garīgās veselības grūtībām un par darba kārtības pielāgošanu, 
kas var veicināt nodarbinātību. Kļūdaini priekšstati bieži ir izplatīti ne tikai darba devēju bez 
invaliditātes, bet arī ģimenes locekļu un pašu personu ar invaliditāti vidū. 

 Diskriminācija 

Darba devēji var diskriminēt personas ar invaliditāti nepareiza priekšstata dēļ par viņu spējām 
vai tāpēc, ka nevēlas viņus iekļaut savā personālā. Dažādi traucējumi izraisa dažādu 
aizspriedumu pakāpi, un visspēcīgākie aizspriedumi ir par cilvēkiem ar garīgās veselības 
traucējumiem. 29 % no šizofrēnijas slimniekiem ir pieredzējuši diskrimināciju, meklējot vai 
saglabājot darbu, un 42 % ir uzskatījuši, ka, piesakoties darbam, izglītībai vai apmācībām, ir 
jānoklusē sava slimība. 

 Pārmērīga aizsardzība darba likumos 

Vairākās valstīs, īpaši dažās Austrumeiropas valstīs, ir saglabājies aizsargājošs viedoklis par 
darba ņēmējiem ar invaliditāti. Darba kodeksi nosaka, piemēram, īsākas darba dienas, vairāk 
atpūtas periodu, ilgāku apmaksātu atvaļinājumu un lielāku atlaišanas pabalstu strādājošām 
personām ar invaliditāti, nemaz neņemot vērā personu vajadzības. Lai gan šie noteikumi ir 
pieņemti labu nodomu vadīti, dažos gadījumos tie var likt darba devējiem uzskatīt, ka 
darbinieki ar invaliditāti ir mazāk produktīvi un dārgāki, tāpēc mazāk vēlami nekā tie, kuriem 
nav invaliditātes. 
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3. Sieviešu ar invaliditāti attieksme 

Pastāv liela iespēja, ka sievietes ar invaliditāti dzīvo nabadzībā un jūtas izslēgtas no atbalsta 
avotiem, kas var ietvert darba konsultantus. Sievietēm ar invaliditāti jāpatur prātā, ka viņām ir 
neapšaubāmas tiesības uz darbu un tiesības nesaskarties ar jebkādu diskriminējošu rīcību, un 
viņām ir jācenšas šīs tiesības izmantot. Lai to panāktu, ir svarīgi pieņemt un izkopt dažas uzvedības 
iezīmes, kas palīdzēs nostiprināties profesionālajā vidē.  

1) Spēja pieņemt lēmumus  

Saskaņā ar Osa-Edoh teikto: “Iespēju trūkums piedalīties lēmumu pieņemšanā, veidot priekšstatu 
par sevi kā darba ņēmēju un pārbaudīt paškompetences var būt ierobežotas agrīnas pieredzes 
rezultāts un var kavēt karjeras attīstību”. Haringtons (1997) ir pareizi aprakstījis, cik daudziem 
cilvēkiem ar invaliditāti ir bijis maz iespēju veiksmīgai pieredzei lēmumu pieņemšanā un tāpēc 
viņiem trūkst šīs kompetences. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir svarīgi ikdienas dzīvē pieņemt 
lēmumus un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, lai attīstītu šo attieksmes iezīmi. 

2) Paštēls 

Saskaņā ar to pašu Osa-Edoh zinātnisko eseju “sabiedrība parasti sagaida mazāk no personām ar 
invaliditāti. Šīs attieksmes ir visaptverošas; tās ietekmē mūs visus vienādā mērā. Personas ar 
invaliditāti kā atsevišķa sabiedrības daļa ir cietušas no diskriminācijas. Personas ar invaliditāti, 
līdzīgi kā rasu un etnisko minoritāšu grupas, saskaras ar kopīgām sociālām problēmām – 
aizspriedumiem, marginalitāti un diskrimināciju. Turklāt, ņemot vērā to, ka invaliditātes rādītāji 
rasu un etnisko minoritāšu grupas locekļu vidū ir proporcionāli augstāki nekā visā sabiedrībā 
kopumā, daudzas personas ar invaliditāti saskaras ar dubultu diskrimināciju. Pieredzes trūkums un 
grūtības lēmumu pieņemšanā nav tikai invaliditātes rezultāts, bet arī sociālās attieksmes un 
stereotipu rezultāts. Sociālā attieksme pret invaliditāti var būt tik pat svarīga kā pati invaliditāte, jo 
citu cilvēku negatīvajai attieksmei ir nozīme personas ar invaliditāti dzīves veidošanā. Šī ilglaicīgā 
aizspriedumainā attieksme var veicināt negatīvu pašnovērtējumu un darba ņēmēja negatīvu 
priekšstatu par sevi pašu. Tāpēc ir pilnīgi saprotams, ka ir sagrozīts paštēls, kuru veido 
aizspriedumi, kas rada sevis ierobežošanu.”  
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4. Pieprasījums pēc darbaspēka 

Koncentrējieties uz darba nozarēm, kur sievietēm ar invaliditāti ir lielākas iespējas atrast darbu 
(saskaņā ar projekta ietvaros veikto kvalitatīvo pētījumu rezultātiem). 

Gandrīz visus darbus var veikt kāds ar invaliditāti, un, ņemot vērā pareizo vidi, lielākā daļa cilvēku 
ar invaliditāti var būt produktīvi. Bet kā dokumentēts vairākos pētījumos gan attīstītajās, gan 
attīstības valstīs, darbspējīgā vecuma cilvēkiem ar invaliditāti ir ievērojami zemāks nodarbinātības 
līmenis un daudz augstāks bezdarba līmenis nekā personām bez invaliditātes. Zemāks dalības 
līmenis darba tirgū ir viens no svarīgākajiem ceļiem, pa kuru invaliditāte var izraisīt nabadzību. 

Saskaņā ar Eiropas Invaliditātes forumu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis ir sasniegt 75 % 
nodarbinātības līmeni ES. Tomēr ES līmenī ir nodarbināti aptuveni 47 % personu ar invaliditāti, 
salīdzinot ar 72 % personu bez invaliditātes. Personu ar invaliditāti vecumā no 20 līdz 64 gadiem 
bezdarba līmenis ES ir 17 %, salīdzinot ar 10 % personām bez invaliditātes, un ES personu ar 
invaliditāti aktivitātes līmenis ir 57 %, salīdzinot ar 80 % personām bez invaliditātes. Turklāt 
sievietes ar invaliditāti, jaunas personas ar invaliditāti un cilvēki, kuriem nepieciešama augsta 
līmeņa palīdzība, biežāk tiek diskriminēti un izslēgti no darba tirgus. Eiropas Invaliditātes forums 
uzskata, ka piekļuves garantēšana nodarbinātībai un profesijai ir galvenais jautājums, jo tas ir 
izšķirošs aspekts 80 miljonu personu ar invaliditāti ekonomiskajai un sociālajai iekļaušanai Eiropā. 

EPSO ir Eiropas Personāla atlases birojs, kas aktīvi veicina vienlīdzību un daudzveidību. 
Plašāka informācija par attiecīgo uzaicinājumu uz sadarbību visām ES organizācijām, kas iesaistītas 
ES iedzīvotāju ar invaliditāti veicināšanā un labklājībā: https://epso.europa.eu/content/join-our-
network-disability-organisations_en  

 

 

  

https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
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5. Pielāgota iejaukšanās 

Kā izveidot individuālu personīgo ceļvedi sievietēm ar invaliditāti. 

 

 Izglītības modelis ar uzsvaru uz pieaugušo mācīšanu – kā tikt galā ar dažādām problēmām. Lai 
gan šī pieeja ir novedusi pie ievērojamiem sasniegumiem, rehabilitācijas konsultantiem var 
būt tendence pāriet uz didaktisku un pārāk norādošu pieeju iejaukšanās procesam, tādējādi 
ierobežojot paša patērētāja balsi un varu.  
 

 Pašpārliecības apmācība. Pašpārliecības apmācība var būt efektīvs risinājums noteiktiem 
apstākļiem, piemēram, depresijai, sociālajai trauksmei un problēmām, kas rodas no 
neizpaustām dusmām. Pašpārliecības apmācība var būt noderīga arī tiem, kas vēlas uzlabot 
savas savstarpējās saskarsmes prasmes un pašcieņas izjūtu. (https://www.mindtools.com/) 

 

6. Sociālo tīklu izmantošana 

Sociālā tīklošana ir interneta sociālo mediju vietņu izmantošana, lai uzturētu saikni ar 

draugiem, ģimeni, kolēģiem vai klientiem. Sociālajai tīklošanai var būt sociāls mērķis, 

uzņēmējdarbības mērķis vai abi, un var izmantot dažādas tīmekļa vietnes, piemēram, Facebook, 

Twitter, LinkedIn un Instagram. Sociālā tīklošana ir kļuvusi par nozīmīgu bāzi tirgotājiem, kuri vēlas 

piesaistīt klientus. 

 

Daži sociālo tīklu piemēri: 

 Classmates (http://www.classmates.com ) – viena no lielākajām un visbiežāk izmantotajām 

vietnēm cilvēkiem, kuri beiguši vidusskolu, jo tā ļauj uzturēt kontaktus ar skolas biedriem un 

organizēt jebkādas turpmākās tikšanās reizes. 

 DeviantArt (https://www.deviantart.com ) – sociālo tīklu platforma oriģinālu mākslas darbu 

kopīgošanai. 

https://www.mindtools.com/
http://www.classmates.com/
https://www.deviantart.com/
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 Facebook (https://www.facebook.com) – populārākā sociālo tīklu vietne internetā. Facebook 

ir populārs lietotāju vidū, lai izveidotu personīgo telpu un sazinātos ar draugiem, kopīgotu 

attēlus, kopīgotu filmas, runātu par to, ko katrs dara utt. 

 Google+ (https://plus.google.com) – jaunākais sociālo tīklu pakalpojums no Google. 

 Instagram (https://www.instagram.com) – mobilais fotoattēlu koplietošanas pakalpojums un 

lietojumprogramma, kas pieejama iPhone, Android un Windows Phone operētājsistēmām. 

 LinkedIn (https://www.linkedin.com) – viena no labākajām, ja ne vislabākā vieta, kur 

sazināties ar pašreizējiem un bijušajiem kolēģiem un potenciālajiem nākotnes darba devējiem. 

