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Grāmatā Building a Career Development Program: Nine Steps for
Effective ImplementationRičards Knovdels (Knowdell, 1996) karjeras 
jēdziena izmaiņu raksturošanai lieto transporta metaforu.



1950. gadā karjeras izvēle un karjeras lēmumu pieņemšana 
tiek salīdzināta ar braucienu vilcienā. Autors apgalvo, ka tas 
ir viens no drošākajiem transporta veidiem: stabilas, stingri 
nostiprinātas sliedes ved iepriekš zināmā noteiktā virzienā, 
lokomotīves brigāde rūpējas lai pārvadājumi notiktu 
atbilstoši kustības grafikam. Svarīgākais – nenokavēt, iekāpt 
uz pareizajām sliedēm esošajā vilcienā, un tas nogādās līdz 
mērķim.



Kopš 1970. gada, sākoties straujākām pārmaiņām nodarbinātībā, par 
pieņemamāku karjeras metaforu kļuva ceļojums autobusā. Atšķirībā 
no vilciena, autobuss spēj pasažierus no punkta A uz punktu B 
nogādāt pa dažādiem ceļiem, apbraukt bedres. Maršrutu un kustības 
grafiku nosaka pārvadātājs, pie stūres - vadītājs. Tomēr, salīdzinot 
ar vilciena karjeru, autobusa karjera ir daudz elastīgāka, nedrošāka. 
Pastāv iespēja iekļūt sastrēgumā, [ekonomiskie un politiskie] 
laikapstākļi daudz vairāk ietekmē brauciena drošību...



21. gadsimtā par piemērotāko karjeras raksturotāju profesors 
Knovdels atzīst kvadraciklu. Ja 1950. vai 1970. gadā karjeras 
īpašniekam atlika tikai izvēlēties pareizo vilcienu vai autobusu, 21. 
gadsimtā karjeras mērķu sasniegšanai nepieciešama stūrētprasme, 
spēja pašam/-ai vadīt savu vienreizējo un unikālo karjeru vēlamajā 
virzienā, izvēloties gan maršrutu, gan arī kustības ātrumu.



http://parkarjeru.ucoz.com/_pu/0/38229628.jpg


Karjeras konsultēšana 21. gs. reizēm līdzinās zemāk redzamajam - kurš klients, kurš - konsultants 
īsti saprast nevar...:)

http://parkarjeru.ucoz.com/_pu/0/33813325.jpg


20. gadsimtā karjeras plānošanā svarīgākais jēdziens bija „atbilstība”, 
21. gs. – „atbildība”, taču otrais neizslēdz pirmo. Mainās sev 
uzdodamie jautājumi – ja 20. gs bija svarīgi noskaidrot „Kura 
profesija ir man piemērotākā?”, 21. gs. karjeras veidotāji uzdod sev 
jautājumus „Kas es esmu?”, „ Ko es vēlos darīt?” un „Kā rīkoties, lai 
es varētu pelnīt ar to, ko vēlos darīt?”



Kas es esmu?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, iespējamas 2 pieejas – pētīt sevi 
pašam vai ļaut to darīt profesionāļiem.



Kādas nodarbes Jums sagādā īpašu prieku?

Kādu darba operāciju veikšana Jums sagādā prieku, baudu?

Kādus pienākumus/ uzdevumus veicot Jūs jūtaties gandrīz/pilnīgi laimīgs/-a?

Ar kāda vecuma cilvēkiem esot kopā Jūs jūtaties vislabāk?

Kādus pienākumus/ uzdevumus veicot Jūs nenogurstat, bet kļūstat aizrautīgāks/-a, enerģiskāks/-a?

Kādi pienākumi / uzdevumi Jums izraisa vislielāko nepatiku?

Kādus pienākumus/ uzdevumus veicot Jūs esat radošāks/-a, atjautīgāks/-a?

Kādus pienākumus/ uzdevumus veicot Jūs esat drošs/-a, pārliecināts/-a par sevi un darbošanās 
rezultātu?

Ko Jūs uzskatāt par saviem labākajiem sasniegumiem? Ar ko no savā sasniegtā Jūs īpaši lepojaties?



Ko Jūs uzskatāt par saviem labākajiem sasniegumiem? Ar ko no savā sasniegtā Jūs īpaši 
lepojaties?

Kurus talantus Jums patīk izmantot visvairāk?

Kādos jautājumos Jūs paliksit pie sava viedokļa?

Kas Jūs satrauc sevī, ģimenē, skolā, pilsētā, novadā, valstī, pasaulē? Ko Jūs vēlētos tajā mainīt?

Kādi ir Jūsu vaļasprieki, hobiji?

