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Ievads 

Jauniešu bezdarbs Eiropā joprojām ir problemātisks jautājums. Mums pašiem un jo 

īpaši jauniešiem nākas saskarties ar darba un mācību iespējām, kas ir arvien 

sarežģītākas. Tas attiecas gan uz darba piedāvājumiem un iespējām, gan arī uz 

nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm kādām jauniešiem ir jāpiemīt. Dzīve 

mums izvirza prasības un tajā pašā laikā piedāvā daudz iespēju. Jauniešiem ir 

jāpieliek lielas pūles, lai noorientētos, atrastu īsto vietu un attīstītu savu personību un 

identitāti. Šis apstāklis rada grūtības viņiem ģenerēt idejas par savu turpmāko dzīvi, it 

īpaši par profesionālo karjeru.  

Tomēr visā Eiropā ir cilvēki, kas strādā ar jauniešiem. Tie ir sociālie darbinieki, 

pedagogi, profesionālie konsultanti, palīgi jauniešiem ar speciālām vajadzībām, 

brīvprātīgie no iestādēm un asociācijām, kas strādā ar jauniešiem u.c. cilvēki. Šo 

cilvēku uzdevums ir atbalstīt un gādāt par jauniešiem, virzot un plānojot viņu 

profesionālo dzīves ceļu. Bet nav pieejamas pietiekoši daudz metodes un 

instrumenti, lai individuāli un atbilstoši motivētu un atbalstītu jauniešus. Turklāt 

dažāda veida speciālisti pietiekami nesadarbojas, lai apmainītos un apvienotu savas 

pieejas, kā labāk atbalstīt jauniešus. 

Tādēļ projekta komanda dos iespēju palielināt šiem speciālistiem profesionālās un 

sociāli pedagoģiskās kompetences. Turklāt mēs turpināsim iedrošināt viņus veidot 

sadarbību ar vietējiem partneriem, lai atbalstītu jauniešus, skolēnus, bezdarbniekus, 

no nelabvēlīgām ģimenēm , invalīdus u.c.. Ceļā uz veiksmīgu profesionālo un sociālo 

dzīvi piedāvāsim viņiem palīdzību, kas saistīta ar visiem dzīves aspektiem. 

Metodiski mēs paļaujamies uz intensīvu un demokrātisku sadarbību ar mūsu 

partneriem. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir noteikt dažādas metodes, 

instrumentus un labās prakses piemērus, ko ikdienas darbā ar jauniešiem viņu ceļā 

uz sev atbilstošu profesiju izmanto mūsu partneri. Šīs rokasgrāmatas pamats ir 

dažādu metožu un labās prakses piemēru kolekcija, ar mērķi palīdzēt mūsu mērķa 

grupai palielināt savu profesionalitāti un metodisko kompetenci. Rokasgrāmata tika 

izstrādāta, pārbaudīta un komentēta kopīgā darbā ar partneriem, kuri piedāvāja 

savas metodes un labās prakses piemērus.  
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Rokasgrāmata apkopo un sistematizē dažādas metodes, instrumentus un labās 

prakses piemērus, kas atbalstītu cilvēkus, kuri strādā ar jauniešiem, lai motivētu un 

konsultētu viņus profesionālajā orientācijā. Visas metodes, instrumentus un labās 

prakses piemērus apkopoja un pārbaudīja mūsu partneri. Testēšanas perioda laikā 

metodes un instumenti tika rediģēti atbilstoši saņemtajiem ieteikumiem no 

partneriem, lai arī praktiķi bez pedagoģiskās izglītības varētu izmantot šīs metodes. 

Tās ir pieejamas kā praktiskas vadlīnijas partneriem, praktiķiem un citām 

iesaistītajām personām. Rokasgrāmatā ir iekļautas 27 metodes, instrumenti un labās 

prakses piemēri.
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Kā strādāt ar šo rokasgrāmatu? 

Rokasgrāmata ir sadalīta 3 daļās:  

 Galvenokārt, šīs metodes ir paredzētas, lai uzzinātu dalībnieku 

stiprās un vājās puses, kā arī, lai iegūt plašāku informāciju par 

darba iespējām. 

 Konsultāciju metodes palīdz noskaidrot dalībnieku šaubas un 

neskaidros jautājumus. Turklāt šīs metodes ietver personiskas 

intervijas. 

 Lai īstenotu metodes no sadaļas “aktivitātes” ir nepieciešama 

laba sadarbība starp iestādēm un uzņēmumiem. Šīs metodes 

norisinās ārpus telpām. Jums ir jāapmeklē uzņēmumi un 

iestādes.  

Katrai lapai ir krāsaina līnija, kas definē, kāda veida metode tā ir. 

Papilus tam, jūs saņemsiet informāciju par laiku un dalībnieku skaitu, kas 

nepieciešams katrai metodei.  

 Metodes ar vienu pulksteni, ir īstermiņa - metodes. Jums būs 

nepieciešama viena diena vai mazāk. Galvenokārt metodes 

ilgums ir no vienas līdz astoņām stundām. 

Metodes, ar diviem pulksteņiem ir ilgtermiņa - metodes. Jums 

būs nepieciešams vairāk par vienu dienu. Ir dažas metodes, kuru 

ilgums ir trīs līdz seši mēneši. 

 Vienas personas simbols nosaka individuālas/personīgās 

metodes, kuras strādā tikai ar vienu dalībnieku. Dažos gadījumos 

metodes var izmantot kā individuāli tā arī grupā. 

 Metodes apzīmētas ar šo simbolu definē grupu metodes. Grupas 

dalībnieku skaits ir atkarīgs no metodes, galvenokārt tas ir no 

pieciem līdz 15 dalībniekiem grupā. 

Kopumā jūs variet izmantot trīs raksturojumus, izvēloties metodi: 

1. Kāda veida metodi es izmantošu (mācības, konsultācijas vai aktivitātes); 

2. Cik daudz laika es izmantošu (īstermiņa vai ilgtermiņa metode); 

3. Cik daudz dalībnieki ir iesaistīti (individuālais vai grupas darbs). 

 

Šī klasifikācija ir balstīta uz mūsu praktisko partneru pieredzi. Visa sniegtā 

informācija ir tikai orientējoša. Ir ļoti vēlams izmantot savu personīgo pieredzi un 

pielāgot metodes savam darba stilam. 

Ja veidlapā tiek izmantopta vīrišķā forma, atsaucoties uz personām, lai vienkāršotu 

lasāmību, ir jāsaprot, ka tas vienmēr attiecas gan uz vīriešu un sieviešu dzimumu. 

mācības 

konsultācijas 

aktivitātes 
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Kā lasīt pārskata tabulu? 

Lapas labajā pusē jūs atradīsiet pārskata tabulu. Pārskata tabula sastāv no ne vairāk 

kā 8 elementiem. Tabula jums palīdzēs iegūtu pirmo iespaidu par attiecīgo metodi un 

sniegs īsu pārskatu ar informāciju, kas attiecas uz attīstāmajām kompetencēm un 

īstenojamo mācību metodi, konsultāciju vai aktivitāti. Lūdzu, ņemt vērā: visai 

sniegtajai informācijai par metodes īstenošanu ir tikai ieteikuma raksturs. No jums un 

jūsu personīgās pieejas ir atkarīga mācību metodes, konsultāciju vai aktivitāšu 

pielāgošana jūsu vajadzībām. 

→ Virsraksts: mācību metodes, konsultāciju vai 

aktivitātes nosaukums 

→ Personīgās kompetences joma: Pārskats par 

kompetencēm un prasmēm, kuras ar šo 

metodi/instrumentu tiek veicinātas. Kompetences 

tiek veicinātas, ja attiecīgais simbols un nosaukums 

ir izcelts. Individuālās kompetences mēs sadalījām 4 

kategorijās, kuras ir būtiskas profesionālajai 

orientācijai. Lūdzu, ņemt vērā: vairums no metodēm 

un pieejām stimulē visas minētās kompetences. 

Tomēr mēs izcēlām tikai tās kompetences, kas 

mūsuprāt ir svarīgākās attiecībā uz konkrēto 

metodi/pieeju. Turpmāk jūs atradīsiet vairāk 

skaidrojumu attiecībā uz šīm kompetencēm. 

→ Laiks: Aptuveni cik ilgs laiks nepieciešams, lai 

īstenotu šo metodi. 

→ Darba materiāli un tehnoloģijas: Kādi darba 

materiāli un tehnoloģijas jums ir nepieciešamas, lai 

īstenotu šo metodi. 

→ Personāls: Cik daudz cilvēku un ar kādu 

kvalifikāciju jums ir nepieciešami, lai metodi īstenotu. 

 → Atrašanās vieta: Kāda veida ārējās prasības ir 

izvirzītas, lai īstenotu metodi. 

 → Avots: Atsauces, ja jums būs nepieciešama 

papildus informācija 

 → Pielikums: Papildus materiāli, ko var izmantot 

kā piemēram veidlapas/kopijas

Karjeras Kompass 

 

Personīgās kompetences joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks:  

1 līdz 1.5 stundas, atkarībā no 
dalībnieku skaita 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

Darbu saraksts ar karjeras 
kompasa jautājumiem, Karjeras 
kompasa paklājs (2x2m) 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
skolotājs 

Atrašanās vieta:  

Klase, auditorija, brīvā dabā 

Avots: 

M. Kaupersas (M. Kuijpers) 
nosauktās piecas karjeras 
kompetences (Kuijpers, M. 
Scheerens, J., Shyns, B. – Career 
Competencies for the Modern 
Career, 2005; 

Pielikums: 

Karjeras kompasa paklājs 
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Kompetences anotācija: 

 

Kompetences vienmēr tiek attīstīta, ja tā attiecas uz konkrētu metodi. Kompetence 

netiek mantota, to var iemācīties. Pateicoties mācībām un konsultācijām ir iespējams 

attīstīt kompetenci dažādās jomās. Tajā pašā laikā arī motivācija ir ļoti nozīmīgs 

faktors. Jums ir nepieciešama motivācija, lai iegūtu, kā arī, lai izmantotu savu 

kompetenci. Šī iemesla dēļ mēs apkopojām metodes un pieejas ar rotaļīgu un jautru 

noskaņu. Visām metodēm un pieejām, kuras jūs atradīsiet šajā rokasgrāmatā, ir 

kopīgs mērķis – ļaut dalībniekiem ilgtermiņā darboties patstāvīgi un pašpaļāvīgi. 

 

zināšanas 

- kognitīvās prasmes; pieejamie faktu krājumi, 

teorija un noteikumi 

praktiskās iemāņas 
- zināmas arī kā "tehniskās prasmes"; spēja veikt 

uzdevumus un risināt situācijas patstāvīgi un 

atbildīgi  

sociālā kompetence 
- zināmas arī kā "cilvēciskās iemaņas"; spēja 

sazināties un sadarboties (piem. Spējas strādāt 

komandā, cieņa, elastība, u.c.) 

paškompetence 

- spējas, kas attiecas uz sevi (piem. patstāvība, 

spēja sniegt un saņemt kritiku, pašapziņa, 

uzticamība, atbildība, u.c) 
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Mācību meodes 

Karjeras kompass 

Šo metodi var izmantot personu grupu karjeras 

konsultācijām. Metode rosina jauniešus paskatīties uz 

karjeras jautājumiem no dažādiem skatu punktiem, kā 

arī iesaka reālus soļus savas karjeras veidošanai. 

Mērķi 

Metode ir palīginstruments, sniedzot karjeras 

atbalstu vispārējās izglītības iestāžu un 

profesionālās izglītības iestāžu skolēniem un 

jauniešiem karjeras izvēles situācijā, lai sekmētu 

pēc iespējas veiksmīgāku  karjeras iespēju 

saskatīšanu. Metodes pielietošana ir nozīmīga tajā 

ziņā, ka var mazināt izglītības iestādes pamešanas 

risku un veicināt sekmīgāku mācīšanos. Metodes 

mērķis ir atklāt skolēnu un jauniešu iespējas 

saskatīt to, kā var vadīt savu karjeru un kā var 

attīstīt tādu karjeras vadības prasmi, kā lēmumu 

pieņemšana. Karjeras kompasa pielietošanas 

rezultāts izpaužas tajā, ka dalībnieki iemācās 

precīzāk formulēt savas domas un idejas un tiek 

samazinātas grūtības savstarpējā komunikācijā. 

 

Soli pa solim  

Metodes pieeja balstīta uz karjeras diskusiju principa, 

kas ir viens no rīkiem efektīvas komunikācijas trenēšanā. 

Metodes ietvaros tiek piedāvāti piemēri jautājumu 

uzdošanai noteiktās karjeras diskusiju fāzēs. Karjeras 

kompass sadalīts 5 karjeras kompetenču sektoros 

(Kuijpers, 2003). 

Pieci jautājumi ir šādi:: 

1. Ko es gribu? =pārdomas par personīgajiem mērķiem 

2. Kas man labi padodas? =pārdomas par iemaņām 

3. Kur es to varu darīt? =darba meklēšana 

4. Kā es to varu sasniegt? =karjeras kontrole 

5. Kurš man var palīdzēt? =kontakti 

 

 

 

Karjeras Kompass 

 

Personīgās kompetenes joma: 

knowledge 

practical skills 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks:  

1 līdz 1.5 stundas, atkarībā no 
dalībnieku skaita 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Darbu saraksts ar karjeras 
kompasa jautājumiem, Karjeras 
kompasa paklājs (2x2m) 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
skolotājs 

Atrašanās vieta:  

Klase, auditorija, brīvā dabā 

Avots: 

M. Kaupersas (M. Kuijpers) 
nosauktās piecas karjeras 
kompetences (Kuijpers, M. 
Scheerens, J., Shyns, B. – 
Career Competencies for the 
Modern Career, 2005;  Kuijpers, 
M., Meijers,F., Gandy, C. - The 
relationships between learning 
environment and career 
competencies of students in 
vocational education, 2011).. 

Pielikums: 

64 lpp 

Karjeras kompasa paklājs 
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Mācību metodes 

 

Dalībnieki gūst idejas un diskusijas dalībnieku padomus  personīgos jautājumos. 

Metode paredz aktīvu kustību, brīvi pārvietojoties pa Karjeras kompasa paklāju, kas 

nedaudz atgādina iecienīto veiklības spēli “Twisters“. Tā tiek spēlēta uz karjeras 

kompasa paklāja, kas tiek novietots uz grīdas vai zemes. Paklājam ir pieci krāsu 

lauki. Kustīga bulta tiek izmantota, lai noteiktu, kur spēlētājam ir jāiet. Kustīgā bulta 

arī ir sadalīta piecās krāsainās iedaļās. Pēc tam kad ir uzgriezta bulta, nosauc krāsu 

un dalībniekam tur jādodas, lai atbildētu uz attiecīgo jautājumu.. 

