
                           
 

 
 

6.modulis 
 

Nodarbinātības veicināšana 

Position within the curriculum 

Category 3: Methodological skills in the 
development of transversal projects 

 
 

 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
-

 

 

 

 

 

 
Sadarbības prasmes mācību procesā 
 
Dažādu IKT rīku vadības prasmes 

 

 
Dažādu IKT rīku izmantošana 
Darba meklēšanas procesā 
izmantojamie rīki 
Web 2.0 rīku pārvaldība, lai veicinātu 
nodarbinātības iespēju uzlabošanos 
Darba meklēšanas semināru 
organizēšana pamata un padziļinātā 
līmenī 
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Ievada nodaļa Mācību mērķis/ 
rezultāts 

Mācību saturs Metodoloģija un 
mācību metodes 

Izmantojamie materiāli 
un rīki 

Novērtējums 

Nosaukums: 
Ievadnodaļa 
 
 
Ilgums: 
1 nedēļa; 
Obligāti: 1 stunda; 
Ieteicams: 5 stundas; 
 
 
Mācību moduļa 
dalībnieki: 
Pasniedzējs un 
studenti 

-
 

-

 
-

 
-

 
-

 

-
 

-
 

-
 

-

 

 

 

 

Mācību saturs: 
-  
-  
Tehniskie norādījumi: 

-
 

-
 

-  
-

 
 

 
-  
-  
 

Studentu vērtēšana nav 
plānota. 
Ievadnodarbības mērķis 
ir sagatavoties apmācību 
procesam. 
Ievadnodarbība 
paredzēta arī tāpēc, 
laipārbaudītu studentu 
motivāciju iesaistīties 
mācībās. 
Studenti, kas 1 nedēļas 
laikā nav izveidojuši savu 
profilu un iepazinušies ar 
plānoto apmācību norisi 
un saturu, tiek aizstāti ar 
citiem studentiem, kas 
gaida iespēju iesaistīties 
procesā. 
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1.nodaļa Mācību mērķis/ 
rezultāts 

Mācību saturs Metodoloģija un mācību 
metodes 

Izmantojamie materiāli un 
rīki 

Novērtējums 

Nosaukums: 
Esošās 
situācijas 
aprakstīšana, 
novērtēšana un 
diagnosticēšan
a 
 
 
Ilgums: 
1 nedēļa; 
Obligāti: 5 
stundas; 
Ieteicams: 10 
stundas; 
 
 
Mācību 
moduļa 
dalībnieki: 
Pasniedzējs un 
studenti 

 
- -

 
 

- 

 
 

- 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- -

-

 
 

- 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
Lasīšanai: 
Nodarbinātības statistika 
http://epp.eurostat.ec.europa
.eu/statistics_explained/index.
php/Employment_statistics/lv 
Nodarbinātības Valsts 
aģentūras mājas lapa 
http://nva.gov.lv/ 
Darba likumdošana 
http://www.cv.lv/content/ind
ex.php?id=849&gr=1 
 
Tiešsaistes rīki: 
Skillage 
Vai Jūs esat gatavs sākt 
strādāt? 
http://www.skillage.eu/ 
Visatbilstošākā amata tests 
http://www.cv.lv/new_test/ce
q.php 
Prasmju un zināšanu testi 
http://etesti.lv/?page_id=37 
IT barometrs 
http://www.ecdl.lv/pretestLV/
index.php 
 

 
1.uzdevums 
Uzrakstīt 
ziņojumu par tuvāko 
mācību centru 
saistībā ar 
nodarbinātības 
veicināšanu. 
 

 

-

 
 

 

 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/lv
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/lv
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/lv
http://nva.gov.lv/
http://www.cv.lv/content/index.php?id=849&gr=1
http://www.cv.lv/content/index.php?id=849&gr=1
http://www.skillage.eu/
http://www.cv.lv/new_test/ceq.php
http://www.cv.lv/new_test/ceq.php
http://etesti.lv/?page_id=37
http://www.ecdl.lv/pretestLV/index.php
http://www.ecdl.lv/pretestLV/index.php
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- 

 
 

-

 

 

 
 
1. nodaļas 
noslēgumā - 
pašpārbaude 

 

2.nodaļa Mācību mērķis/ 
rezultāts 

Mācību saturs Metodoloģija un 
mācību metodes 

Izmantojamie materiāli un rīki Novērtējums 

Nosaukums: 
Nodarbinātības 
veicināšana: 
daži svarīgākie 
resursi 
 
 
Ilgums: 
2 nedēļas; 
Obligāti: 5 

Iepazīšanās ar 

rīkiem digitālo 

prasmju apguvei 

pamata līmenī 

 

 Dažādu lietotāju 

mērķu definēšana 

un dažādu rīku 

izmantošana, lai 

uzlabotu lietotāja- 

darba meklētāja 

profilu; 

 Pamatdokumentu: 

CV un motivācijas 

Būtiska ir studentu 

izpratne par 

svarīgākajiem 

dokumentiem, kas 

nepieciešami darba 

meklēšanas procesā: CV 

un motivācijas vēstule, kā 

arī izpratne par 

mērķtiecīgu gatavošanos 

Lasīšanai: 

CV rakstīšana 

http://www.cvmarket.lv/career.php?

menu=1&lastmenu=22&career_style

= 

Kā uzrakstīt efektīvu CV 

http://www.cvmarket.lv/career.php?