Ko Jūs labprāt darītu, ja būtu pilnīgi materiāli nodrošināts/-a?



Savu prasmju sarakstu sastādīšana
Vidējam cilvēkam piemītot aptuveni 700 prasmju. Vai tas tā ir – par to zinātnieki strīdas, praktiķi, 
savukārt piedāvā Darbības vārdu sarakstus. Var noderēt CV un pieteikuma vēstuļu konstruēšanai, 
„Lasiet uzmanīgi, un ja kāds vārds jūs uzrunā, izrakstiet kopā ar papildinātāju”. Papildinātāji 
vārdam „aizpildīt”, nav tikai „veidlapas”, „vakances”, bet arī „šuves”...

Veiksmes stāstiņš. Meitene dziļos laukos, lopkope, šādā sarakstā atrada vārdu „lakot” un pie tā 
„pieķērās”. Pēc 2 gadiem viņa, pabeigusi NVA profesionālās pārkvalifikācijas kursus, kopā ar otru, 
līdzīga dzīvesstāsta meiteni, izveidoja peļņu nesošu nagu kopšanas kabinetu rajona centrā, kaut 
iepriekšējā darba un dzīves pieredze bija tālu no manikīra un pedikīra mākslām.

http://www.parkarjeru.ucoz.com/_ld/0/4_darbibas_vardi.pdf


Kopsavilkuma veidošana un prasmju 
novērtēšana
Ailē „Prasme” jāieraksta visas iepriekšējo uzdevumu gaitā apzinātās prasmes, kā arī jāpieraksta 
klāt tās prasmes, kuras ataust atmiņā rakstīšanas laikā.



Prasme PROTU PATĪK GRIBU

iejusties lomā 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

glabāt noslēpumus 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

lakot zāli 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5



Pēc saraksta sastādīšanas katra prasme tiek jānovērtē 6 ballu sistēmā atbilstoši kritērijiem 
„protu”, „patīk”, „gribu”

„Protu” ir norādītā prasmes līmeņa pašvērtējums, „patīk” ailē klients pauž savu emocionālo 
attieksmi pret minēto prasmi, „gribu” ir gatavības lietot norādīto prasmi darbībā pašvērtējums. 
„0” atkarībā no ailes nozīmē „neprotu”, nepatīk” vai „negribu”, „1” – „5” ļauj paust diferencētu 
attieksmi pret katru no prasmēm (1 – mazliet, protu, patīk vai gribu, ..., 5 –
ļoti protu, patīk vai gribu).



No GRIBU „5 – niekiem” veidojas ideālās karjeras modelis. Ko no tā realizēt darbā, ko brīvajā 
laikā, ko atstāt sabiedriskajai darbībai, kā savienot nesavienojamo – jautājiet sev, draugiem, 
konsultantiem.



Profesionāļu piesaistīšana.

Profesionāļu (psihologu un karjeras konsultantu) rīcībā ir pietiekami daudz pārbaudītu metodiku 
Jūsu personības izpētei. Tomēr –

1) neviena aptaujas lapa vai tests nav burvju līdzeklis, kas sniedz atbildes uz visiem jautājumiem 
Tests ir mērinstruments, līdzīgs metramēram vai termometram, pareizi lietojot tas, kurš prot 
mērīt ar to var puslīdz precīzi nomērīt to, ko ar to var nomērīt. Jūs taču necerat, ka medicīniskā 
termometra rādījumi raksturos Jūsu masu, auguma garumu vai asinsspiedienu.

2) ļaujiet mērīt (un īpaši – izskaidrot mērījumus) tiem, kuri to ir mācījušies, un ieguvuši attiecīgu 
sagatavotību, izglītību un kvalifikāciju.



Ko es vēlos darīt?
Izmantojiet iepriekšējā posmā izveidoto sarakstu „Es esmu ...”. Atmetot ievadu (Es esmu), 
izveidojiet atlikušajai teikuma daļai atbilstošu profesiju (amatu, nodarbošanos, hobiju, ... ) 
sarakstu. Piemēram, ja sarakstā bija ieraksts Es esmu sportisks, izveidojiet sportiskiem cilvēkiem 
atbilstošu profesiju u.tml. sarakstu. Ja iepriekš ierakstīts Es esmu metinātājs – izveidojiet to 
profesiju sarakstu, kurās iespējams izmantot savas metinātāja prasmes un zināšanas. Izveidojiet 
profesiju, amatu u.tml. sarakstu katrai Es esmu ... rindiņai



„Kā rīkoties, lai es varētu pelnīt ar to, ko vēlos 
darīt?”