Ieteikumi un variācijas 

Karjeras kompasa paklāju var izmantot skolēnu un pieaugušo grupu nodarbībās 

jebkurā valodā runājošo starpā un dažādos izglītības posmos: sākumskolas, 

pamatskolas un vidusskolas līmenī jebkurā valstī. Metode var tikt izmantota darbā ar 

cilvēkiem dažādos adaptācijas posmos citā kultūrvidē. 
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Mācību meodes 

 

Karjeras lēmums: intereses un kādas ir manas 

vēlmes? 

Šī metode palīdz jauniešiem identificēt savas intereses.  

Mērķi 

Metodes mērķis ir apzināties savas individuālās vēlmes 

un intereses. Ir svarīgi motivēt jauniešus definēt savas 

intereses un personīgās vēlmes, lai veiksmīgi realizētu 

un attīstītu savu profesionālo dzīvi. Metodes mērķis ir, 

veicot mācības, rosināt pārdomas par dalībnieku 

interesēm, un atbilstoši apstiprināt vai pārskatīt šīs 

intereses, veicot viedokļu apmaiņu. No otras puses, 

metodes mērķis nav uzzināt jauniešu stiprās un vājās 

puses, bet palīdzēt viņiem noskaidrot savas intereses un 

labot nepareizās ievirzes. 

Soli pa solim 

Spēle ir paredzēta aptuveni 12 – 15 dalībniekiem. 

Vadītājs uz grīdas vai uz tāfeles novieto 10 plakātus, kas 

raksturo 10 dažādas interešu jomās. Dalībnieki 

sapulcējas pie tiem plakātiem, kuru joma viņus piesaista 

visvairāk. Dalībniekiem ir uzdevums paskaidrot, kāpēc 

viņi izvēlējās šo plakātu un kuras no darbībām viņiem ir 

īpaši piemērotas. Pēc tam, kad dalībnieki ir izstāstījuši 

savas intereses, katra grupa apspriež un pieraksta 

profesijas, kas atbilst viņu izvēlētajām interesēm. Viņi 

piešķir izvēlētās profesijas attiecīgajam plakātiem. 

Dalībnieki apskata citu grupu izveidotos plakātus un 

pievieno papildus darbavietas. 

Kartiņas ar darba vietu nosaukumiem arī var tikt 

izmantotas, izkaisot tās uz grīdas. Dalībnieki var atrast 

tos darbus, kuri atbilst viņu interesēm un pievienot tos 

attiecīgajiem plakātiem. Dalībnieki var ieteikt arī citas 

profesijas, uzrakstīt tās uz kartiņām un pievienot 

plakātiem. 

 

 

 

 

Karjeras lēmums: intereses 
un kādas ir manas vēlmes ? 

 

Personīgās kompetenes joma:

knowledge 

practical skills 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

2 stundas 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

Plakāti, stendi, informatīvie 
bukleti karjeras izvēlei 

Personāls :  

Izglītības un karjeras konsultanti, 
skolotāji 

Atrašanās vieta:  

Klase, auditorija 

Avots: 

Metode izstrādāta“Naviguide“ 
projekta ietvaros un 
izmēģinātaBimec Educational 
Institutā. 
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Mācību metodes 

 

Ieteikumi un variācijas  

Lai iegūtu vairāk informācijas par dažādiem darbiem vai par vienu konkrētu darbu, 

dalībnieki izveido "darba profila mapi". Izmantojot internetu, vai informācijas bukletus 

dalībnieki pieraksta informāciju par attiecīgo darbu, piemēram: Kādas ir prasības? 

Cik ilgs ir pārbaudes laiks? Kādas ir manas karjeras iespējas? Kādi ir mani 

uzdevumi, kā ...? Kāds ir tipisks darba laiks, un vai ir iespējams darbs maiņās? Kurā 

uzņēmumā es varu darīt šo darbu?  
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Mācību meodes 

Galerija 

Šis uzdevums ir paredzēts, lai atsvaidzinātu 

komunikācijas prasmes. 

Mērķi 

Dalībnieki kļust pārliecinātāki par savu publisko 

uzstāšanos. Šī metode nostiprina komunikācijas 

prasmes (piemēram, runājot ar lielāku auditoriju, 

ievērojot laika limitu runāšanai). Jauniešiem ir iespēja 

diskutēt un izteikt savu viedokli nelielas grupas priekšā. 

Dalībnieki uzlabo savu prezentēšanas tehniku un tas 

palielina viņu pašapziņu. Metode var palīdzēt iemācīties 

pamatus kā strādāt komandā, kā arī iegūt priekšstatu par 

to, kā komunicēt stresa situācijās. 

Soli pa solim  

Semināru telpā uz lielas virsmas (piemēram, galda, 

palodzes, grīdas) tiek izvietoti daudzi attēli. Dalībniekiem 

ir dotas 10 minūtes, lai izvēlētos attēlu, kas viņus 

visvairāk saista. Viņu izvēle ir jāsaista ar doto tēmu, 

piem. "Kā darba pasaule izskatīsies sievietēm?". Lai 

pārliecinātos, ka dalībnieki tiešām izdara personīgu 

izvēli, viņiem nevajadzētu sarunāties savā starpā 10 

minūtes, kā arī nevajadzētu radīt citus traucēkļus 

(piemēram, aizveriet logus, lai izvairītos no trokšņiem, 

kas nāk no ielas). Pēc tam, kad katrs dalībnieks ir 

izvēlējies attēlu, tos piestiprina pie tāfeles ar līmlenti. 

Pasniedzējs ievadā saka dažus vārdus, lai sagatavotu 

dalībniekus: "Mēs piedzīvojam izstādes atklāšanu". Kā 

veiksmīgi un pazīstami mākslinieki Jūs ekspertu 

auditorijai tiekat aicināti iesniegt savus darbus par tēmu 

"Kā darba pasaule izskatīsies sievietēm?”  

Tad dalībnieki uzņemas mākslinieka lomu, kurš "darbus" 

radīja un tiek dotas apmēram 5 minūtes, lai prezentētu 

savus attēlus. "Darbam" mākslinieks dod nosaukumu, kas 

ir jāuzraksta uz tāfeles. Māksliniekam ir pārliecinoši 

jāpamato kāpēc viņš / viņa radīja šo attēlu par attiecīgo 

tēmu. Vajadzētu atbildēt uz šādiem jautājumiem: "Kāpēc 

es gleznoju/uzņēmu šo attēlu? Ko es vēlos pateikt caur šo 

attēlu? Kādēļ šis temats man ir svarīgs?" Ir vēlams dialogs starp "mākslinieku" un 

"auditoriju", kā arī ir atļauta jautājumu uzdošana.  

 

 

Galerija 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

Atkarīgs no tā cik liela ir grupa  

 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas : 

Attēli no dažādiem 
žurnāliem,papīra tāfele, līplenta, 
pildspalvas/ marķieri 

Personāls:  

Darbinieki no iestādēm un 
asociācijām, kuri strādā ar 
jauniešiem 

 

Atrašanās vieta:  

Jebkura piemērota telpa 
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Mācību metodes 

Darba meklēšana ir jautra 

Šajā uzdevumā dalībnieki tiek iesaistīti reālās darba 

aktivitātēs.  

Mērķi 

Praktizēt darbā iekārtošanās situācijas ir labs treniņš 

pirms reālās darba intervijas. It īpaši tas attiecas uz 

jauniešiem, kuriem ir maz pieredzes šajā jomā. Jautra 

lomu spēle ir labs sākums, lai samazinātu bailes un rastu 

relaksētu pieeju šim jautājumam. Šī pasākuma 

priekšrocība ir tā, ka dalībnieki rotaļīgā veidā un jautrā 

gaisotnē tiek iepazīstināti ar darba intervijām, vienlaikus 

mācot viņiem "noteikumus", kas attiecas uz šo īpašo 

komunikācijas situāciju. Šīs metodes mērķis ir uzskatāmi 

parādīt dalībniekiem, ka darba intervijām ir nepieciešams 

sagatavoties. Lomu spēle samazina nervozitāti pirms 

reālās darba intervijas. 

Soli pa solim  

Dalībnieki apvienojas nelielās grupās, kuru uzdevums ir 

izveidot uzņēmumus un rakstīt darba sludinājumus ar 

vakancēm,  kuras izveidotajiem uzņēmumiem ir 

jāaizpilda. Darbavietas, kurām piesakās citi dalībnieki 

reāli nepastāv - tie drīzāk ir izdomāti jautri darbi, kā 

piemēram banānu vērtētājs vai rokassomiņu pārnēsātājs.  

Tālāksekodalībniekupieteikšanās 

šīmdarbavietāmunviņiirspiestidomātparkvlaifikācijām, 

kādasviņiemirnepieciešams, laidarbuiegūtu. 

Viensnonelielāsgrupasdalībniekiem, kurš 

izgudrojadarbavietu, spēlē personālavadītājalomu. 

Kadlomuspēleirnoslēgusies, 

pārējiegrupasdalībniekisniedzatgriezeniskosaiti. Šajā 

vingrinājumā pasniedzējs vairāk paliek fonā.  

  

 

 

Darba meklēšana ir jautra 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks: 2 stundas 

 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

 
Biroja preces 

 

Personāls:  

Pasniedzējs, izglītības un 
karjeras konsultants 

Atrašanās vieta:  

Skolas klases, semināru telpas 
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Mācību meodes 

Liktenīgais metiens 

Šī metode ir izveidota, apvienojot vairākas metodes un 

inovatīvus elementus, kā arī 2 krāsainus metamos 

kauliņus. 

Mērķi 

Metodi ir lietderīgi izmntot jauniešiem, kad tie ir nonākuši 
pie profesijas izvēles. Tikpat būtiski ir iepazīt plašo 
profesiju pasauli, kā arī mērķu definēšanas iemaņas. 
Metodes mērķis ir apzinātiessavus individuālos 
mērķusun identificēt vienu vai vairākas profesijas, kas 
jaunieti interesē un ir viņam piemērotas, kā arī sasaistīt 
profesijas ar saviem individuālajiem mērķiem. Izmantojot 
šo metodi, jaunieši definē savas stiprās un vājās puses. 

Soli pa solim  

Dalībnieki - vienas klases skolēni vai pieaugušie sadalās 

grupās no 4 līdz 10 cilvēkiem katrā. 

Katram dalībniekam ir sava individuālā lapa, uz kuras 

viņš atzīmē savus personīgos mērķus, atbilstoši tam, kas 

uzkrīt uz katra no kauliņiem.  

20 minūtes met kauliņus. Viens dalībnieks met otram 

kauliņu, kurš to ķer, pagriež pret sevi un nosauc vārdu, 

kas ir uzkritis. No sākuma 1. kauliņu, pēc tam 2.kauliņu: 

ķērējs atbilstoši savai personībai attiecīgajā sektorā 

nosauc, ko viņš var – nevar, grib – negrib vai ko viņam 

vajag – nevajag. 

Pēc 20 minūtēm grupai ir dots laiks 5 (10) minūtes, lai 

izveidotu dotās profesijas aprakstu. Pirms uzdevuma 

skolēni saņēma informāciju par dažādām profesijām. 

Ieteikumi un variācijas  

Skolēni (arī pieaugušie) bieži ļoti ilgi domā, ko viņi grib vai 

negrib, tāpēc uzdevuma izpildes kvalitāte ir atkarīga no tā, 

cik daudz katras komandas dalībnieki atsevišķi ir domājuši 

par šiem jautājumiem. 

Plusi vingrinājumam ar metamajiem kauliņiem: lai nodotu 

tālāk gājienu, svarīgi izveidot acu kontaktu, nosaukt vārdā 

iesaistītās personas, sagaidot to brīdi, kad ķērējs būs 

gatavs metamā kauliņa uztveršanai. 

Varianti grupas darbam. 

 

 

Liktenīgais metiens 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks:  

40 -80 minūtes (atkarīgs no tā cik ir 
grupas) 

 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

2 metamie kauliņi: 

1. kauliņš: es esmu, ģimene, darbs, 
atpūta, garīgā attīstība, 
pilsoniskums. 

2. kauliņš: varu – nevaru, vajag – 
nevajag, gribu – negribu. 

Izdales materiāls ar mērķu tabulu 
(pielikumā) 

 

Personāls:  

Skolotājs, karjeras konsultants, 
pasniedzējs 

 

Atrašanās vieta:  

Klase ar galdiem un krēsliem 

Avoti: 

Metodi Latvijā izveidoja 
astrologs un karjeras 
konsultants vidusskolās Mārtiņš 
Geida . 

Pielikumi: 

66 lpp. – darba burtnīca 
“Pozitīvais un negatīvais” 

68 un 70 lpp. – kauliņu veidnes 
kopija 
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Mācību metodes 

1. Uz grupu ir viena kopīgā lapa, kurā tiek atzīmēti visu dalībnieku mērķi. Un pēc 

tam tiek veikta kopīgā portreta prezentācija, ar iespējamo profesiju, kurā šis cilvēks 

varētu darboties. 

2. Nodarbības vadītājs var izvēlēties vienas profesijas pārstāvi, piemēram, 

skolotājs, pavārs vai politiķis, par kuru dalībnieki runā vai to apraksta, darbojoties ar 

metamajiem kauliņiem. Visām grupām šis profesijas pārstāvis 

jāapraksta.Vingrinājuma izpildes beigās katra grupa prezentē profesijas pārstāvja 

karjeras portretu. 

 

Alternatīvas.  

1.kauliņu ļoti labi var izmantot ledus laušanai dažādās mērķauditorijās.  

Ar šo kauliņu nodarbības sākumā var pārbaudīt vai auditorijā valda pozitīvs/negatīvs 

noskaņojums, optimistisks/pesimistisks. Nodarbības vadītājs atzīmē, cik daudz ir 

izkrituši „+” (varu, gribu, vajag) un „–” (nevaru, negribu, nevajag). Uz nodarbības 

beigām vēlreiz izspēlē šo kauliņu ar visiem gripas dalībniekiem un pārbauda, kā ir 

izmainījies auditorijas noskaņojums. 
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Mācību meodes 

Jaunu darbavietu gadatirgus 

Prezentācijas, kuras ir vizuāli pievilcīgas un ar dažādiem 

attēliem, mudina cilvēkus izrādīt atvērtību, uzmanību un 

zinātkāri, it īpaši attiecībā uz tādām lietām, kurām ir 

negatīva pieskaņa (asociācijas).  Piemēram, 

"Profesionālā orientācija / bezdarbs / karjeras izvēle" 

prezentācijas, attēli un simboli – tas viss ir piemērots, lai 

aktīvā un pozitīvā veidā veidotu priekšstatu par šīm 

tēmām, kā arī, lai rotaļīgā veidā atklātu "jaunas iespējas". 