1. uzdevums 

Izveidot programmu 

nodarbinātības 

veicināšanas 

pamatprasmju apguvei  

 

2. uzdevums 

Diskusija forumā: 

atgriezeniskā saite par 

http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=318&career_style=
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stundas; 
Ieteicams: 12 
stundas; 
 
 
Mācību 
moduļa 
dalībnieki: 
Pasniedzējs un 

studenti  

vēstules izveide. 

Izpratne par 

dažādu veidu un 

dažādām 

vajadzībām 

veidotu CV. 

Motivācijas 

vēstules 

noformējums un 

saturs;  

 Iepazīšanās ar 

pieejamajiem MS 

Office rīkiem, kas 

atvieglo darbu CV 

un motivācijas 

vēstules 

sagatavošanā; 

 Situācijas 

simulācija: darba 

intervija;  

 

darba intervijai. 

 

Pirms dokumentu 

sagatavošanas 

studentiem būtiski apgūt 

prasmi definēt mērķus un 

veidot izpratni par 

profesionālu tiešsaistes 

rīku lietotāja profilu. 

 

Šajā nodaļā studenti 

darbojas atbilstoši 

programmai, kas 

paredzēta pamata 

apmācībai par 

nodarbinātības iespējām. 

 

Izmantojot atbilstošus 

instrumentus, studenti, 

soli pa solim, iemācās 

lietot dažādas metodes 

un izmantot sniegtos 

padomus. Apgūst prasmi 

atlasīt un tiešsaistē 

apvienot saistībā ar 

nodarbinātības tēmu 

menu=1&lastmenu=22&text_id=318

&career_style= 

CV kļūdas – top 10 

http://www.cvmarket.lv/career.php?

menu=1&lastmenu=22&text_id=603

&career_style= 

Kas ir Europass CV? 

http://www.cvmarket.lv/career.php?

menu=1&lastmenu=22&text_id=767

&career_style= 

10 padomi, kā uzrakstīt labu CV 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/105

523/10-padomi-ka-uzrakstit-labu-cv 

Pieteikuma vēstule 

http://www.cvmarket.lv/career.php?

menu=1&lastmenu=23&career_style

= 

Dokumenta izveide 

http://office.microsoft.com/lv-

lv/word-help/HA010368877.aspx 

CV veidi 

veikto uzdevumu   

 

3. uzdevums 

Viki: izveidot resursu 

sarakstu studentu 

zināšanu un prasmju 

līmeņa paaugstināšanai 

 

4. uzdevums 

Diskusija forumā: 

aktivitātes, kas veicina 

nodarbinātību 

 

2.nodaļas noslēgumā - 

pašpārbaude  

http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=318&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=318&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=603&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=603&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=603&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=767&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=767&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=22&text_id=767&career_style=
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/105523/10-padomi-ka-uzrakstit-labu-cv
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/105523/10-padomi-ka-uzrakstit-labu-cv
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=23&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=23&career_style=
http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=23&career_style=
http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HA010368877.aspx
http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HA010368877.aspx
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vietējā kontekstā atrastos 

resursus. 

 

Noslēgumā studenti 

iepazīstas ar darba 

intervijas simulācijas 

paņēmieniem. 

http://office.microsoft.com/lv-

lv/word-help/HA010368877.aspx 

CV veidnes 

http://office.microsoft.com/lv-

lv/templates/TC102918880.aspx 

Darba intervija 

http://www.cv.lv/content/index.php

?id=1046 

 

 

3.nodaļa Mācību mērķis/ 
rezultāts 

Mācību saturs Metodoloģija un mācību 
metodes 

Izmantojamie materiāli 
un rīki 

Novērtējums 

Nosaukums: 
Interneta 
resursi 
nodarbinātībai 
 
 
Ilgums: 
1 nedēļa; 
Obligāti: 5 
stundas; 
Ieteicams: 10 
stundas; 
 
 
Mācību moduļa 

Efektīva darba 
meklēšanai paredzēto 
interneta resursu 
izmantošana 
Prasme atrast 
mūsdienīgus 
(progresīvus) resursus 
un Web 2.0  rīkus 
darba meklēšanai 
tiešsaistē 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 

 
 

Lasīšanai:  
Kas ir RSS? 
http://datoriem.lv/arhivs/ka
s-ir-rss/ 
RSS plūsmas pievienošana 
http://office.microsoft.com/l
v-lv/outlook-
help/HA010159539.aspx 
Izveidot RSS plūsmu 
http://www.cv.lv/gen_rss.ph
p 
Web 2.0 rīki (prezentācija) 
http://odo.lv/Training/Web2
Tools 
Informācijas apkopojums no 

1.uzdevums 
Izveidot vadlīnijas 
studentiem - kas jāzina, 
uzsākot darba meklēšanu 
tiešsaistē. 
 