 Mastodon (https://joinmastodon.org) – bezmaksas sociālais mikroblogošanas pakalpojums ar 

vairāk nekā diviem miljoniem lietotāju. Jebkurš Mastodon lietotājs var vadīt mezglu (sociālo 

apakšdomēnu) ar savu tēmu un noteikumu kopumu. 

 Mix (https://mix.com) – vēl viena ļoti populāra interneta lietotāju kopiena, kas balso par 

tīmekļa vietnēm, kas viņiem patīk un kas nepatīk. Mix arī ļauj lietotājiem izveidot savu lapu, 

kurā dalīties ar interesantu vietņu lapām, ko viņi ir pamanījuši.  

 MySpace (https://myspace.com) – kādreiz bija viens no populārākajiem sociālajiem tīkliem 

internetā.  

 Pinterest (https://www.pinterest.com) – populārs attēlu un koplietošanas pakalpojums, kas 

ļauj ikvienam dalīties ar attēliem, izveidot kolekcijas un daudz ko citu. 

 Reddit (https://www.reddit.com) – reģistrēto lietotāju kopiena iesniedz saturu, par kuru 

kopiena balso. Reddit ir subreddit (dēlis) gandrīz katrai kategorijai. 

 Tumblr (https://www.tumblr.com) – mikroblogošanas platforma ar sociālo tīklu iespējām. 

 Twitter (https://twitter.com) – pakalpojums, kas lietotājiem ļauj ievietot 140 rakstzīmes garas 

ziņas. Veids, kā sekot līdzi tam, kas notiek visā pasaulē. 

 Yik Yak – viedtālruņu sociālais tīkls, kas savieno lietotājus, kuri atrodas viens otra tuvumā. 

 YouTube (https://www.youtube.com) – lielisks lietotāju tīkls, kas ievieto video emuārus vai 

vlogus, kā arī citus jautrus un aizraujošus videoklipus. 

 

Neskatoties uz spēcīgo konkurenci, Facebook joprojām ir vispopulārākais sociālais tīkls, tas 

2018. gada oktobrī sasniedza 90 % no visiem ASV mobilo ierīču lietotājiem. Popularitātes secībā 

tam sekoja Instagram, Facebook Messenger, Twitter un Pinterest, ziņo tīmekļa vietne 

Statistica.com. 

 

https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://joinmastodon.org/
https://mix.com/
https://myspace.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.reddit.com/
https://www.tumblr.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
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Tīklošana ir neticami svarīga darba meklētājam. Lielāko daļu iespēju sniedz personīgi 

ieteikumi un pazīšanās, un tāpēc ir svarīgi būt klātesošam un redzamam jaunā profesionāļu 

tiešsaistes tīkla dalībniekam. Šis tīkls sniedzas pāri robežām un okeāniem, un tajā ir miljoniem 

cilvēku no visas pasaules. Šajā tīklā pastāvīgi notiek izmaiņas, un iespējas pastāvīgi parādās. Ir 

jābūt gataviem izmantot šīs iespējas, un lai to izdarītu, mums būs jāpielāgo savs tiešsaistes tēls un 

jāattēlo sevi stratēģiskā veidā. 

 

Ir vairākas noderīgas tīklošanas vietnes, un katrai no tām ir savas stiprās un vājās puses. Ja 

meklējam darbu, būtu prātīgi izmantot pēc iespējas vairāk šo vietņu. Lai izveidotu redzamu 

tiešsaistes klātbūtni, mums jāizveido tēls, kas ir konsekvents vairākās tiešsaistes vietās. Mūsdienās 

lielākajai daļai profesionāļu un uzņēmumu ir profili visās iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs, un 

mums būtu prātīgi rīkoties tāpat. Lielākā daļa tīmekļa vietņu īstenībā ļauj mums saistīt savus 

profilus kopā, tāpēc ikviens, kurš, piemēram, skatās mūsu Twitter profilu, var uzreiz pāriet arī uz 

mūsu LinkedIn, Facebook un Google+ profilu. Ja potenciālais darba devējs tiek novirzīts uz mūsu 

Facebook lapu, mēs vēlamies, lai viņam būtu viegli pieejams arī mūsu profesionālais LinkedIn 

profils. 

 

Tas var šķist biedējoši, it īpaši, ja mums ir grūti strādāt ar datoriem, bet tas nav tik 

sarežģīti. Šīs vietnes ir prasmīgi izstrādātas, lai padarītu procesu pēc iespējas lietotājam 

draudzīgāku. Mēs veltām laiku un izveidojam tēlu, ko mēs ar lepnumu parādīsim darba devējam. 

Kad tas būs izdarīts, mēs varam būt pārsteigti par to, cik daudz iespēju mūs gaida! 

 

Arī mārketinga speciālistiem un viņu uzņēmumam sociālie tīkli ir ļoti noderīgs darba rīks. 

Mārketinga speciālisti izmanto sociālos tīklus, lai veicinātu zīmola atpazīstamību un lojalitāti 

zīmolam. Tā kā tas padara uzņēmumu pieejamāku jauniem klientiem un atpazīstamāku esošajiem 

klientiem, sociālie tīkli palīdz reklamēt zīmola balsi un saturu. Mārketinga speciālisti izmanto 

sociālos tīklus arī, lai uzlabotu reklāmguvumu līmeni. Šāda veidošana nodrošina piekļuvi jauniem, 

neseniem un veciem klientiem un mijiedarbību ar tiem. Emuāra ziņu, attēlu, videoklipu vai 

komentāru kopīgošana sociālajos tīklos ļauj sekotājiem reaģēt, apmeklēt uzņēmuma vietni un kļūt 

par klientiem. 

 

 Sociālo tīklu priekšrocības un trūkumi 

Klienti var teikt labus vārdus par uzņēmuma piedāvājumu un mudināt citus iegādāties 

produktus vai pakalpojumus. Jo vairāk klienti sociālajos tīklos runā par uzņēmumu, jo vērtīgāka 
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kļūst zīmola autoritāte. Pieaugot zīmolam, palielinās pārdošanas rezultāti. Jo vairāk ierakstu 

sociālajos tīklos, jo augstāk uzņēmums ir meklētājprogrammās. Sociālie tīkli var palīdzēt izveidot 

zīmolu kā eksistējošu, ticamu un uzticamu. 

Uzņēmums var izmantot sociālos tīklus, lai parādītu savu klientu apkalpošanas līmeni un 

pilnveidotu attiecības ar patērētājiem. Piemēram, ja klients Twitter sūdzas par kādu produktu vai 

pakalpojumu, uzņēmums var nekavējoties risināt šo problēmu, atvainoties un rīkoties, lai to labotu. 

Tomēr kritika par zīmolu sociālajos tīklos var izplatīties ļoti ātri. Tas var radīt virtuālas galvassāpes 

uzņēmuma sabiedrisko attiecību nodaļai. 

 

Piezīme. Tas, ka sociālie tīkli pastāvīgi attīstās, arī ir izaicinājums, jo jācenšas tikt visam līdzi. 

 
7. Nodarbinātības pakalpojumi 

 
Saskaņā ar Starptautisko darba organizāciju nodarbinātības dienesti veicina efektīvu darbaspēka 

attīstību, integrāciju un izmantošanu. Sakarā ar mūsdienu darba tirgus izaicinājumiem viņi cīnās ar 

arvien sarežģītākiem jautājumiem – sākot ar hronisku bezdarbu vai nepietiekamu nodarbinātību, 

beidzot ar demogrāfiskām izmaiņām un digitālās un tehnoloģiskās attīstības ietekmi. 

Valsts nodarbinātības dienesti ir viens no galvenajiem virzieniem nodarbinātības un darba tirgus 

politikas īstenošanā. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk spēcīgākiem nodarbinātības dienestiem ir 

arvien lielāka nozīme darba atrašanā, nodarbinātības uzlabošanā, prasmju neatbilstības novēršanā 

un atbalsta sasaistē tieši ar darba devējiem un darba ņēmējiem, izmantojot dažādas aktīvas darba 

tirgus programmas. 

Privāto nodarbinātības dienestu parādīšanās, ja tas ir atbilstoši reglamentēts, piedāvā sadarbības 

iespējas pakalpojumu sniegšanā un plašākas darba grupas pieejamības palielināšanai. Tiek 

izveidota arī sadarbība ar bezpeļņas un nevalstiskām institūcijām, lai paplašinātu sniegto 

pakalpojumu kopumu un sniegtu papildu pakalpojumus noteiktām mērķa grupām. 

Nodarbinātības dienesti valstīs, kas piedalās projektā: 

Piezīme. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet sadaļu 

https://www.readywomentraining.eu/women/, kas pieejama 8 valodās – tajā minēti nacionālie 

nodarbinātības dienesti katrā partnervalstī. 

8. Kā palīdzēt sievietēm ar invaliditāti sastādīt savu CV 

https://www.readywomentraining.eu/women/
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Izveidojiet modernu CV, un arī pavadvēstule ir būtiska. 

Curriculum vitæ, saīsināti arī CV, ir dokuments, kas sniedz informāciju par cilvēka izglītību 

un profesionālo pieredzi, arī par prasmēm un kompetenci. 

Ja jums ir ļoti labs CV, tas var būtiski palielināt iespējas tikt uzaicinātam uz interviju, tāpēc 

ir vērts ieguldīt laiku, lai sastādītu pēc iespējas labāku CV. 

 

 Godīgums mūsu CV. Tas nenozīmē, ka mums ir jāizstāsta viss (piemēram, vai minēt 

invaliditāti ir atkarīgs tikai no mums), bet tas nozīmē, ka mēs nevaram izdomāt kādas 

prasmes vai kompetences, lai tikai izskatītos spēcīgāki un gudrāki. Vienkārši iekļaujiet 

informāciju, kas jūs nostādīs labākā gaismā. 

 

 Katrs mūsu uzrakstītais CV būs jāpielāgo tieši darbam, uz kuru mēs piesakāmies. Tas 

nozīmē, ka mūsu CV var mainīties attiecībā uz aprakstītajām prasmēm vai minēto pieredzi 

atkarībā no tā, ko meklē personāla atlasītājs. 

Mūsu CV jābūt ne vairāk kā divu A4 lapu garumā, jāizmanto skaidrs fonts (burtu izmērs 

vismaz 10 punkti) un tam jābūt labi izkārtotam, izmantojot treknrakstu virsrakstiem un aizzīmes. 