Ar šo metodi dalībnieki uzzinās par jaunām, līdz šim 

nezināmām karjeras un izglītības iespējām. 

Mērķi 

Metode nodrošina jūs ar "rīkiem" un resursiem, lai varētu 

pieņemt svarīgus karjeras lēmumus. Šī metode dod 

cilvēkiem iespēju uzzināt kur var noderēt viņu pašu 

stiprās puses: zinot savas darbavietas stiprās puses, 

prasības kandidātam un analizējot kā šīs abas puses 

sader kopā, cilvēki var daudz vieglāk strādāt savā „īstajā“ 

darba vietā nevis darba vietās, kur viņi nevar dot lielu 

pievienoto vērtību. Tas šeit ir īpaši svarīgi, jo šī metode 

attiecas uz jaunām perspektīvām darba meklējumos. 

Soli pa solim  

Grupas pa 3-5 dalībniekiem sagatavo aktīvu izstādi par 

jaunām karjeras / mācību iespējām. Izstāde gan 

prezentē izvēlēto darba / izglītības nozari, gan aicina 

apmeklētājus izrādīt iniciatīvu. Dalībnieki tiek nodrošināti 

ar nepieciešamo informāciju un prezentācijas 

materiāliem. Tas ir atkarīgs no dalībniekiem, kuras no 

attiecīgās nozares profesijām viņi vēlas prezentēt un, kā 

viņi vēlas organizēt savu izstāžu stendu.  

Lai prezentētu savu stendu būtu jāizmanto dažādi 

dalībnieku aktivizēšanas paņēmieni un metodes. Ja 

nepieciešams, sagatavošanās posmā var lūgt vadītāja 

padomu. 

 

 

 

 

 

 

Jaunu darbavietu 
gadatirgus 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

4 stundas (2 h lai sagatavotos, 2 
h izstādei) 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

 
Informatīvie materiāli (brošūras, 
publikācijas, teksti, u.c.), plakāti, 
diagrammas, rakstāmlietas, 
internets un dators 

 

Personāls: 

No institūcijām un asociācijām, 
kuras strādā ar jauniešiem 

Atrašanās vieta: 

Jebkura piemērota izstāžu zāle 

Avots: 

Šī metode ir daļa no ikgadējā 
gadatirgus programmas, ko 
organizē Bulgārijas apmācību 
uzņēmumu tīkls "Prakses 
uzņēmumu gadatirgus" ietvaros 



 

20 
 

Mācību metodes 

 

 

 

 

 

 

Metode sevī apvieno kontaktēšanos ar citiem dalībiekiem, pārvietošanos no viena 

izstādes stenda uz citu, informēšanu. Dalībnieki tiek aicināti piedalīties un izteikt savu 

viedokli, gūt ieskatu dažādās nodarbinātības nozarēs, piedzīvot to visu ar savām 

maņām, kā arī tiek mudināti aktīvi rīkoties. 

Pēc tam dalībnieki dalās ar saviem iespaidiem. Kas viņiem ir palicis atmiņā? Kādas 

bija sajūtas nodarbības laikā? Pēc tam vadītājs īsumā apkopo svarīgākos nodarbības 

aspektus. 
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Mācību meodes 

Dziedāt slavas dziesmu sev 
 

Šīs metodes mērķis ir tāds, ka dalībnieki divu 

minūšu garumā saka " sevislavējošurunu“. 

 

Mērķi 

Jauniešiem bieži ir grūti runāt par sevi, par savām 

prasmēm un stiprajām pusēm un pareizi to visu novērtēt. 

Darba meklēšanas gadījumā tomēr ir svarīgi, lai viņiem 

būtu skaidrs priekšstats par sevi un jo īpaši par savām 

pozitīvajām īpašībām. Izmantojot šo metodi, dalībnieki 

rotaļīgā veidā var praktizēt pozitīvu sevis prezentēšanu. 

Šīs metodes mērķis ir praktizēt pozitīvu sevis 

prezentēšanu un rosināt pārdomas par dzimumu 

atšķirībām darba meklējumos. 

Soli pa solim  

Pasniedzējs paskaidro šī uzdevuma mērķi: jaunieši 

parasti labi māk runāt par saviem trūkumiem, bet viņiem 

ir ļoti grūti runāt par savām stiprajām pusēm. Tas bieži 

noved pie zemas pašapziņas. Pat ja tas bieži tiek 

uztverts kā "samākslots", ir svarīgi, lai cilvēks sevi 

apzinātos gan ar trūkumiem, gan savām stiprajām 

pusēm. Profesionālajā pasaulē, piemēram, darba 

intervijās ir ļoti svarīgi, lai sevi varētu tādā veidā arī 

prezentēt.  

Pēc pasniedzēja ievada, dalībniekiem ir dots laiks (10 

līdz 15 minūtes) padomāt, kādas pozitīvas īpašības viņi 

redz sevī un pieraksta savas stiprās puses, 

kompetences, prasmes, un varbūt pat savas veiksmes - 

tādējādi sagatavo "špikeri" savai runai.  

Nākamais solis - dalībnieki ar savu runu uzstājas grupas 

priekšā. Runa nedrīkst būt ilgāka par divām minūtēm.  

Pasniedzējs klausās runātājus un cenšas piefiksēt galvā 

lietas, kas piesaista īpašu uzmanību. Kuras prasmes 

minējuši zēni un kuras meitenes? Kuras prasmes nav 

minētas vispār, lai gan tādas pastāv? Vai ir kādas 

atšķirības?  

Pievēršiet uzmanību! Rakstiskas piezīmes var uztvert kā 

novērtējumu.  

 

 

Dziedāt slavas dziesmu sev 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Recommendation for use 

Laiks:  

1 stunda 

 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 
 
Papīrs piezīmēm 

 

Personāls:  

Pasniedzēji, izglītības un 
karjeras konsultanti 

Atrašanās vieta:  

Skolas klases, semināru halles 
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Mācību metodes 

 

Izvērtējums: Pasniedzējs pajautā visai grupai, kādas bija viņu sajūtas runas laikā. 

Kas bija patīkami? Kas bija nepatīkami? Ja pasniedzējs ir pamanījis kaut ko īpašu 

viņš/viņa to apspriež ar dalībniekiem: vai ir atšķirības starp prasmēm, ko sev 

piedēvē zēni un ko meitenes? Ja jā, uz ko balstās šie pieņēmumi? Ja, piemēram, 

meitenes sev piedēvē vairāk sociālās iemaņas, savukārt zēni, praktiskās iemaņas, 

tas būtu jāpārrunā. 

Ieteikumi un variācijas 

Alternatīva: pa pāriem, dalībnieki var pierakstīt sava partnera pozitīvās īpašības. Tad 

katrs no dalībniekam saka “slavas runu”, kuru par viņu sarakstīja partneris. 

Pasniedzējam ir jāizskaidro dalībniekiem, ka runas netiek vērtētas. Dalībniekiem ir 

jāmēģina saglabāt rotaļīgu attieksmi pret visu procesu, lai samazinātu refleksu 

ietekmi.  

Ieteikums: šī metode ir izmantojama pirmās sesijas laikā, kad dalībnieki ir tikko 

satikušies savās grupās. Viņi ir motivēti un bez aizspriedumiem, kas var parādīties 

vēlāk. Turklāt ir svarīgi ieturēt pārtraukumus starp "dziedātājiem", lai viņi var 

koncentrēties. 
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Mācību meodes 

Praktiskas mācības uzņēmumos 

Dalībniekiiziet praktiskas mācības uzņēmumos. 

Mērķi 

Metodes galvenais mērķis ir profesionālā orientācija un 

praktiskas pieredzes iegūšana, lai Izvairītos no 

priekšlaicīgām neveiksmēm profesionālajā izglītībā. 

Šāda pieeja veicina sociālās un profesionālās prasmes 

Soli pa solim  

Dalībnieki sāk ar vienu nedēļu garām praktiskām 

nodarbībām sertificētā mācību iestādē. Viņi strādā šādās 

profesionālajās jomās:  

 kokapstrāde  

 mājsaimniecība,  

 metālapstrāde, 

  dārzkopība,  

 ekonomika un 

  administrācija  

 

Dalībnieki savu pirmo pieredzi iegūst, veicot savus 

pienākumus "aizsargātā telpā".  Balstoties uz šīm 

aktivitātēm, skolēni savām praktiskajām nodarbībām 

izvēlas kādu no vietējiem vai reģionālajiem uzņēmumiem 

(2 nedēļu praktiskas mācības). Skolēnus atbalsta 

skolotājs. Uzņēmumos iegūtā pieredzi tiek izmantota 

turpmākajās mācībās 

 

Ieteikumi un variācijas  

Praktiskās mācības uzņēmumos vispiemērotākās 

irpamatskolas 8. un 9. klases audzēkņiem. 

 

 

 
 

 

Praktiskās mācības 
uzņēmumos 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

3 nedēļas (1 nedēļa sertificētā 
iestādē, 2 nedēļas uzņēmumos) 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Attiecīgs darba materiāls 
uzņēmumos 

Personāls:  

Skolotāji, mentori, pasniedzēji 

Atrašanās vieta:  

Skola, uzņēmumi, profesionālie 
centri 

Avots: 

Šī metode ir daļa no 
programmas "Darba starts 
pluss". Tā ir profesionālā 
orientācija, dodot praktiskā 
darba pieredzi. . 
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Mācību metodes 

Nepieciešamās prasmes 

Šī metode ir progresīvas mācības, lai kļūtu par jauniešu 

kultūras pasniedzēju. Progresīvās mācības sastāv no 3 

elementiem. 

Mērķi 

Šī metode attīsta jauniešos profesionālās orientācijas 

prasmes. Metodes viens no mērķiem ir palīdzēt 

dalalībniekiem pretendēt uz brīvprātīgu vai apmaksātu 

darbu (nostiprina esošās prasmes, kā arī veicina apgūt 

iemaņas jaunatnes kultūras sfērā): metode mobilizē un 

motivē jauniešus. Šī metode apvieno sevī divus mērķus - 

profesionālo izglītību un ekstrēmisma novēršanas 

profilaksi. 

Jaunieši ar sparu nododas darbam. Semināra laikā caur 

aktivitātēm un pašnoteiktiem uzdevumiem atklājas 

dalībnieku stiprās un vājās puses. Turklāt notiek arī sevis 

novērtēšana. Būtiska šīs metodes sastāvdaļa ir no 

grupas dalībniekuun pasniedzējunovērtējumus. 

Soli pa solim  

1.Jauniešu kultūras darbnīca- dažādās jauniešu kultūras 

jomās (Rap mūzika, Hip-Hops, grafiti, komiksi, ...): 

darbnīcu vada pārstāvji no jauniešu kultūras vides. 

Darbnīcas laikā dalībnieki apgūst praktiskas iemaņas 

izvēlētajā jauniešu kultūras jomā, kā arī zināšanas, kas 

noderīgas kā pasniedzējiem, piemēram, komunikācijas 

prasmes un citas personīgās iemaņas (sadarbība, 

atbildība u.c.). 

Radošās aktivitātes darbnīcas palīdz motivēt dalībniekus 

piedalīties arī turpmākajās aktivitātēs. Turklāt, strādājot 

ar pašu radītu saturu un tehnoloģijām, dalībnieki tiek 

iedrošināti izteikt savas emocijas. Radošās darbības 

jauniešos stimulēpašizpētes procesus.  

2. Politiskās izglītības darbnīca -("prasmju skola"): 

Neviendabīgās grupās dalībnieki mācās izturēties pret 

citiem ar cieņu. Tiek runāts arī par aizspriedumiem 

attiecībā uz jauniešu kultūru. Kopā ar pārējiem 

dalībniekiem tiek apspriesti jautājumi par pilsonisko 

sabiedrību. Tas palīdz viņiem atrast savu vietu 

sabiedrībā, kā arī apzināt savas idejas un vēlmes, kas 

attiecas uz viņu (profesionālo) attīstību. 

 

Nepieciešamās prasmes 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

2/3 nodarbības 5 dienās vai 1 
diena (saīsinātais variants) 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Pederumi jauniešu kultūras 
semināram, kancelejas preces 

Personāls :  

Personāls: 2-3 jauniešu kultūras 
protagonisti, 1 politiskais 
pedagogs, 1 novērotājs, 1 
koordinators 

Atrašanās vieta:  

Skola, izglītības iestāde ar 
iespēju pavadīt nakti / 
ēdināšanas iespējām 

Avots: 

Metode tika izstrādāta un 
pārbaudīta Vācijas NVO 
“Cultures Interactive”  (dibināta 
pateicoties Vācijas Federālajai 
darba ministrijai un Eiropas 
Sociālajam fondam)  projekta 
"Xenos - dzīvo un strādā 
dažādībā"  ietvaros. 
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Mācību meodes 

3. Pašapziņas grupa- Grupas un pasniedzēju darbs, kas balstīts uz psiholoģiju. Ja 

visa darbnīca ilgst pāris dienas, šāda pašapziņas grupa notiek vienu reizi dienā 

(dienas beigās). Grupa ir brīvprātīga - pasniedzēja uzdevums izvēlēties piemērotākās 

metodes, bet iemeslu sarunai var meklēt dienas notikumos un iegūtajā pierdzē. 

Grupas darbā tiek veikta pašanalīze, kā arī notiek diskusijas par iegūto pieredzi, 

konfliktiem un dalībnieku attieksmi pret to. Dalībnieki runā par tēmām, kas saistītas ar 

jauniešu dzīves vidi. 

Pasniedzējam ir iespēja vadīt diskusiju arī par tēmu - profesionālā orientācija / darba 

tirgus. Diskusijas laikā pasniedzējs paliek fonā. 

 

Pasniedzējs grupu virza uz sadarbību ar vietējām iestādēm profesionālās orientācijas 

jomā, kā arī jauniešu sociālajiem dienestiem, ja tie piedāvā savus seminārus un 

atbalstu jauniešus iekļaušanai darba tirgū. 

 

Ieteikumi un variācijas  

Jauniešu kultūras darbnīcas aktivitātes tiek izvēlētas atbilstoši dalībnieku interesēm. 

