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Kas ir karjeras konsultēšana?

Tā ir mijiedarbība starp karjeras konsultantu un izglītojamo, lai 
palīdzētu izglītojamajam atrisināt noteiktu problēmu vai 
jautājumu.

Tā ietver aktīvu izglītojamā stāstījuma uzklausīšanu, sapratnes, 
cieņas un iejūtības izrādīšanu, karjeras mērķu noskaidrošanu un 
palīdzēšanu karjeras lēmumu pieņemšanā.

Karjeras konsultēšana galvenokārt  notiek individuāli, bet to var 
veikt arī grupā.



Individuālās karjeras konsultācijas 
pamatnoteikumi

Konsultācija ir brīvprātīga.

Tā iepriekš ir plānota, vienojoties konsultantam ar 
izglītojamo par tikšanās datumu un laiku.

Standarta konsultācijas ilgums ir 1-1,5 mācību stunda.

Konsultāciju skaits katram izglītojamajam  ir atšķirīgs.

Konsultācijas notiek atsevišķā telpā vai attālināti.

Konsultācijas gaita tiek dokumentēta.

Konsultācijas materiāli ir konfidenciāli.



Karjeras konsultēšanas soļi
Mērķis  - plāns – rīcība– mērķa sasniegšana

 

 Atver telefonā  www.menti.com un ievadi 
kodu 90 08 765
              Ko Tu saproti ar vārdu karjera?



Kā notiek individuālā karjeras konsultācija? 
0.solis - Iepazīšanās, emocionālā noskaņojuma noskaidrošana

1.solis -  Izglītojamā esošās situācijas izpēte (problēmas un stiprās puses)

2.solis - Izglītojamā vēlamās situācijas izpēte (vīzijas, nodomi, mērķi) 

3.solis - Vēlamās situācijas sasniegšanas stratēģijas (iespējas, varianti, ceļi, veidi 
u.c.)

4.solis - Rīcības plāns ( konkrētu metožu, resursu izmantošana)

5.solis - Izglītojamā patstāvīgi veicamie uzdevumi 

6.solis - Atgriezeniskā saite ( 3 pozitīvie ieguvumi)

7.solis -Turpmākā sadarbība ar izglītojamo



Izmantotās spēles 
individuālajās karjeras konsultācijā 



Izmantotās spēles
 individuālajās un grupu karjeras konsultācijās

2. http://www.tavasmetodes.lv/

http://www.tavasmetodes.lv/


niid.lv 

http://www.niid.lv/
Infografikas karjeras plānošanai: 
http://www.niid.lv/infografikas

Atvērto durvju dienas 2021. gadā: 
http://www.niid.lv/infodienas

E-konsultācijas

Infografikas karjeras 
plānošanai: 

http://www.niid.lv/infografikas

http://www.niid.lv/
http://www.niid.lv/infografikas
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Testi par sevis izzināšanu

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm


TESTI PAR SEVIS IZZINĀŠANU
1. Solis “ATRODI VIRZIENU”
 
• INTEREŠU TESTS palīdzēs noskaidrot, kurās profesionālajās jomās Tavas intereses ir visizteiktākās un kādas 
izglītības iespējas paveras katrā no tām (40 jautājumi, aizpildīšanas laiks 5-10 min.). Pildīt testu ->
 
• KURŠ MĀCĪBU PRIEKŠMETS MAN PATĪK VISLABĀK? Šajā testā Tev būs jānovērtē savas sekmes un dotības 
dažādos mācību priekšmetos. Pēc iegūtajiem rezultātiem varēsi noskaidrot, kurās profesionālajās jomās nepieciešami 
Tevi interesējošie mācību priekšmeti un meklēt atbilstošākās izglītības iespējas. (Testa aizpildīšanas laiks ~20 
minūtes). Pildīt testu ->
 
2. Solis “IZZINI SEVI”
 
• DAUDZVEIDĪGO SPĒJU TESTS ļaus noskaidrot, kādas ir Tavas spējas un kurās profesijās tās ir nepieciešamas (32 
jautājumi, aizpildīšanas laiks 5-10 min.). Pildīt testu ->
 
• PERSONĪBAS TESTS ļaus uzzināt, pie kura no sešiem personības tipiem Tu piederi un kā tas var ietekmēt Tavu 
profesijas izvēli. (30 jautājumi, aizpildīšanas laiks 15-20 min.). Pildīt testu ->
 