 

− Kontaktinformācija 

 

CV augšpusē jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs. Nav jānorāda 

adrese, dzimšanas datums, ģimenes stāvoklis vai jebkura cita neatbilstoša informācija. 

 

− Personīgais profils 

Tikai daži īsi piemēri par īpašībām, kas mums piemīt un ko viņi tieši meklē šim darbam. Ja 

darba sludinājumā norādīts, ka viņi meklē kādu ar izcilām komunikācijas un starppersonu 

prasmēm un lielisku prasmi runāt pa telefonu, šīs ir trīs lietas, kuras mēs pieminam. Bet, ja viņiem 

ir nepieciešams kāds, kurš pievērš uzmanību detaļām un spēj darboties patstāvīgi, tad tās ir 

īpašības, kuras mēs pieminam. Potenciālie darba devēji vispirms izlasīs šo sadaļu, un, ja mēs 

neatbildīsim tam, ko viņi meklē, viņi varbūt nemaz nelasīs tālāk. 

 

− Darba pieredze 

Tā parasti ir nākamā CV sadaļa, bet, ja mūsu darba pieredze nav pirmā lieta, ko mēs 

vēlamies, lai viņi par mums zina (varbūt mums ir bijis ilgs bezdarba periods vai mūsu darba 
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pieredzē ir daudz nepilnību, vai mūsu darba pieredze nav saistīta ar darbu, uz kuru mēs 

piesakāmies), šo sadaļu var norādīt pēc sadaļas par iemaņām. 

Uzskaitiet katru darbu, kas ir bijis, sākot ar nesenāko. Norādiet amata nosaukumu, darba 

devēju un tur nostrādāto laiku. Pie katra darba norādiet, ko konkrētajā darbā sasniedzāt. 

Piemēram, “tiku apbalvots par mēneša darbinieku trīs mēnešus pēc kārtas” vai “palīdzēju 

kolēģiem pakalpojuma uzlabošanas projektā”. 

 

− Iemaņas 

Šī sadaļa var tikt norādīta pirms sadaļas Darba pieredze, ja uzskatām, ka tā mūsu 

pieteikumam ir svarīgāka. Uzskaitiet darba sludinājumā norādītās prasmes un blakus katrai 

norādiet, kā šīs prasmes esat veiksmīgi izmantojuši. Daži piemēri: 

Klientu apkalpošana: “Klientu uzklausīšana, atbilstošu padomu piedāvāšana un norādes uz 

citiem informācijas avotiem”. 

Datu analīze: “Kļūdu identificēšana datu bāzē un to novēršana, lai nodrošinātu precizitāti”. 

Mūsu aprakstītās prasmes mainīsies atkarībā no tā darba prasībām, uz kuru mēs 

piesakāmies. Mēs varam iekļaut prasmes, kas attīstītas jebkurā situācijā, tostarp neapmaksātos 

projektos vai citās aktivitātēs. 

 

− Kvalifikācija un apmācības 

Ja mēs esam nesen absolvējuši, šai sadaļai ir jāatrodas CV augšgalā; bet, ja mums ir daudz 

pieredzes un prasmju, bet maz formālās kvalifikācijas, tad CV otrajā daļā. Ja esam pabeiguši 

apmācības, kuru rezultātā netika iegūta oficiāla kvalifikācija, mēs to iekļaujam, ja tās ir saistītas ar 

darbu, uz kuru mēs piesakāmies. 

 

− Papildu informācija 

Mēs pievienojam tikai tādu informāciju, kas ir noderīga mūsu pieteikumam, piemēram, ja 

mēs esam ieguvuši godalgas, veikuši brīvprātīgo darbu vai esam publicēti dažādos žurnālos. Ja 

mums ir nesaistīti vaļasprieki, mēs tos nepieminam. 

− Invaliditātes pieminēšana 

Mums nav juridiska pienākuma pieminēt traucējumus un invaliditāti, un mēs varam 

izvēlēties to nedarīt. Tas varētu būt pieminēšanas vērts, ja: 

o mums ir nepieciešamas pamatotas korekcijas darbā pieņemšanas procesā (tas jāpiemin 

pavadvēstulē); 
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o mūsu darbības traucējumi dod papildu labumu darba devējam (piemēram, daži darba 

devēji aktīvi meklē kandidātus ar autiskā spektra traucējumiem, vai arī tas var būt 

nepieciešams darbā ar cilvēkiem ar līdzīgiem traucējumiem); 

o darba devējs piedāvā garantētas intervijas pretendentiem ar invaliditāti, kuri atbilst 

obligātajiem kritērijiem. 

 

 CV veidnēm ir dažādi formāti: 

 

− Eiropas CV modelis: oficiāliem pieteikumiem 

Europass ir zināmākais un visplašāk izmantotais CV modelis. Tas ir paredzēts, lai atvieglotu 

un standartizētu Eiropas pilsoņu prasmju un kvalifikācijas atspoguļošanu. 

 
 

 

 

− CV pamatmodelis: tiem, kuri novērtē vienkāršību un kuri konkurē par darbavietām 

Eiropas Savienībā 
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Parasts Microsoft Office CV ir ļoti vienkārša un objektīva CV piemērs. Uzsvars tiek likts uz 

personīgās pieredzes un prasmju aprakstīšanu. Kodolīgiem un pragmatiskiem kandidātiem tas var 

būt labs CV variants. 

 

 

 

− CV funkcionālais modelis: parādīt uzdevumus un sasniegumus 

Informācijas organizēšana šāda veida CV notiek pa tēmām, katrā CV tēmā norādot darba 

pienākumus un sasniegumus. Funkcionālais modelis ir paredzēts tiem, kuriem ir maz profesionālās 

pieredzes un kuri ir savas karjeras sākumā, vai kuri vēlas uzsvērt savas kā kandidāta priekšrocības. 
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− Hronoloģisks CV modelis: lai izceltu visu profesionālo pieredzi 

Šis modelis profesionālo un izglītības pieredzi ievieto hronoloģiskā secībā, tādējādi 

personāla atlases speciālistam ir vieglāk strādāt. 
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− CV noformējuma veidne: izcelties starp vairumu kandidātu 

CV modelis, kas izceļas ar atšķirību un var pievērst uzmanību, ir dizaina modelis. 

 

 
 

− Reģistrēts CV modelis: neformāli prezentēt kandidātu 

Šis CV modelis sākas ar kandidāta vārdu un kopsavilkumu, kurā iepazīstina ar kandidātu. 

 

 Padomi oriģināla CV sastādīšanai: 

 

1. Apkopojiet profesionālo pieredzi 

2. Rakstiet vienkārši 

3. Esiet objektīvi, bet neieslīgstiet detaļās 

4. Pastāstiet stāstu 

5. Nosakiet sniedzamās informācijas apjomu 

6. Ieguldiet laiku dizaina izstrādē 

 

 

 

 Idejas izveidot radošu un oriģinālu CV: 
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Oriģināls CV ir piemērots noteikta veida darbam. Komunikācijas un dizaina jomas ir tās, kurās 

iespējams veidot oriģinālus CV. Piemēri. 

 

 CV kā komikss 

 CV kā laika ziņas 

 kartona CV 

 CV veidots no līmlapiņām 

 CV kā 3D grāmata 

 CV kā pastkarte 

 CV kā filmu plakāts 

 CV metro līnijās 

 CV kā rokasgrāmata 

 ģimenes koka CV 

 CV galda spēles formātā 

 CV kā ienākumi 

 CV uz t-krekliem 

 CV lielveikala brošūrā 

 CV izsoļu lapā 

 Facebook profila CV 

 CV Google meklēšanas rezultātos 

 CV CD kastē 

 CV pasē 

 Video CV 

 CV video spēles formātā 

 Salokāms CV 

 CV kā puzle 
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Visiem CV jāpievieno pavadvēstule / prezentācijas vēstule. 

Pavadvēstule ir oficiāls prezentācijas rīks uzņēmumam, un tai jābūt kodolīgai, 

vienkāršai un uzrunājošai. 

 

 
 

 Kā rakstīt pavadvēstuli 

 

1. Vienmēr adresējiet vēstuli īstajai personai: ja nezināt, kurš ir atbildīgs par 

pieņemšanu darbā, zvaniet un jautājiet. 

2. Novērsiet visas kļūdas savā vēstulē: gramatiskās kļūdas ir nepieļaujamas. 

3. Pavadvēstulei ir jābūt vienādā stilā ar CV. 

4. Esiet oriģināls: izmēģiniet citu valodu. 

5. Koncentrējieties uz uzņēmumu: vēstulē norādiet, ko uzņēmums iegūs, ja jūs 

pieņems darbā. 

6. Neesiet pieticīgs: esiet patiess un pārliecināts par savām prasmēm. 
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 Kā strukturēt pavadvēstuli 

 

− 1. rindkopa: norādiet iemeslu, kāpēc vēlaties pieteikties šim darbam. 

− 2. rindkopa: uzskaitiet savu izglītību un pieredzi un parādiet, kā tas varētu būt 

noderīgs attiecīgajam amatam; 

− 3. rindkopa: norādiet, ka esat pieejams intervijai; 

− 4. rindkopa: pieklājīgi atvadieties. 

 

Piezīme. Vēstulei jābūt datētai, parakstītai un pievienotai CV. 

 
 

9. Gatavošanās intervijai 

 

Gatavošanās intervijai var šķist biedējoša, taču, lai sagatavotos veiksmīgai intervijai, ir 

jāņem vērā vairāki soļi. Gatavošanās intervijai galvenokārt nozīmē laiku, lai pārdomāti 

apsvērtu mērķus un kvalifikāciju saistībā ar amatu un darba devēju. Tātad vajadzētu veikt 

uzņēmuma izpēti un rūpīgi pārskatīt darba aprakstu, lai saprastu, kāpēc mēs būtu piemēroti. 

Mēs varam izveidot intervijas kontrolsarakstu ar šādiem vienumiem: 

 

1. Rūpīgi pārbaudiet amata aprakstu 

Sagatavošanās laikā mums kā vadlīnijas jāizmanto darba devēja ievietotais darba apraksts. 