Izpētiet darba tirgu. Lielākajā daļā gadījumu tas nozīmē aktīvu darbošanos internetā aptverot 
gan LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnes, gan arī ZL Hotline Nozaru 
meklētāja unBiznesa uzziņu portāla 1188 iespējas. Reizēm var būt noderīgi ar kritisku attieksmi 
ieskatīties arīhttp://www.sudzibas.lv un Interneta sūdzību grāmatā AntiReklama.

Sagatavojiet savu, konkrētajai jomai atbilstošu CV un pieteikuma (motivācijas) vēstuli. Tas jādara 
arī tad, ja to neviens Jums pagaidām neprasa. Pieredze liecina, ka profesionālo mērķu, kā arī 
savu īpašību apzināšanās un noformulēšana prasa laiku.

http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=244
http://www.zl.lv/
http://www.1188.lv/katalogs/
http://www.sudzibas.lv/
http://antireklama.lv/lv/categories


Pārdomu lapa karjeras krustcelēs
Lai atbildētu uz jautājumu, ko darīt tālāk, kādu darbības virzienu izvēlēties, piedāvāju pabeigt 
sekojošos teikumus ( R. Bollesa (Bolles) What colour is your parachute? 2006. gada izdevuma).

Pēdējo 3 teikumu sākuma daļas jāaizpilda pašiem(-ām)



1. Cilvēkiem ir vajadzība valkāt viņiem piemērotu apģērbu, un es varētu ...

2. Cilvēkiem ir vajadzība uzņemt pārtiku, un es varētu ...

3. Cilvēkiem ir vajadzība pirkt, īrēt vai apsaimniekot nekustamos īpašumus, un es varētu ...

4. Cilvēkiem ir nepieciešamība lasīt, rakstīt, lietot valodas, un es varētu ...

5. Cilvēkiem reizēm nepieciešama palīdzība sadzīvē / biznesā, un es varētu ...

6. Cilvēkiem patīk / ir nepieciešamība iepirkties, un es varētu ...

7. Cilvēki iegādājas automašīnas, un es varētu ...



8. Cilvēki apmeklē valsts un pašvaldību institūcijas, un es varētu ...

9. Cilvēkiem rodas grūtības bērnu audzināšanā, un es varētu ...

10. Cilvēkiem ir nepieciešamība uzturēt savu ķermeni formā, un es varētu ...

11. Cilvēki mēdz saslimt, un es varētu ...

12. Cilvēkiem nepieciešama padomdošana, un es varētu ...

13. Cilvēki zaudē darbu, un es varētu ...

14. Cilvēki vēlas mācīties, un es varētu ...

15. Cilvēki vēlas pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, un es varētu ...

16. Cilvēki tiecas attīstīt savu garīgo pasauli, un es varētu ...

17. Augiem un dzīvniekiem nepieciešama kopšana, un es varētu ...

18. ____________________________________________________, un es varētu ...

19. ____________________________________________________, un es varētu ...

20. ____________________________________________________, un es varētu .



Izlasiet savus domrakstus. Vai pamanījāt, ka atsevišķas domas atkārtojas?

Atkārtojiet uzdevumu ar man patiktu ...

Atkārtojiet uzdevumu ar es vēlos ... Vai Jūs piekrītat šiem apgalvojumiem?



Iedomājieties darba specifiku pirmajā pieminētajā uzņēmumā, firmā, veikalā, ražotnē 
utt.(interneta izmantošanas gadījumā informācija atrodama arī darba vietas tīmekļa vietnē)

Sastādiet iespējamo štatu sarakstu dotajā uzņēmumā ar tā funkcijām.

Salīdziniet šo sarakstu ar Jums vēlamākajiem darbības virzieniem un izvēlieties amatu 
nosaukumus, kuri varētu jūs interesēt.

Iedomājieties ideālu šīs profesijas pārstāvi un aizpildiet tabulu Ko darīt?

Sāciet īstenot plānus

http://www.parkarjeru.ucoz.com/load/materiali_patstavigam_darbam/ko_dari/1-1-0-15


Ko darīt?
Instrukcija:

Iedomājieties ideālu vēlamās profesijas pārstāvi

Aizpildiet aili "Ideāls profesionālis", tukšajās rūtiņās (Nr.17. - 25.) var ierakstīt nepieminētās 
īpašības/kritērijus

Salokiet lapu pa raustīto līniju

Aizpildiet aili "Es", raksturojot savas īpašības

Atlokiet lapu.

Salīdziniet abu aiļu saturu katrā rindiņā, un sāciet plānot Ko darīt? lai abu aiļu saturs kļūtu pēc 
iespējas līdzīgāks :-)