Pastāv iespēja vienlaicīgi piedāvāt vairākas jauniešu kultūras darbnīcas, lai 

apmierinātu dalībnieku intereses. 
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Mācību metodes 

 

Praktiskās nodarbības 

Praktiskajās nodarbībās piedalās skolēni ar mācīšanās 

traucējumiem. Šī metode apvieno sevī sadarbību starp 

uzņēmumiem un mācību iestādi, ņemot vērā šo cilvēku 

personīgās vajadzības un iespējas. 

Mērķi 

Metodes galvenais mērķis ir integrēt skolēnus ar īpašām 

vajadzībām un mācīšanās traucējumiem profesionālajās 

mācībās, trennējot skolēnu praktiskās iemaņas. Papildus 

minētajam, vēl viens mērķis ir atbalstīt šos skolēnus 

sekmīgi pabeigt pamatskolu. Ņemot vērā skolēnu 

praktisko pieredzi, iespējams atrastu viņiem piemērotu 

un atbilstošu darbu vai arodapmācību. No otras puses, 

šāda pieeja ļauj izvairīties no priekšlaicīgas profesionālo 

mācību pārtraukšanas. 

Piemērota skolas izglītība atbalsta pašattīstību un 

nostiprina pamatzināšanas un prasmes (matemātikā, 

valodās, kultūrā un dažādās ikdienas dzīves jomās, kā 

piem. pieklājība, punktualitāte, spēja strādāt komandā 

utt.). 

Soli pa solim  

Kopš 7 klases tiek ieviesta prakses diena, lai integrētu 

bērnus profesionālajās mācībās. Četras dienas nedēļā 

skolēni iet uz skolu, bet vienu dienu viņi strādā vietējos 

uzņēmumos. Šīs prakses laikā skolēni iemācās svarīgas 

prasmes un iemaņas. Skolēni todara skolotāja pavadībā 

- vairāku priekšmetu mācīšana tiek papildināta ar 

prakstisku pieredzi uzņēmumos. 

Ieteikumi un variācijas  

Sadarbības partneru tīkls ir ļoti svarīgs – tas ir 

nepieciešams vispirms. Šajā tīklā var būt: profesionālās 

skolas, jauniešu organizācijas, darbā iekārtošanās biroji, 

vietējie uzņēmumi, ģimenes konsultatīvais centrs, 

narkotisko vielu konsultēšanas centrs, psihologu atbalsta 

centrs u.c. 

  

 
 

 

Praktiskās nodarbības 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

 sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

Patstāvīgi (līdz skolēni iegūst 
pamatskolas diplomu)  

Darba materiāli un tehnoloģijas: 
 
Skolai nepieciešamās preces 

Personāls:  

Mentors (uzņēmumā), skolotājs ar 
speciālām iemaņām (skolotājs ar 
profesionālo orientāciju) 

Atrašanās vieta: 

Sskolas, profesionālie centri, 
uzņēmumi 

Avots: 

Šī metode ir daļa no 
programmas "Darba starts 
pluss", tā ir profesionālā 
orientācija, dodot praktiskā 
darba pieredzi, kurā tiek 
izmantoti arī elementi no 
programmas "Profesionālajai 
ievirzei draudzīga skola” (skola, 
kas atbalsta profesionālo 
orientāciju). 
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Mācību meodes 

 

Profesionālās mācībasun iekļaušanās prakses 

uzņēmumā 

Prakses uzņēmums (pazīstams arī kā prakses firma vai 

virtuālais uzņēmums) ir virtuāls uzņēmums, kas darbojas 

kā īsts bizness un simulē īsta uzņēmuma finanšu 

procedūras, produktus un pakalpojumus.  

Mērķi 

Darbs prakses uzņēmumā nodrošina praktikantu ar 

nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai kļūtu par 

uzņēmēju vai pēc darba beigšanas prakses uzņēmumā, 

atrastu darbu īstā uzņēmumā. 

Šī metode māca uzņemties iniciatīvu, paļauties uz sevi, 

kā arī sniedz zināšanas par to, kā izveidot un vadīt 

uzņēmumu. Prakses uzņēmumā dalībnieki iemācās 

strādāt komandā, uzņemties atbildību, attīsta 

pašiniciatīvu un uzlabo savas profesionālās un tehniskās 

prasmes. 

Soli pa solim  

Prakses uzņēmums ir simulēta organizācija, kuru 

izveidojuši praktikanti ar koordinatora palīdzību, lai veiktu 

saimniecisku darbību. Tas nodrošina praktikantus ar 

praktisku uzņēmējdarbības pieredzi un uzlabo zināšanas 

par biznesa vidi. Lai gan faktiski netiek veikta preču vai 

naudas apmaiņa, notiek citi darījumi: tiek veikti 

pasūtījumi, izsniegti rēķini un tiek uzturēta finanšu 

uzskaite - ar kreditoriem, debitoriem, akciju sabiedrībām 

un tā tālāk. 

Prakses uzņēmumus ļoti bieži atbalsta reāli mentora 

uzņēmumi, kuru produktus un pakalpojumus prakses 

uzņēmums simulē. Mentoru uzņēmumi sniedz 

informāciju par tehniskiem un vadības jautājumiem. 

Prakses uzņēmums veic tirgus izpēti, reklamējās, pērk 

izejvielas, transportē preces, nodrošina krājumus, gatavo 

plānus, ražo un pārdod simulētas preces vai 

pakalpojumus, maksā algu, nodokļus, pabalstus u.c. 

  

 
 

 

Profesionālā apmācība un 
iekļaušanās prakses 
uzņēmumā 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

2-6 stundas nedēļā 

 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

Dabiski izejmateriāli, biznesa 
piemēri, likumdošana, internets un 
dators  

Personāls:  

Skolotājs, pasniedzējs, 
universitātes pasniedzējs 

Atrašanās vieta:  

Skola, profesionālais centrs 

Avots: 

Šī metode tiek izmantota  
Bulgārijasmācību uzņēmumu 
tīkla praksē. 
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Mācību metodes 

 

Prakses uzņēmums piedāvā praktisku apmācību šādās 

jomās: 

• administrēšanas prasmes; 

• grāmatvedība; 

• datorprasmes; 

• personāla vadība; 

•  mārketings un pārdošana; 

• iepirkumi; 

•  uzņēmējdarbība  

 

Metodes rezultāti tiek mērīti, izveidojot personīgo portfolio. 

Ieteikumi un variācijas  

Prakses uzņēmumi strādā nacionālā un starptautiskā tīklā “Pes. Europen / Pen 

International”, kas ir vispasaules prakses uzņēmumu tīkls. Katram prakses 

uzņēmumam vajadzētu būt mentoram no kāda reāla uzņēmuma. 



 

 
 

  

Konsultāciju 

meodes 
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Konsultācijas 

Autobiogrāfija un dzīves nodaļu pētīšana 

Konsultatīvajā darbā autobiogrāfija tiek raksturota kā 

pašatklāsmes, pašizpētes, pašraksturošanas vai 

pašanalīzes metode.  

Mērķi 

Metodi ieteicams lietot konsultēšanas sākuma posmā, jo 

tā palīdz iegūt būtiskākos datus par klienta biogrāfiju. Ar 

šīs metodes palīdzību, klients var atklāt darbības un 

ietekmes, kas piešķir viņa dzīvei jēgu. Veidojot 

autobiogrāfiju, klients apraksta savu dzīvi tā, kā viņš to ir 

dzīvojis, minot viņam svarīgākās intereses, pieredzi, 

atklāsmes, atklājot veiksmes un neveiksmes, kā arī 

izceļot nozīmīgākās starppersonu 

attiecības.Autobiogrāfija palīdz klientam apjaust savu 

dzīves ceļa jēgu, savukārt konsultantam šī metode palīdz 

atklāt klienta pasaules redzējumu. 

Metode paredzēta, lai: 

 attīstītu saistītu izpratni par dzīves trajektoriju; 

 palīdzētu iepazīt pašam sevi; 

 atklātu klienta būtiskākos dzīves notikumus, to 

nozīmi un ietekmi; 

 veicinātu refleksiju par pieredzi un vērtībām; 

 palīdzētu klientam novērtēt savas stiprās puses 

un vajadzību iegūt citas kapacitātes; 

 izveidot izpratni par esošo situāciju un 

pastāvošajām problēmām.  

  

 
 

 

Autobiogrāfija un dzīves 
nodaļu pētīšana 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks:  

Autobiogrāfijas izpilde aizņem 
10 -  20 minūtesi, atkarībā no 
klienta vecuma un dzīves 
pieredzes. 

Diskusijapar metodi aizņemap 
60 minūtēm. 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 
Balts papīrs un rakstāmais, 
dators (nav obligāts) 

Personāls:  

Karjeras konsultants, psihologs, 
psihoterapeits, sociālais darbinieks 

Atrašanās vieta:  

Konsultāciju kabinets, kur būtu 
iespēja neviena netraucēti, 
nodrošināt konsultāciju 

Avots: 
Karjeras konsultēšanas metodes, 
Adina Ignata, Valsts izglītības 
attīstības aģentūra,Rīga, 2009. 
Sociodinamiskā konsultēšana, 
praktiska pieeja nozīmes 
veidošanai, V.Pīvijs (R. Vance 
Peavy), Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, Rīga, 2011. 
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Konsultācijas 

 

Soli pa solim  

Autobiogrāfiju var veidot dažādi. Klients var pats rakstīt savu biogrāfiju hronoloģiskā 

secībā. Var zīmēt horizontālu dzīves līniju, augšpusē rakstot notikumus, kas viņu ir 

pozitīvi cēluši, bet apakšā zem līnijas, atzīmējot dzīves sāpīgās pieredzes. Klientam 

var lūgt arī savu dzīvi sadalīt nodaļās, katrai nodaļai, lūdzot piešķirt arī attiecīgu 

virsrakstu. Autobiogrāfiju var gatavot arī kā kolāžu vai arī izmantot dažādas datora 

programmas. Svarīgi ir nodefinēt mērķi, kāpēc tiek veidota autobiogrāfija. Mērķis 

var būt visdažādākais - var lūgt apskatīt visu dzīvi vai tikai kādu konkrētu dzīves 

aspektu, piemēram, nozīmīgākās autoritātes, apgūtās zināšanas, nozīmīgākos 

lēmumus, sasniegumus vai vaļaspriekus. Pēc savas dzīves stāsta atspoguļošanas, 

ļoti būtiska ir pieredzes pārrunāšana, reflektēšana un analīze. 

Tā kā metode visbiežāk tiek izmantota konsultāciju sesiju sākumā, tad ir iespēja pēc 

laika lūgt klientam uzzīmēt vēlreiz savu dzīves līniju vai sadalīt dzīvi nodaļās un 

salīdzināt, kā pēc konsultācijām ir mainījusies klienta attieksme pret sevi un apkārt 

esošo situāciju. 

Ieteikumi un variācijas  

Visgrūtāk šo metodi izmantot ar tiem jauniešiem, kuriem ir ļoti maza dzīves 

pieredze. Šajos gadījumos ļoti konkrēti ir jādefinē mērķis – kāds dzīves aspekts tiek 

pētīts. Tiem jauniešiem, kuriem jau ir kāda darba pieredze, metode strādā pat 

efektīvāk, jo paveras plašākas iespējas pašanalīzei un pašraksturošanai. Metode 

palīdz saprast sevi– savas spējas un potenciālu, palīdz apzināties savas pieredzes 

spēku.  
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Konsultācijas 

 

Spēle “Point of You™” 

Šī metode ir ņemta no mācību spēles "Point of You™" un 

tā ir pielāgota karjeras konsultēšanas vajadzībām. 

Mērķi 

Šī metode ir noderīga, lai padomātu par pagātni, skaidri 

paskatītos uz tagadni un saprastu nākotnes potenciālu. 

Te var uzdot daudz dažādus jautājumus. Šī ir laba 

metode, lai noskaidrotu īsto problēmu, kura jāatrisina. Ja 

tas ir izdarīts, tā jau ir daļa no panākumiem. Metodi 

veiksmīgi var izmantot, ja cilvēks ir iestrēdzis kādā 

situācijā un nezin kā no tās izkļūt. Metodi var izmanto arī, 

tad, ja tradicionālās karjeras konsultēšanas metodes nav 

devušas rezultātus, vai arī tie nav pietiekami. 

Metodes mērķis ir apskatīt situāciju no dažādiem 

skatupunktiem, lai iedvesmotu personu, ka viss ir 

iespējams, ja viņš/ viņa izvēlēsies pareizo ceļu. Vēl viens 

no metodes mērķiem ir - ielūkoties dziļi katrā no 

dalībniekiem un atklāt ko jaunu. 

Soli pa solim  

Šajā spēlē ir 66 dažādas foto kārtis ar vārdiem. Katrai no 

kārtīm spēles grāmatā ir savs stāsts. Spēle ir veidota ar 

jautājumiem. Dalībnieks iet cauri vienai no anketām. 

Vispirms viņš/ viņa nosaka jautājumu, kurš tiks risināts, 

izmantojot šo spēli. Piemēram, kāds ir mans 

profesionālais potenciāls vai, kā un kurā virzienā es 

varētu attīstīt savu karjeru? Pēc tam dalībnieks 

neskatoties izvēlas trīs kārtis un izkārto tās zem 

jautājumiem: Kas noticis pagātnē? Kas notiek tagad? 

Kāds te ir potenciāls? Tad dalībnieks atver pirmo no 

kārtīm un mēģina atrast asociācijas starp foto kārti un 

uzdoto jautājumu. Mēģina atrast sevi fotogrāfijā vai 

izmantojot iztēli, pievieno vai atņem kaut ko no 

forogrāfijas. 

Pēc tam dalībnieks pievieno vārdu, kas rakstīts zem foto 

kārts un turpina procesu. Viņš/ viņa mēģina atbildēt uz 

šādiem jautājumiem: Kādi vēl vārdi var tikt izveidoti no 

tiem pašiem burtiem? Kādiem vārdiem ir pretēja 

nozīme?Vai man patīk vai nepatīk šis vārds? Kā šis 

 
 

 

Spēle “Point of You™” 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

20 – 30 minūtes 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 
 
Spēle “Point of You” vai līdzīga 
spēle ar foto kārtīm un vārdiem uz 
tām 

 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
skolotājs, pasniedzējs 

Atrašanās vieta:  

Klase ar galdien, ārpus telpām, 
klusa vide 

 

Avots: 

Metodi radīja Izraēlas eksperti 
2007.gadā, pasniedzējs un 
psihologs Yaron Golan un Efrat 
Shani 
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Konsultācijas 

vārds ir saistīts ar foto kārti, kuru es aplūkoju? Kā tas 

viss ir saistīts ar jautājumu, kas mani šodien nodarbina? 