Amata apraksts ir to kvalifikāciju, īpašību un pieredzes saraksts, kuru darba devējs meklē 

ideālā kandidātā. Jo vairāk mēs atbildīsim šīm prasībām, jo vairāk darba devējs redzēs, ka 

esam piemēroti. Amata apraksts var arī dot mums idejas par jautājumiem, kurus darba devējs 

var uzdot visas intervijas laikā. 

 

2. Apsveriet, kāpēc jūs intervē un kāda ir jūsu kvalifikācija 

Pirms intervijas jums vajadzētu zināt, kāpēc vēlaties darbu un kam jūs esat kvalificēti. 

Jums vajadzētu būt gataviem izskaidrot savu interesi par konkrēto amatu un to, kāpēc jūs esat 

piemērotākais kandidāts. 
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3. Izpētiet uzņēmumu un amatu 

Uzņēmuma, kurā mēs piesakāmies, izpēte ir svarīga sagatavošanās intervijai daļa. Tas ne 

tikai palīdzēs nodrošināt kontekstu interviju sarunām, bet arī palīdzēs sagatavot pārdomātus 

jautājumus saviem intervētājiem. 

Pēc iespējas vairāk pētot uzņēmumu un lomu, jūs iegūsiet priekšrocības pār 

konkurentiem. Laba sagatavošanās intervijai palīdzēs jums saglabāt mieru, lai intervijas laikā 

varētu sevi parādīt no labākās puses. 

 

 Izpētiet produktu vai pakalpojumu 

Pat ja amats nav tieši saistīts ar uzņēmuma produktu vai pakalpojumu, jums joprojām 

jācenšas būt daļai no komandas. Ir svarīgi uzzināt visu iespējamo par produktu vai 

pakalpojumu, ko uzņēmums ražo un reklamē. Jums nav obligāti jāsaprot katra detaļa, it īpaši ja 

tas ir tehnisks produkts un jūs piesakāties amatam, kas nav saistīts ar tehnisko pusi, taču jums 

vajadzētu būt pamatizpratnei par galvenajiem produktiem vai pakalpojumiem, ko uzņēmums 

piedāvā. 

 

 Izpētiet piedāvāto amatu 

Ir svarīgi uzmanīgi izlasīt amata aprakstu un pārliecināties, ka mēs saprotam visas amata 

prasības un pienākumus. Tas mums ne tikai palīdzēs izdomāt pārdomātus un mērķtiecīgus 

jautājumus par amatu, bet arī nodrošinās, ka mēs esam patiesi kvalificēti un gatavi tikt galā ar 

pienākumiem, ja mēs iegūstam darbu. Intervijas laikā mums jālūdz paskaidrojums vai 

informācija par amatu, lai mēs varētu būt droši, ka esam gatavi saņemt darba piedāvājumu. 

Amata izpēte pirms intervijas arī palīdzēs mums izlemt, vai šī pozīcija mums ir piemērota. 

 

 Izpētiet uzņēmuma kultūru 

Mūsdienu uzņēmumiem parasti ir sociālo tīklu konti un blogi, kuros apspriež uzņēmuma 

kultūru un nozari. Šī informācija var radīt priekšstatu par uzņēmumu, kā arī par to, kādas ir 

uzņēmuma vērtības. Neatkarīgi no tā, cik labs darbs šķiet, ir svarīgi, lai mēs iederētos 

uzņēmumā un mums būtu līdzīga personība un vērtības. 

 

Ja ir jautājumi par darba vidi, kultūru, personību vai vērtībām, tie jāuzdod intervijas laikā. 

Šie jautājumi var būt par programmatūru un rīkiem, ko uzņēmums izmanto, par politiku 

atvaļinājumu un slimības jomā un par daudzām citām jomām. Intervija palīdz ne tikai mums, 

bet arī uzņēmumam saprast, vai esam atbilstošākie kandidāti. Zinot, ka mūsu vērtības sakrīt ar 
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uzņēmuma vērtībām, varam būt droši par laimīgu profesionālo dzīvi. Šī ir arī lieliska iespēja 

uzzināt vairāk par uzņēmumu un parādīt intervētājam, kā mēs iederēsimies. 

 

4. Apsveriet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 

Lai gan nevaram paredzēt katru jautājumu, kas mums tiks uzdots intervijā, ir daži 

bieži uzdotie jautājumi, uz kuriem mēs varam sagatavot atbildes. Mēs varētu arī apsvērt 

iespēju izveidot lifta uzrunu, kas ātri raksturo, kas mēs esam, ko darām un ko vēlamies. 

 

5. Trenējiet balsi un ķermeņa valodu 

Intervijā ir svarīgi radīt pozitīvu un paliekošu iespaidu. Mēs to varam izdarīt, ja mūsu 

balss ir pārliecināta, spēcīga un ja ķermeņa valoda ir draudzīga, atklāta. 

 

6. Sagatavojiet vairākus pārdomātus jautājumus intervētājam 

Daudzi darba devēji jūtas pārliecināti par kandidātiem, kuri uzdod pārdomātus 

jautājumus par uzņēmumu un amatu. Pirms intervijas mums jāvelta laiks, lai sagatavotu 

intervētājam vairākus jautājumus, kas parāda, ka esam izpētījuši uzņēmumu un labi pārzinām 

konkrēto amatu.  

− Kā izskatās tipiska diena šajā amatā? 

− Kāpēc jums patīk šeit strādāt? 

− Kādas īpašības piemīt jūsu veiksmīgākajiem darbiniekiem? 

 

7. Veiciet izspēles intervijas 

Tāpat kā publiskā uzstāšanās, arī interviju praktizēšana ir labākais veids, kā mazināt 

trauksmi un uzlabot mūsu pārliecību. Trenēšanās var būt garlaicīga, taču atkārtota intervijas 

procesa pieredze liks mums justies ērtāk un palīdzēs radīt pareizo iespaidu. 

 

8. Izdrukājiet CV kopijas 

Lielākā daļa darba devēju lūdz mūsu CV digitālās kopijas kopā ar pavadvēstuli, taču pašas 

intervijas laikā viņiem varbūt šo digitālo kopiju nav pie rokas. Tā kā kopijas ir jāuzrāda 

vairākiem intervētājiem, tas liecina, ka mēs esam sagatavoti un organizēti. Jums vajadzētu būt 

vismaz trim eksemplāriem, lai katram intervētājam varētu iedot pa vienam un lai vienu 

eksemplāru paturētu sev. 
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9. Noskaidrojiet, kā nokļūt uz interviju 

Darba intervijas lielākajai daļai cilvēku parasti rada stresu daudzu iemeslu dēļ, taču 

nokļūšana uz interviju jau pati par sevi var būt izaicinājums. Ja intervija ir nepazīstamā teritorijā 

vai pat citā pilsētā, orientēšanās un laicīgas ierašanās nodrošināšana var radīt trauksmes izjūtu. 

Lai nekļūtu pārāk noraizējies par nokļūšanu uz interviju, jābūt gataviem nodrošināt, ka 

intervijas dienā viss norit gludi. 

 

10. Pārdodiet sevi 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem intervijā ir sevis pārdošana. Lielākajai daļai cilvēku šī 

ideja šķiet neērta, taču precīza un pozitīva sevis prezentēšana nebūtu jāuzskata par pārdošanu. 

Patiesība ir tāda, ka mums ir profesionālas prasmes un pieredze, kas mūs var atšķirt no citiem 

pretendentiem, tāpēc ir pieņemami un sagaidāms, ka mēs par šīm prasmēm un pieredzi 

pastāstām savam potenciālajam darba devējam. 

 

Personīgais pašnovērtējums ir viens no vissvarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā pirms 

došanās uz darba interviju. Intervijas veiksme vai neveiksme starp citiem tikpat svarīgiem 

aspektiem ir saistīta ar personīgo pašnovērtējumu. 

Tātad personīgais pašnovērtējums ir praktisks vingrinājums, kritiski aplūkojot mūsu pašu 

īpašības, lai uzzinātu stiprās puses – tās, kas palīdz mums izaugsmē un progresā gan mūsu 

personīgajā dzīvē, gan profesionālajā dzīvē. Pašnovērtējums ir introspekcijas darbība. 

 

 Kā veikt pašnovērtējumu: 

 

 Sagatavojiet vidi 

Izvēlētajai vietai jābūt ērtai un klusai, radot klusu un nepārtrauktu vidi. 

 

 Nosakiet periodiskumu 

Ir jānosaka, cik ilgs laiks jāvelta šim novērtējumam. 

 

 Pierakstiet savas stiprās un vājās puses 

1) Ko jūs darāt vislabāk? 

2) Kāda situācija dominē darba vidē? 

3) Kāda ir jūsu labākā īpašība? 

4) Kādas ir jūsu sliktās īpašības?  
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5) Kādas situācijas jums ir visnepatīkamākās? 

6) Kādas ir jūsu lielākās grūtības? 

 

Piezīme. Stiprās un vājās puses ir jāuztver kā partneri. 

 

 Padomājiet par to, kur esat šobrīd, un to, kur vēlaties būt nākotnē 

Kad uzzināt, kura īpašība ir visspilgtākā, tā pastāvīgi jāizmanto jūsu labā kā profesionāla un 

personiska motivācija. 

 

 Katru dienu attīstiet savas stiprās puses 

Nosakot tikumus un savas stiprās puses, jūs varat tos izmantot, lai uzlabotu darba 

sniegumu un vēl vairāk paplašinātu šīs spējas savā profesionālajā un personiskajā dzīvē. 

 

 Padomājiet par savu karjeru šobrīd un par to, kāds ir nākamais solis  

Novērtējiet vājās puses, domājot par galvenajiem šķēršļiem vai grūtībām, ko tie veicina 

jūsu ikdienas dzīvē. Vislabāk ir izveidot nelielas iniciatīvas, kas arvien vairāk stimulēs tās pilnībā 

pārveidot. 

 

 Padomājiet par savu karjeru šobrīd un par to, kāds ir nākamais solis 

Vienmēr paturiet prātā galveno mērķi. Ko jūs vēlaties sasniegt savā profesionālajā dzīvē? 

Padomājiet par to, kur šobrīd esat un par to, kādi būsiet nākotnē. 

 

Piezīme. Darba meklēšanā vienlīdz svarīga ir gan intervija, gan darba saglabāšana. 

 

 Padomi darba saglabāšanai: 

 

1. Esiet proaktīvs 

o Izrādiet interesi par jauniem pienākumiem un vēlmi rast risinājumus darba 

problēmām. 