3. Solis „APZINI SAVAS VAJADZĪBAS/VĒLMES”
 
• KARJERAS VĒRTĪBU TESTS piedāvā izvērtēt 10 profesionālās vērtības un noteikt, kuras no tām Tev ir 
vissvarīgākās. Brīdinām - tests Tev liks padomāt! (20 jautājumi, aizpildīšanas laiks 15-20 min.). Pildīt testu ->
 
• DARBA VIDES IZVĒLES TESTS parāda, cik nozīmīgi Tev darba vietas izvēlē ir dažādi darba vides faktori: darba 
apstākļi, klimats, attālums līdz darbavietai, atmosfēra kolektīvā u.c. (20 jautājumi, testa aizpildīšanas laiks ~10 
minūtes). Pildīt testu ->
 

 

http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php
http://www.niid.lv/tests/testi/tests7_1.php
http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php
http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php
http://www.niid.lv/tests/testi/tests3_1.php
http://www.niid.lv/tests/testi/tests6_1.php


DŽona Holanda personības testu varianti
karjeras izvēlei

http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php

               3. https://www.123test.com/career-test/

https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000

http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php
https://www.123test.com/career-test/
https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000


VIDEO PAR SkillsLatvia PROFESIJĀM

https://viaa.gov.lv/lat/skillslatvi
a/skillslatvia/skillslatvia_2021/

ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS - 
https://youtu.be/ea2E1ceCsLs?list=PLymB9KFvY5x
AipLssBDTUohdhssV86Elt

FRIZIERIS - 
https://youtu.be/eBYIcFHtXO0?list=PLymB9KFvY5
xAipLssBDTUohdhssV86Elt

PAVĀRS - 
https://youtu.be/bKZjP45dS7E?list=PLymB9KFvY5
xAipLssBDTUohdhssV86Elt

VIESMĪLIS - 4. 
https://youtu.be/4.4yttineDiiDs?list=PLymB9KFvY5
xAipLssBDTUohdhssV86Elt 

VIESNĪCU SPECIĀLISTS - 
https://youtu.be/FyHMozVZLxQ?list=PLymB9KFvY
5xAipLssBDTUohdhssV86Elt
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VIDEO PAR SkillsLatvia PROFESIJĀM
(turpinājums)

APDARES TEHNIĶIS - 
https://youtu.be/u-FiyYjKsSU?list=PLymB9KFv
Y5xAipLssBDTUohdhssV86Elt

ELEKTRIĶIS - 
https://youtu.be/PNZfWzQ5baU?list=PLymB9K
FvY5xAipLssBDTUohdhssV86Elt

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶIS - 
https://youtu.be/drKjDiJW2j8?list=PLymB9KFv
Y5xAipLssBDTUohdhssV86Elt

INTERJERA DIZAINA ASISTENTS - 
https://youtu.be/KJQ5-4JYcO0 - 

TĒRPU VEIDOTĀJS - 
https://youtu.be/HxAkofQkDKw?list=PLymB9K
FvY5xAipLssBDTUohdhssV86El

GALDNIEKS - https://youtu.be/ZGRAFIKAS 
MULTIMEDIJU SPECIĀLISTS - 
https://youtu.be/kBcTNLx41kE?list=PLymB9KF
vY5xAipLssBDTUohdhssV86Elt

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS - 
https://youtu.be/bccLIh6Fg_Y?list=PLymB9KFv
Y5xAipLssBDTUohdhssV86Elt

MEHATRONIĶIS - 
https://youtu.be/YPDnMGyS6Lo?list=PLymB9K
FvY5xAipLssBDTUohdhssV86Elt

83Hk2Ivv0I?list=PLymB9KFvY5xAipLssBDTUoh
dhssV86Elt

MEHĀNIĶIS - 
https://youtu.be/nuU3WLlUR2w?list=PLymB9K
FvY5xAipLssBDTUohdhssV86Elt
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Izglītības iestāžu mājas lapas 
https://www.izm.gov.lv/lv/profesionalas-izglit

ibas-iestades-un-koledzas

https://www.izm.gov.lv/lv/profesionalas-izglitibas-iestades-un-koledzas
https://www.izm.gov.lv/lv/profesionalas-izglitibas-iestades-un-koledzas