Tādā pašā veidā turpiniet vēl ar divām citām kārtīm. Šī 

posma beigās viņš/viņa izveido apkopojumu par spēles 

gaitu un uzraksta rīcības plānu, ko viņš/viņa darīs 

nākamajās 24 stundās, 7 dienu un 1 mēneša laikā, lai 

mainītu situāciju. 
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Konsultācijas 

Krāsu metaforas 

Krāsu metaforu tests ir modificēts krāsu attiecību tests. 

Mērķis 

Metode palīdz noskaidrot neapzināto motivāciju 

(vajadzības, intereses), gan profesionālās darbības 

jomā, gan citās svarīgās klienta darbības jomās. Tā ir 

saistīta ar pozitīvas, neitrālas vai negatīvas attieksmes 

noskaidrošanu pret kādu konkrētu jēdzienu vai parādību 

klientam. Metodes mērķis ir palīdzēt skolēniem, 

jauniešiem un pieaugušiem apzināties savu motivāciju, 

lai izdarītu izvēli. Metode ir pietiekami metaforiska un 

uzskatāmi attēlo esošo situāciju. 

Soli pa solim  

Metode ir balstīta uz diviem principiem: 

1. Ja cilvēks kādu jēdzienu asociē ar kādu sev 

patīkamu krāsu, tad tas var liecināt par viņa 

pozitīvu attieksmi pret šo jēdzienu. Un otrādi, ja 

cilvēkam nepatīk kāda krāsa, tad arī, iespējams, 

viņam ir negatīva attieksme pret šo jēdzeinu. 

2. Ja vairāki jēdzieni ir apzīmēti ar vienu un to pašu 

krāsu, tad tas liecina, ka konkrētam cilvēkam starp 

šiem jēdzieniem ir kopsakarības un vienāda 

attieksme. 

Lai noteiktu motīvus un attieksmes ir nepieciešams atrast 

jēdzienus, kas klientam ir nozīmīgi vai interesanti. 

Jēdzienu sarakstā vēlams iekļaut tādas jomas kā: 

 Dažādus darbības veidus (klientu apakalpošana, 

analīze, radoša darbība utt.); 

 Dažādas vajadzības un vērtības (ģimene, mīlestība, 

pienākumu izpilde utt.); 

 Dažādus emocionālos pārdzīvojumus (dusmas, 

bailes, apmierinātība utt.); 

 Cilvēkus, kas klientam ir nozīmīgi (tiešais vadītājs, 

klienti, kolēģi utt.); 

 Dažādi laika periodi (pagātne, tagadne, nākotne); 

 Klientam nozīmīgi notikumi (karjera, izaicinājumi un 

riski utt.);  

 
 

 

Krāsu metaforas 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks:  

20 minūtes individuāli, grupā līdz 
40 minūtēm (atkarībā no 
dalībnieku skaita) 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

Komplekts ar krāsu kartiņām, 
kuras izmērs ir aptuveni 6x12 
cm individuālām konsultācijām;, 
grupas konsultācijām – A5 
(dzeltenā, sarkanā, zaļā, zilā, 
violetā, brūnā, pelēkā, melnā 
krāsā). Jēdzieni uz mazām 
lapiņām (izmērs- 2x6cm ) 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
skolotājs, mākslas terapeits 

Atrašanās vieta:  

Klase, auditorija, vestibils, ārpus 
telpām 

Avots: 

Metodi izstrādājis psiholoģijas 
doktors I. Solomins 

Pielikumi: 

72 lpp - Komplekts ar krāsu 
kartiņām  

74lpp- Jēdzienu kartiņas 
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 Atslēgas vārdi: vaļasprieki, interesanta 

nodarbošanās, patiesais“es”, ideālais “es”. 

Jēdzieni tiek izvēlēti pēc sarunas ar klientu, kad ir noskaidrota viņa dzīves situācija 

un vajadzības. 

Individuālās konsultācijas instrukcija 

Jums priekšā atrodas krāsu kartiņas. Uz galda atrodas arī dažādi jēdzieni, lasiet 

jēdzienu un atrodiet šim jēdzienam Jūsuprāt vispiemērotāko krāsu. Jēdzienu ir 

daudz, bet kartiņas tikai 8, tāpēc var būt tā, ka uz kādas krāsas kartiņas ir vairāki 

jēdzieni, bet uz kādas to vispār nav. Jēdzienus uz krāsu kartiņas novietojiet apgriezti, 

ar uzrakstu uz leju. 

Kad klients ir salicis visus jēdzienus pa atbilstošām krāsām, lūdziet viņam sarindot 

krāsu kartiņas secībā no tās krāsa, kas šķiet vispievilcīgākā līdz tai, kura patīk 

vismazāk. Rezultātā ir rinda no krāsu kartiņām uz kurām atrodas jēdzieni no tās 

krāsas, kas patīk visvairāk, līdz krāsai, kas patīk vismazāk. 

Tad ņemam jēdzienus, kas atrodas uz krāsu kartiņām un novietojam zem krāsas ar 

uzrakstu uz augšu. Tā atklājam visus jēdzienus. Tālāk meklējam atslēgas vārdus, 

kurus izceļam, novietojot uz krāsas. Tie ir – interesanta nodarbošanās un mana 

aizraušanās, mana pagātne, mana tagadne, mana nākotne, ideālais „Es“un reālais 

„Es“. Iegūstam rezultātu, ko kopīgi ar klientu varam apspriest. Mērķis sarunai ir 

apzināties, kādas ir klienta slēptās vajadzības, vērtības, centieni iegūt 

apmierinājumu, motīvi un rīcības, attiecības un iespējamie adaptācijas veidi, kāda ir 

esošā situācija un kāda ir prognozējamā nākotne, iegūstam informāciju arī par klienta 

stresa un negatīvu pārdzīvojumu avotiem.Grupā izmantojam lielās A5 formāta krāsu 

kartiņas, kas atrodas grupas dalībnieku priekšā un ir numurētas. Grupas 

dalībniekiem iedod veidlapu ar jēdzienu sarakstu un dalībniekiem, katram jēdzienam 

jāpieraksta atbilstošās krāsas kartiņas numurs. Līdzīgi tiek sagrupētas arī krāsu 

izvēles. 

Rezultātu interpretācija  

Visi jēdzieni, kas iekļūst vienā grupā ir savstarpēji saistīti. Piemēram, ja vienā grupā ir 

jēdzieni – „mans darbs“ un „interesenata nodarbošanās“, tas liecina, ka cilvēkam 

darbs, ko viņš veic ir saistošs un interesants un viņam ir pozitīva attieksme pret to. Ja 

vienā grupā ir jēdzieni „bailes“un „profesionālā darbība“, tas leicina, ka ir kādas 

problēmas saistībā ar profesionālo darbību.  

Interpretējot rezultātus, sākotnēi analizē jēdzienus, kas klientam ir saistīti ar 

patīkamām krāsām. Tad analizē tās grupas, kurās ir jēdzieni – „Interesanta 

nodarbošanās“un „Mana aizraušanās“, jo visi jēdzieni, kas ir kopā ar šiem, klientam 

visticamāk ir ļoti interesanti, svarīgi un saistīti ar viņa motivāciju un vajadzībām. Tad 

analizē visus laika jēdzienus – „pagātne“, tagadne“un „nākotne“. Nobeigumā apskata 

jēdzienus – reālais „Es“ jeb kāds es esmu un ideālais „Es“, kāds es vēlos būt.  

Ja klientam ir svarīgi var analizēt jēdzienus, kas ir siastīti ar profesionālo darbību, 

attiecībām ar cilvēkiem un citiem dzīves notikumiem.  
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Konsultēšana izmantojot Skype 

Karjeras konsultēšana pa Skype ir salīdzinoši jauna 

mlieki  tērēti laika un finanšu resursi. 

Mērķi 

Konsultāciju mērķi, izmantotās metodes un saturs, kas 

tiek izvēlēti atbilstoši vajadzībām,ir ļoti dažādi. Skype 

konsultēšanu izmanto dažādu īsu atbilžu sniegšanai uz 

konkrētiem jautājumiem, parasti tie ir saistīti ar izglītību 

un darba meklēšanu. Konsultēšanas procesā galvenais 

rezultāts ir klienta vajadzību realizācija vai arī viņa tālāko 

soļu noteikšana. Iespējams skype konsultēšana ir 

pirmais solis, lai  izprastu karjeras konsultanta piedāvāto 

resursu un pakalpojumu spektru. 

Soli pa solim  

Skype konsultācijas var notikt dāžādos laikos un 

dažādās vietās un kombinācijās ar citām karjeras 

konsultācijām. Skype konsultācijas parasti izmanto, lai 

sniegtu īsas atbildes uz konkrētiem jautājumiem, 

atkārtotām konsultācijām un darbā ar klientiem, kas 

dzīvo attālākos reģionos un citās pilsētās. Piemērs, 

klientam ir grūtības atrast darbu, Skype sarunā, sniedz 

konsultācijas par darba meklēšanu. Sarunas laikā klients 

atsūta arī savu CV, kur tas tiek pārskatīts un tiek sniegti 

ieteikumi tā uzlabošanai. Darbs ar datoru un šādu 

programmu izmantošana jauniešiem ir ikdiena, līdz ar to 

tā ir ērta un nerada papildusuztraukumu, kā tas ir 

meklējot konsultanta kabinetu vai gaidot rindā.  

Ieteikumi un variācijas  

Programmas Skype vietā var tikt izmantotas arī citas līdzīgas komunikācijas 

datorprogrammas Google Hangouts, Viber u.c. Galvenā atškīrība no telefona ir tā, 

ka ar šīm programmām ir ērti sazināties rakstiski, pārsūtīt failus un veikt video 

zvanus. Lai gan šīs programmas var izmantot arī grupu konsultācijām,  tās ikdienā 

biežāk tiek izmantotas  individuālajām konsultācijām. 

  

 
 

 

Konsultēšana izmantojot 
Skype 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Recommendation for use 

Laiks:  

Līdz 45 minūtēm 
Darba materiāli un tehnoloģijas: 
 
internets ir obligāts priekšnoteikums 

Personāls:  

psihologs, karjeras konsultants 

Īstenošanas vieta:  

Biroja vai klases telpa 
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Grafiskās kārtis 

Grafiskās kārtis ir stimulējošs materiāls (grafiski 

zīmējumi), kurus izmanto  kā pamatelementu karjeras 

konsultāciju darbā.  

Tās ir 25 melnbaltu zīmējumu kopums un šī metode ir 

izmēģināta ar 1000 jauniešiem no14 gadu vecuma. 

Mērķi 

Metodesekmē pēc iespējas veiksmīgāku  karjeras 

iespēju saskatīšanu. Metodes mērķis ir palīdzēt 

dalībniekiem apzināties savas vēlmes un vajadzības, lai 

izdarītu izvēli, pieņemtu lēmumu un uzņemtos par to 

personisku atbildību. Metode „Grafiskās kārtis“ veicina 

personisku atbilžu meklēšanu, pārdomas par darbu, 

profesiju un sev piemērota virziena atrašanu. Diskusijas 

unjautājumi rosina katram individuāli aizdomāties par 

savu karjeras īstenošanu. 

Soli pa solim  

Grafisko kāršu pielietošana dažādos vingrinājumos ir ļoti 

plaša.Grafisko kāršu metode ir balstīta uz divām pieejām 

-  gestalta-terapijuun mākslas terapiju. 

 

Ar grafisko kāršupalīdzību ir iespējams: 

 Identificēt pagātnē neīstenotas aktivitātes; 

 apzināties savas vēlmes un vajadzības. 

 

Pamatjautājumi,ko jautā konsultants šajos uzdevumos: 

 Kas tagad notiek? 

 Ko tu tagad jūti? 

 Ko tu tagad dari? 

 Ko tu tagad gribi? 

 

  

 
 

 

Grafiskās kārtis 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālākompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks: 

Līdz 40 minūtēm individuāli, grupā 
līdz 1, 5 stundām (atkarībā no 
dalībnieku skaita) 

 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Grafiskās kartes (V. Peškovskas 
zīmējumi vai citu mākslinieku 
darbi kā stimulējošais materiāls, 
piemēram M. Ešers) 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
pedagogs, mākslas terapeits 

Atrašanās vieta:  

Klases telpa, auditorija, vestibils, 
ārpus telpām 

 

Avots: 

V.Peškovskas  izveidotais 
melnbalto grafisko zīmējumu 
komplekts, ko veido 25 kārtis  
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Kā stimulējošu materiālu var izmantot melnbaltus grafiskus mākslinieku zīmējumus, 

kurus var raksturot kā nepabeigtus, nenoteiktus un optiskas ilūzijas saturošus 

(piemēram, Morisa Ešera darbus). Ja ir pieejams, var izmantot mazāk zināmas 

mākslinieces  V. Peškovskas speciāli veidotas kārtis. Ahromātiskās krāsas aktivizē 

labo smadzeņu puslodi un dod iespēju klientam pašam izvēlēties zīmējuma krāsas 

un tā unikālo tēlu. Polaritāte aktualizē emocijas un tām var būt dažāda nokrāsa.  

Vingrinājums „Izvēle“. 

Klientam ir daudz dažādu vēlmju un interešu. Kas tad man ir svarīgi? Vai es izdaru 

pareizo izvēli? Kas man ir nepieciešams? Kādas ir manas prioritātes? 

Saliekit zīmējumus uz galda klienta priekšā. Ļaujiet viņam izvēlēties vienu 

zīmējumu, kas viņu piesaista visvairāk. Ja tādu ir vairāki, izvēlieties tomēr tikai 

vienu. Ieskatieties zīmējumāun padomājiet par šādiem jautājumiem: 

 Kādas emocijas tas izraisa?  

 Par ko jūs šobrīd domājiet?  

 Kā šīs domas ir saistītas ar izvēlētiem tēliem zīmējumā?  

 Kā šīs jūtas un domas ir saistītas ar situāciju jūsu dzīvē šajā brīdī? 

Pierakstiet atbildes uz šiem jautājumiem. 

Ieteikumi un variācijas  

Metode pielietojama arī nobriedušiem cilvēkiem, kas vēlas izdarīt izvēli savā 

profesionālajā karjerā, bet baidās pieņemt nozīmīgus lēmumus. 
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Mani mērķi 

Metodes būtība ir saistīta ar kolāžas veidošanu.   