 

2. Attīstiet savu tīklu 

o Kontaktu tīkla izveidošana un stiprināšana uzņēmumā, kurā jūs strādājat, ir 

būtiska. 
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3. Uzmanieties, lai nav nepamatotu kavējumu 

o Izvairieties no kavējumiem bez iemesla. 

 

4. Pieņemiet līdzdalības pieeju 

o Darba vidē jāpraktizē līdzdalība. 

 

5. Esiet aktuāls 

o Lai to izdarītu, ieguldiet mācībās, lai specializētos, paplašinātu zināšanas un 

attīstītu prasmes, kas ļaus jums uzņemties jaunus pienākumus un pat iegūt labāku 

finansiālo atdevi. 
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6. modulis: Vadlīnijas sieviešu ar invaliditāti karjeras konsultantiem  

Apmācību plāns 

1. Apmācību mērķis 

Šī moduļa mērķis ir sagatavot darba konsultantus papildu procesa īstenošanai, lai sievietes, kas 
piedalās projektā, varētu piekļūt nodarbinātībai. 

Šī moduļa mērķis ir arī iepazīstināt mērķa grupas sievietes ar nodarbinātības jautājumiem, 
pašreizējo situāciju darba tirgū un tendencēm, mācību stratēģijām un rīkiem, kas saistīti ar šo 
tirgu, un, visbeidzot, palielināt viņu iespējas atrast darbu. 

2. Atslēgas vārdi un frāzes 

Galvenās lietas, kurām šajā modulī pievērst uzmanību: darba konsultants, šķēršļi darba tirgū, 
diskriminācija, darba tirgus, darba pieprasījums, iejaukšanās, nodarbinātības dienesti, CV, intervija 

− Nodarbinātības iespējas 

− Jaunās tehnoloģijas (IKT) 

− Profesionālie mērķi 

− Darba tirgus 

− Atlases intervija 

− Profesionālie tīkli (LinkedIn, Viadeo, Xing) 

− Stratēģijas 

− Emuāri 

− Tīklošana 

− Aktīva darba meklēšana (BAE) 

− Profesionālais profils 

− Darba sludinājumu portāli 

 

3. Mērķi 

Apmācību mērķi ir šādi:  

 pavadošo stratēģiju izstrāde sievietēm ar invaliditāti; 

 saprast, kāda pielāgotā iejaukšanās ir nepieciešama; 

 SVID analīzes izstrāde; 
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 zināt, kāds ir darba tirgus un tā pieprasījums; 

 definēt profesionālos mērķus; 

 motivācijas palielināšana pirms BAE. 

 

4. Plānotie rezultāti 

Sievietes, kas piedalās apmācībās (paredzēts, ka būs 15 sievietes ar invaliditāti vecumā no 20 līdz 
60 gadiem), iegūs profesionālās un personīgās prasmes, lai aktīvi meklētu darbu un uzlabotu viņu 
iekļaušanos darba tirgū. 

Profesionālo mērķu analīze. 

Profesionālā profila izveidošana un analīze. 

Sievietes saņems izsmeļošu informāciju par darba portāliem un tīmekļa vietnēm, profesionālajiem 
tīkliem, IKT un atlases interviju, kā arī 

informāciju par īpašiem valsts un privātajiem resursiem invaliditātes jomā (īpaši nodarbinātības 
centri, īpaši nodarbinātības portāli, īpaši palīglīdzekļi cilvēkiem ar invaliditāti). 

Kad modulis būs pabeigts, apmācāmās: 

 zinās, kādi ir darba konsultanta galvenie pienākumi;  

 identificēs šķēršļus darba tirgū; 

 plānos intervenci, ņemot vērā mērķa grupas vajadzības un darba tirgus piedāvājumu; 

 palīdzēs sievietēm ar invaliditāti sagatavot CV un doties uz darba interviju; 

 būs ieguvušas pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai palīdzētu sievietēm ar 
invaliditāti piekļūt informācijai par karjeru un vadlīnijām. 

 

Sievietes, kas piedalās apmācībās (paredzēts, ka būs 15 sievietes ar invaliditāti vecumā no 20 līdz 
60 gadiem), iegūs profesionālās un personīgās prasmes, lai aktīvi meklētu darbu un uzlabotu viņu 
iekļaušanos darba tirgū. 

 Profesionālo mērķu analīze. 

 Profesionālā profila izveidošana un analīze. 

 Sievietes saņems izsmeļošu informāciju par darba portāliem un tīmekļa vietnēm, 
profesionālajiem tīkliem, IKT un atlases interviju, kā arī 

 informāciju par īpašiem valsts un privātajiem resursiem invaliditātes jomā (īpaši 
nodarbinātības centri, īpaši nodarbinātības portāli, īpaši palīglīdzekļi cilvēkiem ar invaliditāti). 
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5. Kursa saturs 

Saturs pasniedzējiem ir šāds: 

 Darba konsultanta profils  

 Šķēršļi iekļūšanai darba tirgū  

 Sieviešu ar invaliditāti attieksme  

 Pieprasījums pēc darbaspēka  

 Pielāgota iejaukšanās  

 Sociālo tīklu izmantošana   

 Nodarbinātības pakalpojumi  

 Kā palīdzēt sievietēm ar invaliditāti sastādīt savu CV  

 Gatavošanās intervijai 

 

Saturs apmācāmajām ir šāds: 

Tiks aplūkoti dažādi jēdzieni un sniegtas definīcijas, lai sasniegtu šī moduļa galvenos mērķus: 
uzlabot darba iekļaušanu, uzlabot viņu nodarbinātības pakāpi, ņemot vērā katras apmācāmās 
personiskās un profesionālās īpašības, ņemot vērā pašreizējā darba tirgus īpatnības un jaunos 
nodarbinātības avotus. 

 Nodarbinātības iespējas  

 Profesionālo mērķu pašnovērtējums 

 Darba meklēšanas tehnikas 

 Darba intervija  

 

6. Moduļa ilgums 

Šī moduļa ilgumam jābūt elastīgam, pielāgojot to atkarībā no valsts un darba konsultantu 
vajadzībām. Ieteicamais ilgums ir sešas stundas, kas sadalītas piecās nodarbībās (30 minūtes līdz 
divas stundas garas).  

Ja apmācības nodrošina sievietēm ar invaliditāti, kopējais aktivitātes ilgums būs 12 stundas, kas 
sadalīts četrās nodarbībās (katra apmēram trīs stundas gara).  

 

7. Mācīšanas un mācīšanās metodes 

Apmācībā izmantotās metodes: semināri un darbsemināri, diskusijas gan grupās, gan visu 
dalībnieku starpā, pastāvīgais praktiskais darbs, ideju apmaiņa, gadījuma izpētes analīze.  
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8. Vērtēšanas metodes 

Uzdevums, paskaidrojošā metodika par aktīvu līdzdalību (ideju apmaiņa, lomu spēles).  

9. Resursi  

 https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit  
 

 https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-
guidance/content-section-0?intro=1 
 

 https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-
participation/ 

  
 https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-

%20D1.4_0.pdf 
  
 https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-

access-work 
 

 Datori, interneta pieslēgums, printeris, projektors, tāfele ar noplēšamām papīra lapām un 
piederumi (papīrs un pildspalvas) 
 

10. Atsauces materiāli  

Tā kā izmantotie atsauces materiāli katrā valstī būs citādāki, tie ir jāpielāgo konkrētajai valstij. Šeit 
ir uzskaitīti daži noderīgi resursi angļu valodā, lai kaut ko vairāk uzzinātu par Eiropas regulējumu 
par cilvēkiem ar invaliditāti. Citas tīmekļa vietnes ir pieejamas spāņu valodā, taču tās var aizstāt ar 
līdzīgiem resursiem valsts valodā.  

 
 Cedefop (2015). Tackling unemployment while addressing skill mismatch: lessons from policy 

and practice in European Union countries. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research 
paper; No 46. http://dx.doi.org/10.2801/648140  

 Cedefop (2016) Labour market information and guidance 

 Corbanese, V. and G. Rosas (2013). Surfing the labour market: Job search skills for young 
people. Facilitators’ guide and toolkit 

 Föbker, S. (2019). “This is not a career move” - accompanying partners’ labour market 
participation after migration. CMS 7, 6 https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4  

 Nathan, R. & Hill, L. (2006). Career counselling (2nd ed). SAGE Publications, London: Thousand 
Oaks, Calif 

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
http://dx.doi.org/10.2801/648140
https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4
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Nacionālie nodarbinātības dienesti Spānijā un to tīmekļa vietnes (aizstāt ar līdzīgiem resursiem 
savas valsts valodā): 

 https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html 

 https://marcaempleo.es/ 

 http://pop.jccm.es/orientate/ 

 Servicio andaluz de empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-
usuarios/infoPersonas.do  

 

11. PIELIKUMS – NODARBĪBU PLĀNS: (skatīt tabulu pielikumā)  

6. modulis / nosaukums: Darbseminārs par vadlīnijām sieviešu ar invaliditāti karjeras konsultantiem 
Plānotais ilgums: 6 stundas 
Vispārīgie mērķi: Skatīt iepriekš sniegto informāciju 
Resursi: Apmācību programma, kas pieejama https://www.readywomentraining.eu/trainers-educators/ 
 
6.1. Karjeras konsultanta profils 
 
Plānotie rezultāti: 
 
Zināt darba konsultanta galvenos pienākumus. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− Paskaidrojošas metodes (dinamiskas prezentācijas, izmantojot digitālās platformas); 
− Uz jautājumiem balstītas metodes, kas veicina atklātas diskusijas; 
− 1-2-4-visi. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Šī darbsemināra daļa ilgst vienu stundu; pasniedzējs ar attēlu palīdzību parāda vārdus “darba konsultants” 
un ievieš metodi “1-2-4-visi”. Šo metodi izmantos, lai definētu darba konsultanta lomu un pienākumus. 
Metode “1-2-4-visi” ilgst 12 minūtes un tā sastāv no šādām daļām: 

1. Sāciet ar 1 minūtes klusu pašrefleksiju par kopīgu izaicinājumu, kas formulēts kā jautājums; 
2. Veltiet 2 minūtes ideju ģenerēšanai pāros, balstoties uz pašrefleksijas idejām. Ja kopējais 

apmācāmo skaits nav pāra skaitlis, pasniedzējs būs pārī ar vienu apmācāmo. 
3. Izveidojiet četru cilvēku grupas un 4 minūtes dalieties ar idejām un attīstiet tās idejas, kuras esat 

pārrunājuši pārī. Ievērojiet līdzības un atšķirības. 
4. Veltiet 5 minūtes tam, lai dalītos savos ieskatos, ar savām idejām un priekšlikumiem, uzdodot 

jautājumu “Kas ir tā viena ideja, kas jūsu sarunā īpaši izcēlās?”. Katra grupa dalās ar vienu svarīgu 
ideju. Ja nepieciešams, šo aktivitāti var atkārtot. 
(Avots: http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/ ) 
 

Kad aktivitāte ir pabeigta, jāizstrādā virtuālais plakāts (pasniedzējs varētu ieteikt izmantot dažas lietotnes, 
piemēram, https://www.genial.ly/ vai https://www.canva.com/, vai citas līdzīga veida lietotnes), ko 
pievienot Laba darba konsultanta baušļiem. 
 