2.uzdevums 
Forums: atgriezeniskā saite 
par veikto uzdevumu. 
 
3.uzdevums 
Vikipēdija: apkopot 
internetā atrastos resursus 
par nodarbinātību. 
 

http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HA010368877.aspx
http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/HA010368877.aspx
http://office.microsoft.com/lv-lv/templates/TC102918880.aspx
http://office.microsoft.com/lv-lv/templates/TC102918880.aspx
http://www.cv.lv/content/index.php?id=1046
http://www.cv.lv/content/index.php?id=1046
http://datoriem.lv/arhivs/kas-ir-rss/
http://datoriem.lv/arhivs/kas-ir-rss/
http://office.microsoft.com/lv-lv/outlook-help/HA010159539.aspx
http://office.microsoft.com/lv-lv/outlook-help/HA010159539.aspx
http://office.microsoft.com/lv-lv/outlook-help/HA010159539.aspx
http://www.cv.lv/gen_rss.php
http://www.cv.lv/gen_rss.php
http://odo.lv/Training/Web2Tools
http://odo.lv/Training/Web2Tools
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dalībnieki: 
Pasniedzējs un 
studenti  

 
- 

 
 

- 

 
 
 

 
 

 
 

vadošajiem darba 
meklēšanas portāliem 
http://visidarbi.lv/darba-
mekletajiem 
Ievietosavu CV 
http://www.cvmarket.lv/me
mber_cvs.php 
Pievienojiet savu CV mūsu 
datu bāzē 
http://www.cv.lv/darba-
mekletajiem 
 
 
 
 
 

4. uzdevums 
Forums: diskusija par 
digitālo identitāti. 
 
3.nodaļas noslēgumā - 
pašpārbaude 
 
 
 

4.nodaļa Mācību mērķis/ 
rezultāts 

Mācību saturs Metodoloģija un mācību 
metodes 

Izmantojamie materiāli un 
rīki 

Novērtējums 

Nosaukums: 
Procesa 
pārraudzīšana – 
darba 
meklēšanas 
semināra 
(darbnīcas) 
organizēšana 
tiešsaistē 
 
 
Ilgums: 

Darba meklēšanas 
semināra (darbnīcas) 
organizēšana 
 
Darba meklēšanā 
izmantojamo datu 
bāzu pārvaldīšana 
 
 

- 

 
 

- 

 
 

 
 

 
 

Nedēļas plānojuma sagatave 
Novērtējuma lapa 

1.uzdevums 
Atlasīt resursus, kas 
studentiem  
jāizmantosemināra 
laikā. 
 
2.uzdevums 
Forums: atgriezeniskā 
saite par veikto 
uzdevumu. 
 
3.uzdevums  

http://visidarbi.lv/darba-mekletajiem
http://visidarbi.lv/darba-mekletajiem
http://www.cvmarket.lv/member_cvs.php
http://www.cvmarket.lv/member_cvs.php
http://www.cv.lv/darba-mekletajiem
http://www.cv.lv/darba-mekletajiem
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1 nedēļa; 
Obligāti: 5 
stundas; 
Ieteicams: 8 
stundas; 
 
 
Mācību moduļa 
dalībnieki: 
Pasniedzējs un 
studenti 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Forums: metodikas 
izstrāde, kas veicinātu 
nodarbinātības iespējas 
tiešsaistes centros. 
 
4.nodaļas noslēgumā - 
pašpārbaude 
 

 

 

 

Noslēdzošā nodaļa Mācību mērķis/ 
rezultāts 

Mācību saturs Metodoloģija un 
mācību metodes 

Izmantojamie materiāli un 
rīki 

Novērtējums 

Nosaukums: 
Noslēguma forums 
un novērtējuma 
anketas aizpildīšana 
 
 

Iegūto zināšanu un 
prasmju novērtēšana 

 
 -

 

Noslēguma pārbaudījums 
 
Forums atgriezeniskās saites 
iegūšanai 
 
Novērtējuma anketa 

1.uzdevums 
Noslēguma 
pārbaudījums 
 
2.uzdevums 
Dalība noslēguma 



                           
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

9 

Ilgums: 
1 nedēļa; 
Obligāti: 1 stunda; 
Ieteicams: 5 stundas; 
 
 
Mācību moduļa 
dalībnieki: 
Pasniedzējs un 
studenti  

 

–
 

forumā 
3. uzdevums 
Aptaujas anketas 
aizpildīšana 
 

 

 

 