Izglītības iestāžu mājas lapas

https://www.izm.gov.lv/lv/
augstakas-izglitibas-iestad
es

https://www.izm.gov.lv/lv/augstakas-izglitibas-iestades
https://www.izm.gov.lv/lv/augstakas-izglitibas-iestades
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Jauniešu karjeras portāls

https://www.prakse.lv/
Virtual internships  

Profesiju izpēte, prakses un darba 
vakances, informācija par darba 

devēju ieteiktajām izglītības 
iestādēm.

https://www.prakse.lv/
https://www.prakse.lv/virtual-practice/list


Ēnu diena

https://enudiena.lv/ekskursija
s?field=&organization=&regio
n=&search=&sort=default&p=
2

https://enudiena.lv/ekskursijas?field=&organization=&region=&search=&sort=default&p=2
https://enudiena.lv/ekskursijas?field=&organization=&region=&search=&sort=default&p=2
https://enudiena.lv/ekskursijas?field=&organization=&region=&search=&sort=default&p=2
https://enudiena.lv/ekskursijas?field=&organization=&region=&search=&sort=default&p=2


Vakanču meklēšanas rīki
https://www.visidarbi.lv/ 

https://www.ss.lv/

https://www.prakse.lv/

https://www.nva.gov.lv/lv/meklet-va
kances

https://cv.lv/  

https://www.cvmarket.lv/

https://teirdarbs.lv/

https://www.visidarbi.lv/
https://www.ss.lv/
https://www.prakse.lv/
https://www.nva.gov.lv/lv/meklet-vakances
https://www.nva.gov.lv/lv/meklet-vakances
https://cv.lv/
https://www.cvmarket.lv/
https://teirdarbs.lv/


Algas.lv

https://www.algas.lv/

20 LABĀKĀS   KATEGORIJAS AR VISAUGSTĀKO 

ALGU 

1. Augstākā vadība

 2. Informācijas tehnoloģijas

 3. Vadība

Redzēt vairāk

5. www.karjerastests.rsu.lv

https://www.algas.lv/
https://www.algas.lv/salaryinfo/augstaka-vadiba
https://www.algas.lv/salaryinfo/informacijas-tehnologijas
https://www.algas.lv/salaryinfo/vadiba
https://www.algas.lv/salaryinfo/vadiba
https://karjerastests.rsu.lv/


Noderīgas saites

http://www.profesijupasaule.lv/ 
Sociālo tīklu konti “Tavai karjerai”.

Iespēja uzzināt par karjeras 
atbalsta jautājumiem, izglītības 
iespējām Latvijā un ārvalstīs, 
kursiem, semināriem un citiem 
pasākumiem, kas var būt saistoši 
gan jauniešiem, gan karjeras 
speciālistiem.

https://www.facebook.com/
TavaiKarjerai/

  

https://tuesi.lv/

Latvijai 100.dzimšanas dienā uzdāvināti 100 iedvesmas 
stāsti par jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos.

http://www.profesijupasaule.lv/
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://tuesi.lv/


Tava klase video
 

Tava klase karjeras diena 7.-9. klasēm:

 
  Ceļotāja ikdiena (Emils Senkans- IT projektu 

vadītājs, ceļotājs): 
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-2-1/
 

Galda spēļu pasaule (Jānis Grunte – spēļu veidotājs):

https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-3-1/

Vēsturnieka profesija (Oskars Kaulēns- vēstures 
skolotājs un skolas direktors): 
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-3-2/

 
 

Tava klase karjeras diena 10.-12. klasēm:

 
IT nozare (Anna Andersone – Riga TechGirls 

dibinātāja un vadītāja): 
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-1/

Bizness iesācējiem (Didzis Dejuss-Baltic 3D 
vadītājs): 
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-2/

  Žurnālista profesija (Anna Ūdre – LTV ziņu 
dienesta ārzemju ziņu redaktore): 
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-3/

https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-2-1/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-2-1/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-3-1/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-3-2/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-3-2/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-1/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-1/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-2/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-2/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-3/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-4-3/


Paldies par uzmanību!

Atrodi drosmi, lai sekotu 
savai sirdij un intuīcijai.

Tā kaut kādā veidā jau zina, 
par ko tu patiesībā vēlies 
kļūt.

(Stīvs Džobss, 
Apple kompānijas dibinātājs.) 

6. https://docs.google.com/forms/d/1qt53rN20NJDEq6V2zKm0L_V2u-2Cx0qAmCfE4_yAjJU/edit

https://docs.google.com/forms/d/1qt53rN20NJDEq6V2zKm0L_V2u-2Cx0qAmCfE4_yAjJU/edit