 
Vērtēšana 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html
https://marcaempleo.es/
http://pop.jccm.es/orientate/
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
https://www.genial.ly/
https://www.canva.com/
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Šīs daļas novērtējums ir balstīts uz galīgajiem baušļiem/vadlīnijām par labu darba konsultanta produktu. Šo 
produktu varēs augšuplādēt portālā https://www.readywomentraining.eu/. 
 
 
6.2. Darba tirgus sievietēm ar invaliditāti 
 
Plānotie rezultāti 
 

− Noteikt šķēršļus, ar kuriem sievietes ar invaliditāti saskaras darba tirgū, un sieviešu attieksmi, 
meklējot darbu 

− Uzzināt nostāju, kas sievietēm ar invaliditāti ir, saskaroties ar darba meklēšanas procesu 
− Iegūt pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai palīdzētu sievietēm ar invaliditāti piekļūt 

informācijai par karjeru un vadlīnijām 
− Aprakstīt darba pieprasījumu un darba tirgus piedāvājumu  

 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− diskusijas; 
− darbs grupās; 
− pētīšana, izmantojot datorus; 
− individuālais darbs; 
− SVID analīze. 

Īpaša profila izveide darba konsultantam, kas strādā ar sievietēm ar īpašām vajadzībām 
 
 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Šī darbsemināra daļa ilgst vienu stundu; pasniedzējs sadala klasi grupās pa 3–4 cilvēkiem, un šīs grupas savā 
starpā sadarbosies. Šīs nodarbības process balstīsies uz darba grupām, kam būs doti šādi sākuma uzdevumi 
un beigu uzdevumi: 

 
1. Pasniedzējs katrai grupai iedod kartīti. Katra grupa kartītē izveidos divas sadaļas: vienu, lai noteiktu 
šķēršļus sievietēm ar invaliditāti darba meklējumos, un otru, lai pierakstītu sieviešu attieksmi, saskaroties ar 
šiem šķēršļiem. Katra grupa ar šo iesildošo uzdevumu strādā 15 minūtes. 
2. Kad iepriekšējais uzdevums ir pabeigts, viena sieviete no katras grupas pārējiem prezentē savas grupas 
secinājumus un piestiprina kartīti plakātam, ko pasniedzējs jau ir sagatavojis uz sienas. Kad visas grupas būs 
prezentējušas, pasniedzējs apkopos galvenos secinājumus. Šī uzdevums ilgst 15 minūtes. 
3. Izmantojot datorus, katra grupa pētīs darba pieprasījumu pēc sievietēm ar invaliditāti darba tirgū. Šis 
uzdevums ilgst 15 minūtes. 
4. Kad katra grupa ir pabeigusi iepriekš aprakstītos uzdevumus, pasniedzējs visus iepazīstinās ar SVID 
analīzes metodi un to, kā katra grupa izveidos tādu, izmantojot iepriekš sagatavoto informāciju. Katra grupa 
20 minūtes strādās pie SVID analīzes. Pēdējās 10 minūtes tiks izmantotas tam, lai katra grupa pastāstītu par 
savu SVID analīzi un piestiprinātu šīs analīzes sienas plakātam (plakāts uz sienas paliks visu darbsemināra 
laiku). 
5. Beigās pasniedzējs velta 15 minūtes, lai ar visu grupu pārrunātu galvenās prasmes un iemaņas, kas, 
ņemot vērā visu iegūto informāciju, ir vajadzīgas darba konsultantam, kas strādā ar sievietēm ar invaliditāti. 
Pēc diskusijas pasniedzējs pievienos secinājumus iepriekšējā nodarbības daļā izstrādātajiem baušļiem. 
 
Vērtēšana 
 
Šīs daļas novērtējums ir balstīts uz galīgajiem baušļiem/vadlīnijām par labu darba konsultanta produktu. Šo 
produktu varēs augšuplādēt portālā https://www.readywomentraining.eu/. 
Turklāt vērtēšana tiks balstīta arī uz: 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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− mutisku novērtēšanu un grupu darbā radīto darbu novērtēšanu; 
− ar datoriem veiktās izpētes darba novērtēšanu; 
− radīto profilu novērtēšanu; grupas novērtēšanu. 

 
 
6.3. Pielāgota iejaukšanās 
 
Plānotie rezultāti 
 

− Plānot savu iejaukšanos, ņemot vērā mērķa grupas vajadzības. Šī grupa ir topošie pasniedzēji 
(sievietēm ar fizisko un/vai sensoro invaliditāti). 
 

Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− diskusijas; 
− darbs grupās; 
− pētīšana, izmantojot datorus; 
− individuālais darbs. 

 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Šī darbsemināra daļa ilgst 30 minūtes; pasniedzējs sadala klasi grupās pa 3–4 cilvēkiem, un šīs grupas savā 
starpā sadarbosies. Šīs nodarbības process balstīsies uz darba grupām, kam būs doti šādi uzdevumi: 

 
1. Anketas izstrāde tirgus izpētei, lai izprastu mērķa grupas vajadzības.  

Apmācāmās kopā izstrādās anketu, lai izpētītu to sieviešu vajadzības un galvenās grūtības, kuras 
apmeklēs nākamās apmācības, kuras viņi izstrādās, vai to sieviešu vajadzības un galvenās grūtības, 
kuras viņi konsultēs nākotnē. 
 

Vērtēšana 
 
Šīs daļas novērtējums ir balstīts uz aptaujas rezultātu galīgo novērtēšanu. Šo produktu varēs augšuplādēt 
portālā https://www.readywomentraining.eu/. 
Turklāt vērtēšana tiks balstīta arī uz: 

− mutisku novērtēšanu un grupu darbā radīto darbu novērtēšanu; 
− ar datoriem veiktās izpētes darba novērtēšanu. 

 
 
6.4. Sociālo tīklu izmantošana un nodarbinātības pakalpojumi 
 
Plānotie rezultāti 
 

− Zināt, kā izmantot sociālos tīklus, lai palīdzētu sievietēm ar invaliditāti atrast darbu. 
− Iegūt informāciju par nodarbinātības dienestiem ES valstīs, kas piedalās projektā. 

 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− diskusijas; 
− darbs grupās; 
− pētīšana, izmantojot datorus; 
− individuālais darbs. 

 

https://www.readywomentraining.eu/
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Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Šī darbsemināra daļa ilgst 30 minūtes. 
Pasniedzējs iepazīstinās ar portālā https://www.readywomentraining.eu/ kopīgotajiem resursiem 
informācijai un darba meklēšanai, pamatojoties uz resursiem, kas pieejami katrā projektā “Ready Women” 
iesaistītajā valstī. 
 
Tad pasniedzējs pastāsta, kā izmantot dažus sociālos tīklus (Facebook, LinkedIn, Indeed u.c.), kas ir 
piemēroti, lai sievietēm ar invaliditāti palīdzētu darba meklēšanas procesā. 

 
 

Vērtēšana 
 
Profilu piemēru prezentācija un atklāta saruna ar kolēģiem par tiem. 
 
Diskusijas par dažādu piedāvāto profilu priekšrocībām un trūkumiem. 
 
 
6.5. Kā palīdzēt sievietēm ar invaliditāti sastādīt savu CV un sagatavoties darba intervijai 
 
Plānotie rezultāti 
 

− Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti sastādīt savu CV. 
− Zināt, kā sagatavot sievietes ar invaliditāti darba intervijām. 

 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− dažādu CV veidošana un prezentācija pārējiem, lai izvēlētos labāko modeli; 
− zināt, kā sagatavot sievietes ar invaliditāti darba intervijām, izspēlējot lomu spēles vai virtuālās 

prezentācijas; 
− darba prezentācija digitālā formātā ar labākajiem padomiem darba intervijai. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Šī darbsemināra daļa ilgst 2 stundas. 
Pasniedzējs iepazīstinās ar dažiem CV veidņu piemēriem un ar grupu apspriedīs ideālo CV veidni sievietēm. 
Kad būs izvēlētas CV veidnes sievietēm ar invaliditāti, pasniedzējs pastāstīs, kā darba intervijā komunicēt un 
pastāstīt par sevi.  
Ja būtu iespējams darbsemināru noturēt klātienē, varētu izspēlēt darba interviju, kurā divas apmācāmās 
spēlē intervētāja un darba meklētāja lomu, bet pārējā grupa novēro un novērtē šo aktivitāti. 
Ja darbseminārs notiks tiešsaistē, pasniedzējs varētu izmantot vienu video par lifta uzrunas prezentāciju 
(piem.,https://youtu.be/hGkIVxwxrCk) un paskaidrot, kā šo metodi izmantot, lai sievietes ar invaliditāti 
sagatavotu darba intervijai. 

 
 
Vērtēšana 
 

− Dzīvesgājumu aprakstu (CV) prezentēšana. 
− Tiešie novērojumi. 

 
− Cilvēku komunikācijas novērtēšana.  