Mērķi 

Metode palīdz apzināties un saprast būtiskākos savas 

dzīves uzdevumus, domājot par visām būtiskajām dzīves 

tēmām, tai skaitā darbs, izglītība, hobiji un attīstība. 

Metodes mērķis ir apzināties savas dzīves un karjeras 

mērķus, kā arī noskaidrot šķēršļus to sasniegšanā. 

Soli pa solim  

Sākumā ir vēlama īsa, brīva diskusija. Diskusijai 

vajadzētu būt par personīgo vai profesionālo dzīvi, par 

mērķiem un taktiku to sasniegšanā. Diskusijā jāiekļauj 

šādas dzīves jomas: 

 Es pats; 

 Ģimene, draugi, manas mājas, attiecības; 

 Izglītība, karjera; 

 Atpūta, vaļasprieki. 

 

Norise un instrukcija: 

Instrukcija ir jāsniedz pakāpeniski: 

1. Uzrakstiet uz lapas 3 – 5 savas dzīves mērķus, ko 

vēlaties sasniegt tuvākajos 5 gados; 

2. Kad ir uzrakstīti mērķi, izveidojiet kolāžu par tēmu 

„Mana dzīve pēc 5 gadiem; 

3. Tad no šiem mērķiem izvēlieties vienu un uzrakstiet 3 

– 5 soļus šī mērķa sasniegšanā"; 

4. Tālāk veidojam atkal kolāžu par tēmu „Šķēršļi, kas 

traucē sasniegt izvēlēto mērķi“; 

5. Saruna par to kā klients var pārvarēt vienu no 

šķēršļiem. 

 

  

 
 

 

Mani mērķi 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

1 stunda individuāli,  

1 līdz 5 stundām grupai, atkarībā 
no dalībnieku skaita 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

 
A4 papīra lapa, pildspalva, žurnāli, 
šķēres un līme 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
pedagogs, mākslas terapeits 

Atrašanās vieta: 

klase, auditorija, vestibils, brīvā 
dabā 

Avots: 

Mākslu metodes un tehnikas 
profesionālajā darbībā. Raka 
2010 A. KOPITINS 
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Didkusijas laikā tiek uzdoti šādi: 

1. Patstāstiet par savu darbu (kolāžām)? 

2. Kādus mērķus jūs izvirzījāt?  

3. Kādus soļus noteicāt, lai sasniegtu izvirzīto mērķi? 

4. Kādus šķēršļus saskatījāt, kas var traucēt sasniegt mērķi?  

5. Kā pārvarējāt šos šķērsļus? 

6. Kā jums patīk sava darba rezultāts? 

7. Kuru kolāžu bija vieglāk veidot – to, kas saistīta ar mērķiem vai šķēršliem? 

8. Kādas bija grūtības abu kolāžu veidošanas laikā? 

9. Cik mērķtiecīgas ir plānotās darbības? 

10. Vai tās var palīdzēt mērķu sasniegšanā? 

Klientam var nepatikt sava izveidotā kolāža, tad konsultants var lūgt pārveidot to tā, 

lai klientam tā būtu tīkama. Svarīgi strādāt tik ilgi, līdz klientam kolāža patīk un 

rezultāts ir pieņemams. 

Ieteikumi un variācijas  

Prognozējamais laiks uzdevuma izpildei ir 60 minūtes. Sākotnējai sarunai – 10 

minūtes. Kolāžas veidošanai 20 minūtes, pārrunām 10 minūtes. Ja uzdevumu 

realizējat grupā, sarunas prasīs ilgāku laiku, kaut arī tās organizē pāros vai grupās 

pa 3- 4 dalībniekiem. 

Metode var tikt izmantota darbā ar cilvēkiem dažādos adaptācijas posmos citā 

kultūrvidē. 

 

Variants – var izmantot arī smilšu kasti A4 lapas vietā un dabas materiālus žurnālu 

vietā, ja nodarbība notiek āra teritorijā. 
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Pastāsti savu stāstu izmantojot spēli 

“Punctum” 

“Punctum ir spēle, kas paplašina redzesloku un tā ir 

pielāgota karjeras konsultēšanas vajadzībām. Metodeir 

piemērota dalībnieku iedrošināšanai un motīvēšanai.  

Mērķi 

Metodi var labi izmantot, kad cilvēki ir nokļuvuši situācijā, 

kurā viņi nezin kur, lai dodas tālāk. Tas ir labs veids, kā 

atklāt cilvēka resursus un padarīt tos viņam redzamus. Šī 

metode palīdz labāk izprast sevi, savas vajadzības, 

sapņus, kā arī to, kas tiek sagaidīts no profesionālās 

dzīves. Mērķis ir palīdzēt dalībniekiem realizēt tās 

vērtības, kuras ir saistītas ar viņu profesionālo darbu, lai 

viņi ieraudzītu dažādus personīgās un profesionālās 

attīstības ceļus. Metode "Pastāsti savu stāstu" parāda 

visus cilvēka resursus, neizceļot stiprās un vājās puses. 

Tā galvenokārt ir balstīta uz pieeju - "viss ir iespējams" 

un uzsver to, ka viss ir atkarīgs no centieniem, lai 

sasniegtu mērķi.  

 

Soli pa solim  

Ir 33 dažādu veidu foto kārtis. Klients izvēlas vismaz trīs 

no kārtīm, kurās viņš/viņa redz asociācijas ar savu 

turpmāko profesionālo darbību. Pēc kāršu izvēles klients 

dalās ar domām un idejām, kas raisījās šajā procesā. 

Šajā spēlē ir arī 33 kārtis ar dažādiem vārdiem. 

Neskatoties uz šiem vārdiem, klients paņem tikpat daudz 

vārdu cik viņš ir paņēmis attēlus. Viņš/viņa liek vārdus uz 

attēliem un dalās ar jaunām domām un idejām, kas 

radās izmantojot šos vārdus. Tad viņa/viņš izvēlas vienu 

no 33 jautājumiem uz kuriem atbildēt. Tad viņš/viņa 

izdomā nosaukumu savam stāstam. Pēc tam, kad ir dots 

stāstanosaukums dalībnieks dod divus vārdus, kas ir 

saistīti ar stāsta nosaukumu un šiem diviem vārdiem 

viņš/viņa dod vēl divus vārdus katram no tiem. Tad 

pēdējie četri vārdi tiek apvienoti ar diviem jauniem 

vārdiem. Šie pēdējie divi vārdi apvienojas vienā. Un šis 

vārds ir reālais (galīgā redakcija) stāsta nosaukums. 

 

 
 

 

Pastāsti savu stāstu 
izmantojot spēli “Punctum” 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks: 

Individuāli: 20 – 30 minūtes,  

grupā: līdz 1 stundai 

 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 
 
Spēle “Punctum” vai līdzīga spēle 
ar foto kārtīm 

 

Personāls: 

Psihologs, karjeras konsultants, 
skolotājs, pasniedzējs 

 

Īstenošanas vieta:  

Klase ar galdu. Tas var notikt arī 
ārpus telpām. Mierīga atmosfēra. 

 

Avots: 

Metodi izveidoja Izraēlas 
eksperti 2007.gadā, pasniedzējs 
un psihologs Arons Golans un 
Efrats Shani 
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Stāsta nosaukums 

 

  Asociācija ar vārdu                   Asociācija ar vārdu 

 

 

Associētais vārdsAssociētais vārdsAssociētais vārrdsAssociētaus vārds 

 

 

kombinētsassociētais vārdskombinēts associētais vārds 

 

 

Stāsta nosaukuma gala variants 

 

Pēc metodes izmantošanas dalībnieksizstrādā rīcības plānu, kas viņam/viņai jāizdara 

nākamo 24 stundu laikā, nedēļas laikā un pēc vairākiem mēnešiem, lai virzītos uz 

priekšu. 

Ja tas tiek izpildīts, tas ir labs sākums, lai nospraustu jaunus mērķus. Šī metode ir 

laba, lai iekustinātu lietas. Rezultāti var nebūt uzreiz, bet pēc vairākām dienām. Pēc 

tam, kad metode ir pielietota, procesi klienta galvā notiek vēl kādu laiku. 

Ieteikumi un variācijas 

1. Šo metodi ir iespējams izmantot gan grupās, gan individuāli. 

2. Metodi var izmantot kā pirmo soli, pirms pārrunām par nepieciešamajām 

prasmēm, lai sasniegtu mērķus un to, kā uzlabot šīs prasmes. 

3. Spēle ir pieejama vairākās valodās. 

4. Lai izmantotu šo metodi mēs iesakām papildus mācības. 
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Stāstījums 

Stāstījuma metode ir balstīta uz strukturētas sarunas 

principu starp konsultantu un klientu.  

Mērķi 

Metode palīdz atklāt cilvēka iekšējos un ārējos resursus, 

kas var sekmēt veiksmīgu iekļaušanos 

izglītībā/mūžizglītībā un darba tirgū. Stāstījuma pamatā ir 

globāla pieeja cilvēkam, ievērojot visus viņa personīgās, 

profesionālās un sociālās dzīves aspektus. 

Konsultēšanas ietvaros pielietotās stāstījuma metodes 

mērķis ir atbalstīt cilvēku jebkurā dzīves posmā, lai 

panāktu maksimālu savienojamību starp cilvēka 

resursiem, prasībām, centieniem, interesēm un vērtību 

sistēmu ar reālo piedāvājumu izglītības vai darba tirgū, 

kā arī lai panāktu maksimālu savienojamību ar sociālo un 

profesionālo integrāciju. Metodes mērķis vērsts uz 

cilvēka dzīves stāsta simbolisko konstruēšanu un savas 

identitātes un savu nostāju veidošanu. Karjeras 

konsultanta mērķis, pielietojot stāstījuma metodi, ir 

palīdzēt cilvēkam saskatīt savas stiprās puses, dotumus 

un spējas, kuras var rezultatīvi izmantot panākumu 

gūšanā noteiktā profesionālās darbības vai kādā citā 

dzīves jomā. Stāstījuma gaitā notiekošā pašatklāsme un 

karjeras attīstībai nozīmīgu faktoru sakritības 

saskatīšana palīdz konsultējamam ieraudzīt iespējamos 

karjeras virzienus atbilstoši noteiktiem modeļiem, kas 

iepriekšējā dzīves pieredzē ir izrādījušies funkcionāli un 

rezultatīvi. Stāstījumā atklātais var kalpot arī par 

argumentu, lai cilvēks pieņemtu lēmumus karjeras 

izvēles situācijā un iezīmētu jaunas personīgā dzīves 

stāsta koordinātes savu karjeras mērķu sasniegšanā. 

Soli pa solim 

Stāstījuma laikā notiek nepieciešamo resursu 

apzināšana un tiek izveidots sturkturēts personas dzīves 

stāsts. Tas ir balstīts uz cilvēka iepriekšējo pieredzi, 

apgūto dzīves lomu modeli, esošajām zināšanām un 

sasniegumiem. Stāstītājs atklāj nozīmīgākos faktus par 

saviem sasniegumiem un par to, kas veicināja šos 

panākumus līdzšinējā dzīves pieredzē.   

 
 

 

Stāstījums 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

Ieteikumi 

Laiks:  

Intervijas laiks - 1.5 stundas, ja 
nepieciešams, konsultēšanu var 
turpināt vairākas reizes 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Prezentācijas materiāli: A3 lapa, 
zīmuļi, flomāsteri 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
skolotājs 

Atrašanās vieta:  

Konsultāciju telpa 

Source: 

Metode irbalstīta uzN.E. 
Amundsona pieeju klienta 
konsultēšanā.  

Theoretical background - 
Amundson, N.E. Active 
Engagement. Teorētiskais 
pamatojums - Amundson, N.E.  
Active Engagement. The being 
and doing of career counselling, 
2009, Canada: Ergon 
Communications . 
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Stāstītājs atklāj arī faktus par savām interesēm un hobijiem. Stāstījums tiek veidots 

hronoloģiski pa dzīves posmiem, sākot ar atskatu bērnībā, tad skolas laikā līdz 

esošajam dzīves posmam. Balstoties uz stāstītāja dotajiem faktiem darba lapā tiek 

veidots stāsts, tā uzskatāmi vizualizējot izklāstīto. Pateicoties Stāstījuma 

vizualizācijas veidam, konsultējamais var  aplūkot izveidoto savu līdzšinējo dzīves 

stāstījumu un visu stāstīto „salikt pa plauktiem”. Atklātais dzīves stāsts veicina cilvēka 

interesi veidot gandarījumu nesošu un jēgpilnu karjeru. 

 

  



 

46 
 

Konsultācijas 
 

Darbaspēka integrācijas ceļš uz nodarbinātību 

Šī metode novērtē cilvēka spējas un kompetences 

(izmantojot intervijas un testus), kā arī uzlabo 

nodarbinātības iespējas, izveidojot individuālizētu darbā 

iekārtošanās ceļvedi.  

Mērķi 

Ar šo metodi vēlams sasniegt šādus mērķus: 

 decentralizētos birojos uzsākt sniegt konsultācijas un 

darbā iekārtošanās pakalpojumus, veicinot šo 

pakalpojumu izmantošanu un nodrošinot uzņēmējus 

ar atbilstošiem darbinikiem; 

 nodrošināt vienādas iespējas un novērst 

diskrimināciju, īpašu uzsvaru liekot uz vienlīdzību 

starp vīriešiem un sievietēm, ņemot vērā ilgtermiņa 

plānus un stratēģijas; 

 ar konkrētu rīcību, mācībām, informāciju un 

padomiem veicināt nodarbinātību un vietējās 

uzņēmējdarbības vides attīstību. 

Soli pa solim  

Metode sastāv no vairākiem posmiem:  

1.Iepazīšanās posms 

Iepazīšanās intervija ir nepieciešama, lai konsultants un 

darba meklētājs labāk iepazītu viens otru. Šī intervija ir ļoti 

svarīga, jo tā nosaka ietvaru, kurā jādarbojas visa procesa 

laikā.  