 
 

https://www.readywomentraining.eu/
https://youtu.be/hGkIVxwxrCk
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6.1. tabula. Apmācību plāns darba konsultantiem 

 

6. nodaļa / nosaukums:  Darba meklēšana sievietēm ar invaliditāti 
 

Plānotais ilgums: 15 stundas 
Vispārīgie mērķi: Palīdzēt sievietēm ar invaliditāti: zināt, kāds ir darba tirgus un tā pieprasījums; 
definēt profesionālos mērķus; palielināt motivāciju pirms aktīvās darba meklēšanas. 
Resursi: Datori, interneta pieslēgums, printeris, projektors, tāfele ar noplēšamām papīra lapām 
un piederumi (papīrs un pildspalvas) portālā https://www.readywomentraining.eu/ pieejamie 
materiāli 

 
6.1. Nodarbinātība 
 
Plānotie rezultāti 
 
15 sievietes ar invaliditāti ir ieguvušas informāciju par darba tirgu un tā pieprasījumu. 
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Dinamiskas, līdzdalību veicinošas, klātienes un tiešsaistes formā, izmantojot portālā 

https://www.readywomentraining.eu/ pieejamos resursus.  
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Ideju apmaiņa, darbs grupās. Apmēram trīs stundas. Šī nodarbība tiks apgūta darba grupās līdzīgi kā 
darba konsultantu mācību programmā un būs balstīta uz anketām, kas izstrādātas darba konsultantu 
darbsemināros. 
Šajā nodarbībā sievietes izstrādās plakātu, kurā attēlos savas problēmas, vajadzības un iespējas strādāt 
un meklēt darbu. 
Pasniedzējs pastāstīs par portālu https://www.readywomentraining.eu/ un pieejamajiem resursiem. 
 
Vērtēšana 
 
Teorētiskās daļas, praktiskās daļas un mācībspēku apmierinātības aptauja  
 
 
6.2. Profesionālo mērķu pašnovērtējums 
 
Plānotie rezultāti 
 
15 sievietes analizēs savu profesionālo profilu (SVID analīze). 
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Dinamiskas, līdzdalību veicinošas, klātienes un tiešsaistes formā, izmantojot portālā 

https://www.readywomentraining.eu/ pieejamos resursus.  
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Profesionālā profila individuāla sagatavošana (SVID analīze). Apmēram trīs stundas. Pasniedzējs sniegs 
atbalstu katrai sievietei, kas pilda šo uzdevumu, kā arī nodarbības beigās rūpēsies par to, lai ikviena 
sieviete piedalās diskusijā. 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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Sievietes saglabās SVID analīzi savā individuālajā portfolio, un mēs to turpināsim izstrādāt nākamajās 
nodarbībās. 
 
Vērtēšana 
 
Teorētiskās daļas, praktiskās daļas un mācībspēku apmierinātības aptauja. 
 
 
6.3. Darba meklēšanas tehnikas 
 
Plānotie rezultāti 
 
15 sievietes ir saņēmušas informāciju par mūsdienās visbiežāk izmantotajām darba meklēšanas 
metodēm un rīkiem. 
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Dinamiskas, līdzdalību veicinošas, klātienes un tiešsaistes formā, izmantojot portālā 

https://www.readywomentraining.eu/ pieejamos resursus.  
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Dosjē sagatavošana ar vispiemērotākajiem meklēšanas kanāliem attiecībā uz darba meklēšanu sievietēm 
ar invaliditāti. Apmēram trīs stundas. 
Viņas izstrādās savus CV. 
 
Sievietes saglabās darba meklēšanas dosjē un CV savā individuālajā portfolio, un mēs to turpināsim 
izstrādāt nākamajās nodarbībās. 
 
 
 
Vērtēšana 
 
Teorētiskās daļas, praktiskās daļas un mācībspēku apmierinātības aptauja. 
 
 
6.4. Darba intervija 
 
Plānotie rezultāti 
 
15 sievietes pirms darba intervijas saņem apmācību par nepieciešamajām prasmēm. 
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Dinamiskas, līdzdalību veicinošas, klātienes un tiešsaistes formā, izmantojot portālā 

https://www.readywomentraining.eu/ pieejamos resursus.  
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs iepazīstina ar efektīvām saziņas metodēm un to izmantošanu dažādās darba intervijās. 
Pasniedzējs iepazīstinās arī ar dažāda veida darba intervijām, un, izmantojot ideju apmaiņas metodi, 
sievietes apspriedīs savas galvenās raizes saistībā ar darba intervijām. 
Pēc tam mēs izmantosim lomu spēles metodi, lai strādātu pie gatavošanās darba intervijām. Dažas 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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sievietes piedalīsies kā intervētājas, citas kā darba meklētājas un citas kā vērtētājas/novērotājas. 
Nodarbības beigās mēs novērtēsim kursu, izmantojot anketu, un pasniedzējs novērtēs katras individuālo 
portfeli. 
 
Vērtēšana 
 
Teorētiskās daļas, praktiskās daļas un mācībspēku apmierinātības aptauja. Katras sievietes individuālā 
portfolio apskats. 
 

6.2. tabula. Apmācību plāns sievietēm ar invaliditāti  

 

12. Novērojumi/ieteikumi 

-Apmācību kursu sievietēm ari invaliditāti saturs- 

DARBA TIRGUS UN PROFESIONĀLIE MĒRĶI 

Mēs koncentrēsimies uz diviem pamatelementiem, kas jāņem vērā darba meklēšanas procesa 
sākumā, piemēram, zināšanas par darba tirgu un profesionālie mērķi. 

Mums ir jāplāno sava profesionālā karjera tā, lai ir skaidrs mērķis un lai tai ir vieta pašreizējā darba 
tirgū, ja mēs vēlamies sasniegt gaidīto mērķi. Ir ļoti svarīgi zināt, kā precizēt to, kas mums ir, ko 
mēs vēlamies un ko mēs varam sasniegt (SVID analīze). 

Ir svarīgi zināt mūsu darba tirgu atkarībā no vides, kurā mums jāpieņem reāli lēmumi, 
pamatojoties uz mūsu pašreizējo stāvokli. Runājot par vidi, tā var būt vietēja, reģionāla, nacionāla 
vai starptautiska, ņemot vērā mūsu iespējas ceļot. 

Zināšanas par darba tirgu nozīmē, ka ir informācija par jaunajām profesijām mūsu meklēšanas 
apgabalā un profesionālo profilu, ko uzņēmumi visvairāk novērtē un pieprasa. 

Valsts un starptautiskajā darba tirgū pēdējos gados ir notikušas izmaiņas socioloģiskā, ekonomiskā 
un tehnoloģiskā līmenī, un šīs izmaiņas noved pie dažu profesiju izzušanas un jaunu profesiju 
veidošanās. Runa ir par jauniem nodarbinātības avotiem, profesijām, kurās nodarbinātība pieaug. 
Visaktuālākās profesijas ir tās, kas ir saistītas ar jaunajām informācijas tehnoloģijām. 

Pēdējos gados darba apstākļi ir mainījušies salīdzinājumā ar tiem, kurus pieprasa pašreizējie 
uzņēmumi, viņi pieprasa cilvēkus ar ļoti specifiskām zināšanām, kuri pielāgojas jaunām 
nodarbinātības formām un darba attiecībām starp darba ņēmējiem un uzņēmumiem. 

Valsts un starptautiskajā darba tirgū pēdējos gados ir notikušas izmaiņas socioloģiskā, ekonomiskā 
un tehnoloģiskā līmenī, un šīs izmaiņas noved pie dažu profesiju izzušanas un jaunu profesiju 
veidošanās. Runa ir par jauniem nodarbinātības avotiem, profesijām, kurās nodarbinātība pieaug. 
Visaktuālākās profesijas ir tās, kas ir saistītas ar jaunajām informācijas tehnoloģijām. 
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Pēdējos gados darba apstākļi ir mainījušies salīdzinājumā ar tiem, kurus pieprasa pašreizējie 
uzņēmumi, viņi pieprasa cilvēkus ar ļoti specifiskām zināšanām, kuri pielāgojas jaunām 
nodarbinātības formām un darba attiecībām starp darba ņēmējiem un uzņēmumiem. 

Nodarbinātība dažās darbības nozarēs rodas tādēļ, ka sabiedrībā parādās jaunas vajadzības. Šāda 
nodarbinātība ir saistīta ar darba tirgu ar lielu izaugsmes potenciālu. Pašlaik ir profesionālas 
jomas, kurām ir augsts izaugsmes un darbavietu radīšanas potenciāls. 

Nodarbinātības piemēri ir pakalpojumi mājās, bērnu aprūpe, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, orientēšanās uz darbu, vide u.c. 

Pašreizējā darba tirgū mēs esam pārgājuši no sarunām par apmācību un pieredzi uz sarunām par 
KOMPETENCĒM, lai vairāk novērtētu ATTIEKSMI nekā spēju. 

Katrā darba meklējumā mums ir jāveic analīze par to, kā vajadzētu izmantot mums piedāvātās 
IESPĒJAS un kā izvairīties no potenciālajiem DRAUDIEM. 

Runājot par iespējām, mēs atsaucamies uz tiem pozitīvajiem un labvēlīgajiem faktoriem, kas rada 
priekšrocības darba iegūšanā. 

Runājot par draudiem, mēs atsaucamies uz tām situācijām, kas rodas no tādas vides, kas mūs var 
novest pie neveiksmēm un darba neiegūšanas. 

PROFESIONĀLAIS PROFILS UN MĒRĶIS 

POZITĪVIE FAKTORI (PRIEKŠROCĪBAS) NEGATĪVIE FAKTORI (TRŪKUMI) 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

IESPĒJAS DRAUDI 
 

Būs jāņem vērā arī tas, kā iespējams piekļūt darba tirgum, proti, caur nodarbinātību publiskajā vai 
privātajā sektorā vai kā pašnodarbinātai personai. 

Pašlaik darba tirgus modeli raksturo elastība un citu iespēju apsvēršana, un viena no šīm iespējām 
ir izvēlēties piekļuvi starptautiskajam darba tirgum. Tirgum ir savas prasības, kas mums ir jāņem 
vērā: 

ESIET INFORMĒTI ANALIZĒJIET SAZINIETIES AR 
PUBLISKO 

PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJIEM 

MĀCIETIES 

Pirms izvēlieties 
valsti 

Valodu prasmes Kas jums pastāsta, 
kā pilnveidoties jūsu 

izvēlētajā valstī 

Programmas, kas 
piedāvā apmācības 
iniciatīvas ārzemēs 
(EURES tīkls, darbs 

visā pasaulē, 
vadītāju apmācības 

programma) 
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DARBA MEKLĒŠANA 

Mēs dzīvojam jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un digitālo prasmju laikmetā. 

Digitālā kompetence ir zināšanu, prasmju, iemaņu, attieksmes un motivācijas kopums 
tehnoloģisko instrumentu un resursu izmantošanai. 

−  DIGITĀLĀS KOMPETENCES DARBA MEKLĒŠANAI TIEŠSAISTĒ: 

1. Digitālās zināšanas 

2. Saziņa tīklā 

3. Informācijas pārvaldība 

4. Tīklošana 

5. Nepārtraukta mācīšanās 

6. Stratēģiskais redzējums 

7. Tīkla vadība 

8. Koncentrēšanās uz rezultātiem 

Divi zināmie darba meklēšanas veidi ir: 

− Darba meklēšana bezsaistē: tradicionāla personāla atlase ar netehnoloģiskiem līdzekļiem. CV 
iedošana klātienē, piedāvājumi presē, ziņojumu dēļi un personiskie kontakti. 

− Darba meklēšana tiešsaistē: šāda veida meklēšana tiek veikta, izmantojot internetu, cita 
starpā izmantojot tādus rīkus kā e-pasts, konkrēti darba sludinājumu portāli, sociālie tīkli vai 
tīmekļa lapas. 

Darba meklēšanas tiešsaistē priekšrocības ir ātrums, atjaunināta un tieša informācija, lielāka 
sasniedzamība, laika ietaupīšana. 

Lai to izdarītu, mums jāzina, kā izmantot internetu, jāzina mobilo lietotņu pamata lietojums un 
jāprot sagatavot CV 2.0. 

CV 2.0 ir digitālais rīks, kas darba meklēšanas procesā ļauj padarīt mūsu datus un profesionālās 
prasmes pieejamas internetā. Endicho CV 2.0 mums ir iespēja ievietot saites, tas ir oriģināli un 
interesanti, ir iespējams publiskot CV vairākās valodās un var pievienot video 
(http://www.tumeves.com/), kuros izceļam savas profesionālās īpašības un sasniegumus. 
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− TIEŠSAISTES NODARBINĀTĪBAS AVOTI 

Arvien vairāk uzņēmumu izmanto tiešsaistes rīkus, lai atlasītu personālu, un šim nolūkam arvien 
vairāk izmanto sociālos tīklus. Tiešais kontakts starp uzņēmumu un kandidātu, izmantojot tīklu, 
dod priekšrocības abām pusēm. Uzņēmumam tas ļauj uzzināt kandidāta motivāciju, spējas un 
attieksmi. 

Kandidātam tas ļauj iepazīt uzņēmumu, kurā vēlas strādāt, un sazināties ar to uzņēmumu, kas 
vislabāk atbilst paša profilam. 

Ir šādi nodarbinātības avoti: 

 

Darba sludinājumu portāli 

Tīmekļa vietne, kurā parādīts darba tirgus piedāvājums un pieprasījums (https://cvvp.nva.gov.lv ; 
www.teirdarbs.lv ; www.cvmarket.lv ; www.cv.lv ; www.visidarbi.lv ; www.1188.lv/vakances ; 
www.ss.com/lv/work ). 

Darba meklētāji 

Ļauj atrast darbus, kas ir publicēti dažādos darba portālos (https://cvvp.nva.gov.lv). 

Pagaidu darba aģentūras 

Tās ir vienības, kuras dažreiz tiek saskaņotas ar valsts nodarbinātības dienestiem vai sadarbojas ar 
valsts nodarbinātības dienestiem, noslēdzot līgumu. 

Uzņēmumu tīmekļa vietnes 

Gandrīz 80 % Latvijas uzņēmumu ir tīmekļa vietnes, un šis skaitlis pakāpeniski pieaug. 

Piedāvājums sociālajos un profesionālajos tīklos:  

Visbiežāk izmantotie sociālie tīkli ir Facebook un Twitter. Profesionālie tīkli ir platformas, kuru 
mērķis ir pārvaldīt profilu vai profesionālo karjeru. Visbiežāk izmantotie ir: LinkedIn. 

Nodarbinātības lietotnes: programmas, kas instalētas mobilajā ierīcē un nodrošina tūlītēju 
piekļuvi, neizmantojot internetu. 

 

− DARBA INTERVIJAS UN TO VEIDI 

Darba intervija ir vēl viens solis atlases procesā, lai aizpildītu vakanto vietu uzņēmumā. Šī intervija 
ir vissvarīgākā procesa daļa, un uz to uzaicina tikai tās personas, kuras ir kvalificētas atbilstošajam 
amatam, taču jānorāda, ka intervija negarantē, ka persona tiks pieņemta darbā. 

https://cvvp.nva.gov.lv/
http://www.teirdarbs.lv/
http://www.cvmarket.lv/
http://www.cv.lv/
http://www.visidarbi.lv/
http://www.1188.lv/vakances
http://www.ss.com/lv/work
https://cvvp.nva.gov.lv/
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Intervija nav nopratināšana, bet gan dialogs ar jautājumiem un atbildēm, kurā gan intervētājs, gan 
intervējamais mēģinās atrisināt savas šaubas: intervētājs centīsies nodrošināt, lai kandidāts būtu 
ideāls konkrētajam amatam, un kandidāts centīsies pārliecināties, kas darbs viņam patīk un 
interesē. 

 

Darba intervijas struktūra  

Trīs galvenās fāzes, kurās tiek strukturēta darba intervija, ir: 

 Prezentācija. Tas ir sākotnējais brīdis, kurā jūs iepazīstināt intervētāju ar sevi un viņš īsi 
pastāsta par amatu. Šajā brīdī jābūt ieinteresētam un mērķtiecīgam. 

 Attīstība. Personāla speciālists vēlas iegūt informāciju par jūsu apmācību, profesionālo 
pieredzi, prasmēm utt. Izmantojiet šo brīdi, lai parādītu sevi no vislabākās puses. Ir ļoti 
svarīgi, lai jūs labi atcerētos datus un datumus, kas parādās jūsu CV, un skaidri saprotat 
tos aspektus, kurus vēlaties izcelt, kādas ir jūsu prasmes un kas jūs atšķir no citiem, un 
kāpēc jūs domājat, ka esat ideāls konkrētajam darbam. 

 Nobeigums. Nobeigumā jūs varat uzdot dažus jautājumus par darbu un uzņēmumu 
(stundas, līguma veids, alga utt.) vai precizēt jebkuru neskaidru punktu.  

Labas intervijas galvenie aspekti. 

 Aspekti, kas jāņem vērā pirms intervijas: skaidri jāapzinās, ko jūs varat piedāvāt, jāzina 
uzņēmums un vakance, jāsagatavo jautājumi, ko uzdot intervētājam, jāatceras savā CV 
iekļautos datus un informāciju, jāparūpējas par apģērbu un personīgo higiēnu. 

 Negatīvie aspekti, no kuriem jums vajadzētu izvairīties: pieejamības vai mobilitātes 
problēmu izrādīšana, agresivitātes vai nepietiekamas kontroles pazīmju izrādīšana, 
stingrības vai sliktas pielāgošanās pazīmju izrādīšana, parādīt sevi kā ne pārāk atbildīgu, ne 
pārāk dinamisku, nedrīkst kavēt, nedrīkst izrādīt, ka esat nepārliecināts par savām spējām. 

 

Interviju veidi. Atkarībā no atlases mērķa ir dažādi interviju veidi. 

 Slēgtā intervija. Slēgtā intervija nebūs pati spontānākā, ar kuru sastapsieties. Tā sastāv 
no jautājumu secības, kuru mērķis ir pilnībā izprast jūsu spējas un kvalifikāciju. 

 Atvērtā intervija. Tā ir nestrukturēta intervija, kurā intervētājs uzdod dažus vai ļoti 
vispārīgus jautājumus. Tās mērķis ir novērtēt, kā kandidāts uzvedās nezināmā vidē, kā 
spēj analizēt, argumentēt, apliecināt un apkopot piedāvāto saturu, novērtējot spēju 
darboties profesionālā vidē. 

 Jauktā intervija. Šāda veida intervija ir ļoti izplatīts iepriekšējo divu interviju veidu 
sajaukums. 
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 Spriedzes vai stresa intervija. Šāda veida intervijas mēģina pārbaudīt, kā pieteikuma 
iesniedzējs reaģē uz stresu. Ja amatam nepieciešama augsta tolerance pret spiedienu, 
intervētāji centīsies atmest pārāk jūtīgus vai pārāk nervozus cilvēkus, lai nākotnē 
izvairītos no problēmām. Jūs pamanīsiet, ka jums tiek veikta stresa intervija, ja 
jautājumi ir dīvaini, personiski vai pat ļoti atšķiras pēc būtības.  

 

 Kompetenču intervija. Šajā intervijā jūsu sarunu biedrs centīsies saprast, vai esat 
akadēmiski sagatavots amatam, vai jums ir personīgas prasmes vadīt komandu vai strādāt 
komandā. Tā var būt viena no visgrūtākajām intervijām, taču, ja jūs izvēlas, jūs varat būt 
pārliecināts, ka esat darba vērts. 

 Strukturēta intervija. Strukturētajai intervijai raksturīgs intervētājs, kurš visiem 
pretendentiem uzdod vienādus jautājumus, lai precīzi salīdzinātu atbildes uz šādiem 
jautājumiem. Šīs intervijas parasti ir pielāgotas, lai jautātu ne tikai par topošā profesionāļa 
karjeras vai rakstura iezīmēm, bet arī par jautājumiem, kas saistīti ar konkrēto darbu, uz 
kuru jūs piesakāties.  

 Intervija grupā. Tiek atlasīti vairāki kandidāti, no sešiem līdz desmit, un šiem cilvēkiem 
grupā ir jāapspriež konkrēta tēma, lai varētu izdarīt secinājumus. Šīs intervijas mērķis ir 
iegūt informāciju par kandidātu attiecībām un uzvedību grupā. 
 

 Intervijas panelis. Iespējams, esat saskāries ar darba interviju, kurā bija vairāk nekā viens 
intervētājs. To sauc par intervijas paneli. Visi intervētāji bieži uzdod jautājumus 
kandidātam un visi uzklausa atbildes, lai veidotu savu viedokli. 


	Parasts Microsoft Office CV ir ļoti vienkārša un objektīva CV piemērs. Uzsvars tiek likts uz personīgās pieredzes un prasmju aprakstīšanu. Kodolīgiem un pragmatiskiem kandidātiem tas var būt labs CV variants.
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