2.Diagnostikas posms 

Diagnostikas intervija sastāv no divām daļām: vienā daļā 

tiek strādāts ar klientu, otrajā daļā konsultants strādā un 

tiekas ar visu projekta komandu, kas arī ir ļoti svarīgi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Darbaspēka integrācijas 
ceļš uz nodarbinātību 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

Atkarīgs no dalībnieka 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Pieteikuma veidlapa, 
diagnosticēšanas rīks, datu bāze 
internets un dators 

Personāls:  

5 cilvēki - viens koordinators un 
četri konsultanti 

Atrašanās vieta:  

birojs 

Source: 

Ceder Merindades (biznesa 
vadības un uzņēmējdarbības 
birojs no Merindiades 
/Burgosā)Metode ir balstīta uz 
datu iegūšanu un 
dokumentāciju, īstenojot 
programmas ACCEDEM 
iniciatīvu EQUAL . 
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Procesa daļā, kurā tiek strādāts ar klientu, notiek gan datu apkopošana, gan tiešs 

klienta novērtējums, izmantojot anketēšanu, kas pielāgota klientam un reģionālajm 

kontekstam. 

Diagnostikas rīkam ir atsevišķa sadaļa par klienta profesionālajām prasmēm dažādās 

jomās (vadības un administrācijas, veselības, ēdināšanas un tīrīšanas, 

transportēšanas, ražošanas, u.c.), un šī sadaļa tiek aizpildīta kopīgi ar dalībnieku. 

Tiek analizētas dalībnieka profesionālās kompetences, ņemot vērā viņa zināšanu 

līmeni un darbā iegūtās iemaņas. Diagnosticēšanas mērķis ir savākt informāciju, lai 

novērtētu personas nodarbinātības iespējas, pamatojoties uz viņa profesionālajām 

interesēm un darba tirgus pieprasījumu.. 

Procesa otrais posms sastāv no komandu sanāksmēm. Konsultanti apspriež un 

novērtē diagnostikas rīka sniegtos rezultātus, novērtē dalībniekiu prasmes un sniedz 

ieteikumus viņu turpmākai profesionālajai attīstībai. 

3. Atgriešanās posms 

Atgriešanās intervija tiek veikta ar mērķi sniegt dalībniekiem informāciju un resursus, 

lai viņi varētu pieņemt veiksmīgus lēmumus attiecībā uz savu profesionālo 

integrāciju. 

Personīga uzmanība no starpdisciplinārās komandas puses ir svarīgi visa procesa 

laikā izmantojot apmācības, vadīšanu un konsultācijas. 
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Biznesa vadības un uzņēmējdarbības 

tehnikas   

Šī ir funkcionālā metode, balstīta uz personas vērtību, 

prasmju un pieredzes akcentēšanu.  

Mērķi 

Šīs metodes mērķi ir: 

 identificēt un pilnveidotprofesionālo profilu;  

 radīt labākas iespējas, pilnveidojot personiskās 

spējas;  

 uzlabot ekspertu sniegtās informācijas kvalitāti 

un precizitāti 

 

Tālākie mērķi: 

 palielināšanāt lietotāju nodarbinātību  

 veicināt pielāgošanās prasmes atlases procesam un 

izvēlētajiem piedāvājumiem  

 veicināt procesā iesaistīto labāku pozicionēšanu  

 uzlabot sevis prezentēšanas prasmi darba intervijās  

 Uzlabot aktīvas darba meklēšanas prasmes 

 

Soli pa solim  

Metode balsīta uz “Es kā profesionālis” un prasmēm, 

kuras ar to saistītas, izpratnes.  

Metodei ir vairāki posmi: 

 pirmais solis darbā ar dalībniekiem ir pārliecināties, vai 

viņiem ir CV, to pārbaudīt, lai saprastu viņu 

profesionālo profile; 

 otrkārt, notiek personiska intervija, kuras laikā mēs 

kopā ar dalībnieku analizējam viņa CV un sagatavojam 

personīgu SVID analīzi. Šajā posmā, mēs ar 

dalībniekiem strādājam arī psiholoģiski, lai palīdzētu 

viņiem atgūt zaudēto pašapziņu, to nostiprinam; 

 trešajā posmā tiek identificētas dalībnieku stiprās 

puses, lai mēs varētu noteikt viņu profilam piemērotas 

darba meklēšanas iespējas. Mēs palīdzam viņiem 

sagatavot pilnu CV, kurš ir pielāgots viņu interesēm un prasmēm. CV ir viņu 

labākais rīks; 

 
 

 

Biznesa vadības un 
uzņēmējdarbības tehnikas 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

ieteikumi 

Laijs:  

Individuālais un grupu darbs: 
2h 
kursiun darbnīcas: 
2 h dienā. 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

 
Papīra dokumenti, tiešsaistes 
resursi, Portaitīvais dators, pieeja 
internetam, multimediju resurcsu 
programmatūra (video, ppts, utt.) 

Personāls :  

pshologs, sociālais 
darbinieks,darbu vadītājs, 
konsultants 

Īstenošanas vieta:  

Sanāksmju telpa 

Avots: 

SODEBUR 
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 papildus tam, mēs arī plānojam mācību sesijas, kurās palīdzam viņiem attīstīt 

publisku uzstāšanos un mācam to, kā labāk izmantot savas stiprās puses darba 

intervijā;.  

 process ir noslēgts, izstrādājot darba meklēšanas plānu, nosakot atbilstošus 

informācijas avotus katram gadījumam atsevišķi. Dalībnieku dati tiek apkopoti 

darba meklētāju datu bāzē, atbilstoši viņu profesionālajai kategorijai.  

Visbeidzot, regulāra uzraudzība tiek veikta, analizējot izmaiņas, kas ir notikušas 

katrā no CV, kā arī tas, vai speciāli izstrādātais plāns uzlabo viņu izredzes atrast 

darbu. 

Tas viss tiek papildināts ar regulāriem mācību pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot 

dalībnieku nodarbinātības iespējas, kā arī izstrādāt īpašus mācību plānus, lai 

uzlabotu viņu profesionālos profilus un pārbaudītu citas iespējas, piemēram, 

uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības iespējas. 

Ieteikumi un variācijas 

Būtiska ir sadarbība tīklā: 

 sociālais serviss reģionālā līmenī; 

 sociālais serviss pašvaldību līmenī; 

 valuUzņēmumi; 

 biznesa associācijas, arodbiedrības; 

 izglītības centri. 
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Karjeras portfolio 

Metode ir zināšanu un prasmju novērtējuma instruments, 

lai iegūtu apstiprinājumu par iegūto kompetenci formālā 

un neformālā ceļā. 

Mērķi 

Karjeras portfolio ir lielisks resurss, kas palīdz 

jauniešiem apzināt savus iedzimtos talantus un 

priekšrocības. Karjeras portfolio ir redzama viņu 

pagātne, tagadne un nākotne. Portfelio tiek 

izmantots, lai novērtētu jauniešu stiprās un vājās 

puses, ar mērķi pieņemt tālākus lēmumus, attiecībā 

uz izglītību vai karjeru. Šī metode zināmā mērā ļauj 

izmainīt un padziļināt personību, lai vairāk pievērstu 

uzmanību savām spējām un iespējamajiem karjeras 

virzieniem un darīt to patstāvīgi, bez palīdzības no 

ārpuses. Tas palīdz jauniešiem saprast, kas viņi ir, 

kur viņi ir, cik daudz viņi ir gatavi mainīt savu 

uzvedību, un ko viņi ir gatavi darīt. 

 

Soli pa solim  

Dalībnieki analizē un dokumentē savu (turpmāko) 

karjeras ceļu. Tādā veidā viņi paši veido savu karjeras 

portfolio. Portfelio ir jāveido tādā veidā, lai tas tiek 

papildināts līdz ar "profesionālās personības" izaugsmi 

un pieredzes iegūšanu.  

Portfolio saturs 

1.Sapņu darbs: 

Kāds ir mans sapņu darbs? Ko es varu sagaidīt no 

savām profesionālajām darbībām? 

 

2.Intereses, spējas un prasmes  

Tiek dokumentētas tās spējas un īpašības, kuras 

raksturo personību. To var darīt, izmantojot īpašus testus 

un profesionāļu atbalstu, kā arī sagatavojot savu 

"Europass”. 

  

 
 

 

Karjeras portfolio 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālāskompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks: 

Šī  ir ilgtermiņa aktivitāte, bez 
ierobežojumiem 

. 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 
 
Profesionālo apmācību 
dokumentācija, darba prakse, 
amata apraksti, darba piedāvājumi, 
pašnovērtējuma testi, motivācijas 
vēstules utt., internets un dators 

 

Personāls:  

Visi, kuri strādā ar jauniešiem, 
konsultanti, mentori, skolotāji u.c. 

 

Atrašanās vieta:  

Telpa 

Avots: 

Šī metode tika izstrādāta 
Bulgārijā pēc Nacionālās 
amatniecības palātas iniciatīvas, 
kopā ar ekspertiem no Paaudžu 
asociācijas, ar mērķi mācekļiem 
nodrošināt mācību un treniņu 
procesu . 
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3. Dokumentācija un fakti par jauniešu attiecībām ar profesionālo pasauli pirms 

karjeras izvēles: 

- saraksts ar profesijām, kuras es zinu (radinieki,paziņas un draugi); 

- saraksts ar profesijām, kuras mani interesē; 

- priekšstati par vēlamajām profesijām/sarunas ar vecākiem, draugiem. 
 
 4.Dokumentācija par virzības pasākumiem un pieteikumiem: 
-informācijas materiāli elektroniskā un papīra veidā (avīzes, žurnāli, brošūras u.c.); 

- uzņēmumu apmeklējumi; 

- prakses darbi, stažēšanās; 

- pieteikumi (visu pieteikumu vēstuļu un atbilžu kolekcija, kas nosūtītas par 

stažēšanos, apmācībām un darbu); 

 

5. Pieteikumu dokumenti - motivācijas vēstules, nepieciešamie sertifikāti, atestāti 

u.c.; 

 

6. Dokumentācija par profesionālo izglītību un darba praksi - mācībām (ieskaitot 

mācības ārzemēs), speciālie izglītības projekti, testi, utml.  
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Riņkveida metode 

Riņkveida metode sākotnēji tika izveidota kā daļa no 

sociālā projekta, kas nodrošina augstskolu studentiem 

humanitāro mācības programmu ārpus akadēmiskās 

izglītības. Sociālo mācību programma ietver virkni 

aktivitātes, kas veicina apkārtnes iedzīvotāju 

iekļaušanos. 

Mērķi 

Metodes mērķis ir sniegt jauniešiem sociālāsun 

starpkultūru prasmes.Dalībnieki ir kā tilts starp dažādām 

organizācijām, kas darbojas šajā jomā un iedzīvotājiem, 

radot integrējošu līdzāspastāvēšanas telpu. 

Mācību laikā visi procesi ir vērsti uz prasmju iegūšanu un 

to analīzi. Vairums no prasmēm, kuras tiek identificētas 

studentu grupās, ir saistītas ar komunikāciju starp 

dažādām iedzīvotāju grupām. Cienot vietējios 

iedzīvotājus, tiek mācītas prasmes, kuras saistītas ar 

spēju pielāgoties darba videi. 

Soli pa solim  

Pirmo interviju laikā no dalībnieku CV, motivācijas 

vēstules un viņu iemaņām jūs ātri varat noteikt dalībnieka 

neformālo un formālo pieredzi, kā arī izglītības līmeni. 

Pirmo interviju laikā studentiem tiek jautāts par viņu 

formālajām un neformālajām gaidām, lai tās varētu 

integrēt mācību programmā. Darba metode ir saistīta ar 

attieksmēm un vērtībām, kas nozīmē, ka mācību process 

ir balstīts uz "neformālām" attiecībām, kuras  izveidotas 

starp studentiem un vietējo sabiedrību. 

Studenti strādā ar vietējo kopienu un dibina dažādus 

kontaktus ar cilvēkiem un dažādām apkārt esošajām 

organizācijām (pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

valsts iestādēm, aģentūrām, skolām u.c.).  

 
 

 

Riņkveida metode 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

 paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

9 mēneši 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Datori, printeri, papīrs, krāsas, 
katrai dienai nepieciešamie 
materiāli (piem. ēst gatavošanas 
diena, dziedāšanas pasākums) 

Personāls:  

Tehniskais personāls, stipendiju 
saņēmēji 

Atrašanās vieta:  

Universitāte, dažādas ēkas 
apkārtnē (skolas, asociācijas, 
institūti utml.) 

Avots: 

Riņķveida metode ir Pablo de 
Olavide Universitātes sociāls 
projekts. Universitāte atrodas 
Seviļas vienā no 
nabadzīgākajiem rajoniem “Flora 
Tristan” 
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Dalībniekiem ir jānodibina kontakti ar vietējo sabiedrību un dažādām rajonā 

izveidotām organizācijām (piem. pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts 

iestādēm vai aģentūrām, skolām). 

 

Metodei ir šādi posmi: 

1. Sākuma fāzē tiek nodibināti kontakti ar studentiem; 

2. Uzraudzības fāzē tiek pārraudzīts vai student ir labi integrējušies; 

3. Ceturkšņu uzraudzība; 

4. Personalizēta uzraudzība, ņemot vērā tās nepieciešamību. 

Stipendiju saņēmējiem 6 stundas nedēļā jāpavada ar kaimiņiem un reizi nedēļā 

jāapmeklē ievirzes sanāksmes, ko piedāvā vietējā kopiena. 

Ieteikumi un variācijas  

Uzraudzības procesa intensitātei ir jābūt atkarīgai no dalībnieku personībām. Darbs ir 

ilgstošs, tādēļ nepieciešama pastāvīga uzraudzība. No pieredzes izriet secinājums, 

ka ir svarīgi, lai būtu laba koordināciju starp visām iesaistītajām pusēm, kas darbojas 

tuvākajā apkārtnē. 
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Aktivitātes 
 

Ekskursija uz uzņēmumu 

Ekskursija uz uzņēmu ir iepriekš plānots process, ar 

konkrētu mērķi.  

Mērķi 

Šī metode palīdz radīt klientos izpratni par darba vidi, 

profesiju dāžādību, darba devēju prasībām. Dalībnieki 

paši savām acīm var apskatīt  darba vietas, aprīkojumu, 

komunicēt ar uzņēmumu darbiniekiem, vadītājiem. 

Metodes mērķis ir palīdzēt jauniešiem novērot prasmes, 

kas nepieciešamas reālā darba vidē, kā arī radīt interesi, 

motivāciju un paplašināt redzesloku par daudzveidīgo 

darba tirgu. No otras puses dalībnieki iegūst arī jaunus 

kontaktus darba pasaulē.  

Soli pa solim  

Lai ar šo metodi iegūtu plānotos rezultātus, iepriekš ir 

jāsagatavojas. Vizīte ir jāsagatavo kopā ar grupu un 

uzņēmumu. 

 Jānosaka uzņēmuma apmeklēšanas mērķis. 

 Kopīgi jāizdiskutē vēlamos vizītes rezultātus. 

 Jāpārrunā kā vizīte saistīta ar karjeras jautājumiem 

un 

 Jāvienojas ar darba devēju par vizītes mērķiem. 

Ekskursija uz uzņēmumu ietver sevī trīs būtiskas 

sastāvdaļas: 

1. Sagatavošanās posms 

Karjeras konsultans vai eksursijas orrganizators nodrošina 

informāciju par apmeklējamo uzņēmumu.  Nosaka 

ekskursijas dienu un laiku. Precizē dalībnieku skaitu un 

vecumu. Dažkārt uzņēmums var prasīt motivācijas vēstuli, 

kurā tiek sniegts pamatojums, kāpēc grupa vēlas apmeklēt 

tieši šo uzņēmumu. 

 

2. Eksursija uz uzņēmumu 

Šajā posmā eksursijas vadītājs var izmantot Valsts izglītības un attīstības aģentūrā 

pieejamos materiālus par profesijas izvēli. Ekskursijas dalībniekiem jāmēģina atrast 

atbildes uz jautājumiem: Kas šis ir par uzņēmumu? Cik cilvēku šeit strādā? Kādas 

 
 

 

Ekskursija uz uzņēmumu 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

līdz 2 stundām uzņēmumā 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 

Novērošanas anketa vai jautājumi, 
kas palīdz izprast uzņēmumu. 
Informācijas brošūras par 
uzņēmumu, dators un internets. 

 

Personāls:  

Psihologs, karjeras konsultants, 
pedagogs – karjeras konsultants 
vai persona, kas var sniegt 
jauniešiem vajadzīgo atbalstu 

Atrašanās vieta:  

Uzņēmumi, klase, lai sagatavotos 
un izvērtētu redzēto 
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Aktivitātes 
profesijas pārstāvjus šeit var sastapt? Ja dalībniekiem ir interese, var iepazīt kādu 

konkrētu profesiju, intervējot šīs profesijas pārstāvi. 

 

3. Atgriezeniskās saites un izvētējuma posms 

Būtiski, ka pēc eksursijas uz uzņēmumu, tās dalībniekiem ir jāpastāsta citiem par 

redzēto. Tāpat būtu vēlams, ja dalībnieki gatavotu prezentāciju/ stāstījumu, kas 

iegūtās zināšanas nostiprinātu un palīdzētu izvērtēt prasmes, kas ir būtiskas darba 

tirgū un noteiktā uzņēmumā. 

Ekskursija dod lielu informācijas un iespaidu daudzumumu, kuru var analazēt un 

interpretēt nākamajās karjeras konsultācijās. 

Ieteikumi un variācijas  

Šo metodi efektīvi var izmantot kopā ar citām metodēm – savu interešu jomu 

apzināšanai, piemērotāko profesiju noskaidrošanai u.c. Piemēram, jaunietis 

konsultāciju laikā ir iepazinis sevi un noskaidrojis sev vispiemērotākās profesijas, viņš 

dodas uz uzņēmu, lai pārliecinātos, kā viņa priekšstats par šo profesiju sakrīt ar 

realitāti.  

Ir nepieciešami  resursi, kas segtu ceļa izdevumus, lai dotos uz uzņēmumu. 

. 
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Aktivitātes 
 

Vecāki prezentē savus darbus 

Lai iegūtu priekšstatu par dažāda veida profesijām 

vecāki jauniešiem prezentē savu darbu un darba vietas. 

Mērķi 

Izmantojot šo metodi, dalībnieki no pirmavotiem 

iegūst informāciju un saskarsmi ar reālo biznesa 

pasauli. Viņi iepazīt dažādas profesijas un prasības 

šīm profesijām. Pateicoties šai informācijai, 

skolēniem ir iespēja salīdzināt savas prasmes un 

idejas ar realitāti. Metode palīdz jauniešiem labāk 

orientēties dažādās nodarbinātības jomās. No otras 

puses tikšanās ar dažādiem speciālistiem dod 

iespēju paplašināt savu kontaktu loku. 

 

Soli pa solim  

Sagatavošanās: 

1. Informēt vecākus un skolēnus par šo projektu; 

2. Uzaicināt vairākus vecākus; 

3. Vecāki tiek aicināti prezentēt savu profesiju: pastāstīt 

skolēniem kas tiek darīts darbā, parādīt attēlus no sava 

darba vai tipiskāko aprīkojumu ko izmanto. 

Realizācija: 

1. Sadaliet klasi nelielās grupās - atkarībā no tā, cik ir 

vecāki. 

2. Vecāki prezentē savu darbu un darba vietas (20 min.): 

Kāda veida izglītība nepieciešama? Kāda izskatās tipiska 

darba diena? Kāda veida prasmes nepieciešamas?Rāda 

attēlus vai videoklipus, vai tipiskus darba materiālus. 

3. Laiks jautājumiem. Skolēni tiek aicināti uzdot 

jautājumus; 

4. Grupas rotē (salīdzināms ar ātro iepazīšanos). 

 

 

 

 
 

 

Vecāki prezentē savus 
darbus 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

ieteikumi 

Laiks:  

Apmēram 6 stundas (atkarīgs no 
vecāku skaita) 

 

Darba materiāli un tehnoloģijas: 
Biroja preces, internets un dators, 
dažādi darba materiāli (vacāki), 
attēli, video  

 

Personāls:  

Skolotājs, karjeras konsultants, 
vecāki 

 

Atrašanās vieta:  

Skola, profesionālais centrs 

 



 

60 
 

Aktivitātes 
 

Novērtēšana: 

Ideju, fantāziju un jaunās informācijas novērtējums dalībniekiem ir ļoti svarīgs. Tas 

palīdz viņiem iedziļināties un noformulēt savu attieksmi par redzēto. Izmantojiet 

jebkāda veida novērtēšanas metodi. 

Ieteikumi un variācijas  

Ir iespējams, ka vecāki prezentē savu darbu visai grupai vienlaicīgi. Pēc 

prezentācijas dalībnieki tiek sadalīti mazākās grupās, kurās apspriež redzēto.  
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Aktivitātes 
 

Mazuļu grupa 

Individuāls mentorings un vadība jaunajām 

māmiņām mazuļu grupas ietvaros, kur tiek 

piedāvāti arī kursi par nodarbinātību. 

 

Mērķi 

Metode atbalsta jaunās māmiņu darba meklējumos un 

darba pietekumu rakstīšanas procesā. Mērķis ir integrēt 

jaunās sievietes darba tirgū un sabiedrībā pēc bērna 

kopšanas.  

Soli pa solim  

Jaunās sievietes kopā ar saviem bērniem pievienojas 

mazuļu grupai vienu vai divas reizes nedēļā. Mazuļu 

grupā mātes kopā ar saviem bērniem spēlējās, dzied un 

zīmē. Tādā veidā viņas kontaktējas ar citiem vecākiem, 

kā arī ar darbiniekiem, kuri šo pasākumu organizē. Pēc 

kāda laika sievietes būs ieguvušas pārliecību par 

darbiniekiem, kuri kļūs par viņu mentoriem. Tad sievietes 

būs gatavas atvērties un pastāstīt mentoram par savām 

personīgajām un profesionālajām problēmām.  

Mentors no savas puses sniegs: 

1.atbalstu darba meklēšanā; 

2.palīdzību darba pieteikuma dokumentu sagatavošanā; 

3.atbalstu saziņai ar valsts iestādēm, kas saistītās ar 

ģimenes un darba savienošanu 

Mazuļu grupas ietvaros, darba meklējumu procesa laikā, 

ir garantēta bērnu aprūpe. 

 

 

 

 

  

 
 

 

Mazuļu grupa 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Recommendation for use 

Laiks: patstāvīgi;  

Vadība un atbalsts pieteikumu 
rakstīšanas procesā – katru 
dienu; mazuļu grupa katru 
pirmdienu un trešdienu (1 
stunda) 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Biroja preces, dators un 
internets, rotaļlietas bērniem 

Personāls:  

Mentors, auklīte 

Atrašanās vieta: 

Birojs, atsevišķa spēļu istaba 
mazuļiem 
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Aktivitātes 
 

Pilsētas sacensības 

Šī metode ir strukturēts orientēšanās kurss cauri 

pilsētai/ kopienai vairāku nedēļu periodā. 

 

Mērķi 

 

Šī metode ir paredzēta, lai dalībnieki paši varētu plānot 

savu profesionālo karjeru katrā savas dzīves posmā. Lai 

viņi patstāvīgi varētu pieņemt lēmumus par savu nākotnes 

profesiju vai profesionālajām mācībām. 

Lai jauniešiem piemistu atbilstošas karjeras plānošanas 

prasmes - spēja pieņemt lēmumus, formulēt un īstenot 

mērķus, kā arī atīstīita spēja analizēt sevi, veidojot savas 

profesionālās karjeras. 

 

Soli pa solim  

Ir jānodibina kontakti ar rūpnīcām, valsts iestādēm, 

padomdevējiem, mācību iestādēm, konsultantu 

uzņēmumiem un sistēmiskiem partneriem, kuri palīdzētu 

orientēties visā. 

Jauniešu komandas veic "pilsētas orientēšanās 

sacensības", kuru laikā ar dažādu uzdevumu palīdzību 

notiek mācības, kas orientētas uz profesionālo un 

izglītības jomu. Uzdevumi ir saistīti ar lēmumu 

pieņemšanu un papildināti ar mācību sesijām. 

Orientēšanās sacensības pa pilsētu vai kopienu notiek 

vadītāja uzraudzībā un ilgst vairākas nedēļas. "Maitu 

medību" stilā dalībnieki tiek aicināti izpildīt virkni 

uzdevumus un prasības, kas saistītas ar viņu nākotnes 

karjeras iespējām vai profesionālajām apmācībām. Tiek 

definēti dalībnieku individuālie uzdevumi. Gan mācību 

process (komandas gars, neformālo kompetenču 

attīstīšana) un viss pārējais process tiek plānots 

konsultējoties ar uzņēmumiem un valsts iestādēm, lai 

dalībniekiem dotu lielākas "pilnvaras".  

 
 

 

Pilsētas sacensības 

 

Personīgās kompetenes joma: 

zināšanas 

praktiskās iemaņas 

sociālā kompetence 

paškompetence 

 

Ieteikumi 

Laiks:  

5-6 nedēļas 

Darba materiāli un 
tehnoloģijas: 

Mācību materiāli, internets un 
dators 

Personāls:  

Skolotājs un konsultants 

Atrašanās vieta:  

Dažādas organizācijas, 
publiskas iestādes, apmācību 
sniedzēji un uzņēmumi 

Avots: 

Metodi izstrādāja projekta 
COMPASS ietvaros un tā tika 
testēta Pieaugušo izglītības 
institūtā 
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Aktivitātes 
 

 

Četru nedēļu orienrēšanās sacensību laikā attīstās pamata kompetences 

(meklēšanas spējas, mērķu sasniegšanas, lēmumu pieņemšanas un pašanalīzes 

spējas). To nodrošina dažādu atbalsta metožu izmantošana – eksperimentālās 

pedagoģijas, pētniecības, mācību, dialoga, praktiskā darba metodes. 

Ieteikumi un variācijas  

Dalībnieki saņem pilsētas karti un īsu anketu. Viņiem ir jāatzīmē vietu, kur atrodas 

uzņēmums, tā nosaukums un darbības sfēra. Pēc pastaigas dalībnieki var izmantot 

internetu un sameklēt vairāk informācijas par atrasto uzņēmumu. Šāda veida pilsētas 

sacensībām jums nav nepieciešams plašs kontaktu loks. 

Lai veicinātu arī sociālās prasmes dalībniekiem savu maršrutu ir jāplāno iekļaujot 

apskatei pieminekļus un citas apskates vietas, kas viņus interesē. 
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Annex

Pielikumi 



 

66 
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Karjeras kompass 

1) Karjeras kompasa paklājs/laukums  

 

 

2) rūtiņu laukums un rats griešanai 

 

Ko es vēlos? 

Kas man labi 
padodas? 

Kur es to varu 
darīt? 

Kā es to varu 
sasniegt? 

Kurš man var 
palīdzēt? 

Karjeras kompass 

Karjeras kompass 
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B Liktenīgais metiens – darba burtnīca  

karjera „+“ 

 Ģimene  Darbs Brīvais laiks 
un hobiji 

Prasmes Sabiedrība 
un vide  

Brīvā tēma 

Es varu...       

Man 
vajag… 

      

Es vēlos…       

 

Karjera „-“ 

 Ģimene Darbs Brīvais laiks 
un hobiji 

Prasmes Sabiedrība 
un vide 

Brīvā tēma 

Es nevaru...       

Man 
nevajag… 

      

Es 
nevēlos… 
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B Liktenīgais metiens – kauliņu veidne I 

 

  

Ģimene 

Sabiedrība 

un vide 

Prasmes 

D
ar

b
s 

 

B
rīvais laiks 

u
n

 h
o

b
iji 
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B Liktenīgais metiens – kauliņu veidne II 

  

I can not… 

I do not 

need… 

I do not 

want… 

I want… 

I 
n

ee
d
…

 

 
I ca

n
…

 

 

Man 

nevajag… 

Es 

nevēlos… 

Es vēlos 

M
a
n

 

va
ja

g
…

 
Es va

ru
…

 

 

Es nevaru… 
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C  Krāsu metaforas – komplekts ar krāsu kartiņām 
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C  Krāsu metaforas – jēdzienu kartiņas 

Interasanta 
nodarbošanās 

Manas 
kaislības 

Mana pagātne Mana tagadne 

Mana nākotne Patiesais “es” Ideālais “es” 
Profesionālais 

izvērtējums 

Apmācības un 
attīstība 

Mana 
darbavieta 

Bailes  Vilšanās  

Stress  Mans vadītājs Klienti  Mana ģimene 

Mīlestība  šaubas 
Klientu 

apkalpošana 

Tehniskās 
zināšanas un 

pramses  

Radoša 
nodarbošanās 

Vadīt un 
organizēt 

Gandarījums  Kolēģi  

Risks  Mani hobiji  

  

    

 

Izmantot citus jēdzienus arī ir iespējams.   
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Projekta konsorcijs 

 

Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen e.V. / Germany – 

Weimar 

(Project coordination) 

 

ONECO CONSULTING SL/ Spain – Sevilla 

 

Association Generations / Bulgaria – Sofia 

 

 

Latvian Adult Education Association / Latvian – Riga 
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