
Jaunietis darba tirgū

CV sagatavošana un sevis prezentēšana 
potenciālajam darba devējam

06.12.2017.



Jauniešu nodarbinātība

Vakanču skaita pieaugums (+15%)

Darba devēju attieksme un prasības

Valsts un ES atbalsts

Emigrācija

Izglītības izvēle

Motivācija



Pieredzes gūšana

Algots darbs Prakse Brīvprātīgais
darbs

Savs bizness



Algots darbs jauniešiem

Sākuma līmeņa amati – asistents, jaunākais speciālists

Mazumtirdzniecība – pārdevējs, klientu konsultants

Pakalpojumi centri – klientu atbalsta speciālists, telemārketinga speciālists

Sabiedriskā ēdināšana – viesmīlis, bārmenis

Tūrisms – recepcijas darbinieks, gids, klientu apkalpošana

Dažādas nozares – datu apstrādes speciālists

Eksakto un inženierzinātņu studenti vs Sociālo un humanitāro zinātņu
studenti



Pieprasītākās amatu kategorijas

1. Pārdošana, tirdzniecība, klientu apkalpošana – 18%

2. Pakalpojumi – 10%

3. Transports, loģistika, piegāde – 10%

4. Ražošana, rūpniecība – 8%

5. Tūrisms, viesnīcas, ēdināšana – 7%

6. IT – 6%

7. Celtniecība, nekustamais īpašums – 6%

8. Inženiertehnika – 5%

9. Administrēšana, asistēšana – 5%

10. Izglītība, zinātne – 5%

Visidarbi.lv dati



Atalgojums jauniešiem
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Algas.lv dati

+4% +4%



CV

Curriculum Vitae – dzīvesgājums

Dokuments, uz kā balstoties, Jūsu potenciālajam darba devējam veidojas 
priekšstats par Jums kā turpmāko sava uzņēmuma darbinieku

CV vēlams izvietot uz no vienas līdz trīs lapaspusēm

Izvēlieties atbilstošu fontu un salasāmu burtu lielumu

Izceliet būtisko darba pieredzē un izglītībā, lietojot pustrekno   druku 
(bold)



CV sadaļas

Personas dati un kontaktinformācija

Darba pieredze

mm.gggg – mm.gggg Uzņēmums (joma), Amats
- pienākumi
- (sasniegumi)

Izglītība
• Papildus izglītība

Valodu zināšanas

Datoriemaņas

Prasmes

Cita informācija



Reizēm arī

CV mērķis

CV kopsavilkums

Bijušo vadītāju kontaktinformācija rekomendācijām

Dalība profesionālajās biedrībās, asociācijās, nevalstiskās organizācijās

Hobiji



Visbiežāk sastopamās kļūdas CV/
Foto
Nav minēti amata pienākumi

Saīsināti, vienkāršoti sasniegumi profesionālajā jomā un atbildības sfērā

Grūti lasāms un neskaidrs teksts

Paviršs CV noformējums

Gramatiskās kļūdas, interpunkcijas kļūdas, stila kļūdas

Svarīgākā informācija, ko darba devējs meklē, uzreiz tekstā nav pamanāma

Apsveriet fotogrāfijas pievienošanu



Motivācijas vēstules struktūra

Ievads
• Izsakām vēlmi pieteikties uz konkrētā uzņēmuma konkrēto vakanci.

Kāpēc vēlos pieteikties uz šo amatu (sfēru, uzņēmumu)?
• Aprakstam savu pieredzi koncentrējoties uz to, kādi pienākumi šim amatam paredzēti 

un prasībām, kas minētas sludinājumā.
• Pēc iespējas lietojam sinonīmus, nevis sludinājuma atslēgas vārdus.

Kāpēc es esmu atbilstošs kandidāts?
• Darbu rezultāti, kas apliecina, ka atbilstam sludinājumā prasītajām rakstura īpašībām. 

(Ļaujam lasītājam pašam secināt, ka esam atbilstoši kandidāti.)

Nobeigumā
• Priecāšos ierasties uz interviju abpusēji izdevīgā laikā.
• Ar cieņu, 



Rakstot CV un motivācijas vēstuli

Koncentrējieties uz darba devēja vajadzībām

Atklājiet savas zināšanas par konkrēto uzņēmumu

Saīsiniet savu pienākumu aprakstu mēreni – atstājot vairākus, īsus un 
saprotamus raksturojumus

Motivācijas vēstulē nepārstāstiet CV, bet uzsveriet un akcentējiet 
būtiskākās CV nianses

Sūtot elektroniski

Neaizmirstiet pievienot pielikumu

Nosauciet pielikumu saprotami

Izmantojiet populārākos faila formātu

Neatstājiet citu konkursu detaļas



Veiksmīga darba intervija

Rūpīgi izanalizējiet sludinājumu

Izpētiet uzņēmumu (nozare, kompānijas lielums, mērķi, ,,,)

Sagatavojaties atbildēt uz klasiskiem jautājumiem:
• pieteikšanās motivācija 
• nozares zināšanas/praktiskā pieredze 
• savas stiprās/vājās puses
• iepriekšējo darbu izbeigšanas iemesli
• vēlamais atalgojums

Sagatavojaties atstāt iespaidu jau pirmajā telefona sarunā, e-pastā



Būtiski

Atbilstošs ārējais izskats, pareiza apģērba izvēle 

Ieinteresētība un motivācija

Prasme atbilstoši pasniegt savu līdzšinējo pieredzi, rezultātus, sasniegumus 
un iegūtās kompetences

Līdzvērtība un cieņa saskarsmē 

Precīzas un saprotamas atbildes uz konkrētiem jautājumiem

Jautājumu sagatavošana



Kļūdas darba intervijās, āriene, 
neverbālā komunikācija

Nedabiska, neadekvāta izturēšanās, uzvedības problēmas

Negatīvisms

Pašpārliecinātības trūkums

Rokasspiediens (ļengans, pārāk ciešs satvēriens, roka tiek pasniegta sēžot)

Izvairīšanās no acu kontakta

Nesakopts ārējais izskats, neatbilstošs apģērbs (sporta apģērbs ,vakarkleita)

Nekārtīgs, netīrs apģērbs

Uzmācīgas smaržas vai nemazgāšanās sekas

Šļaugana poza un neadekvāta ķermeņa valoda

Runāšana pa mobilo telefonu intervijas laikā

Uzpīpēšana pirms intervijas

Dīdīšanās, kāju šūpošana,  citas „nekontrolētas darbības” intervijas laikā



Izglītība

Vidējā, vidējā profesionālā, 1.līmeņa 
augstākā, augstākā akadēmiskā, 
augstākā profesionālā izglītība...ko 
un kāpēc novērtē darba devējs

Vai ir svarīgi, kuru mācību iestādi, 
kādu specialitāti, kurā valstī es 
esmu pabeidzis?



Pieredze pāri visam
Novērtē savas
prasmes, hobijus, 
organizācijas – vai
tur “neslēpjas” 
Tava pieredze?

Ir izglītība, bet kā
tikt pie pieredzes, 
ja darba devējs to 
uzsver?



Vēlamais jaunieša portrets

Neliela pieredze

Motivācija un interese

Svešvalodu zināšanas

Pabeigta vai iesākta izglītība

Komunikācijas/klientu 
apkalpošanas prasmes

Precizitāte un atbildība sajūta

Spēja ātri mācīties

Mērķtiecība un iniciatīva



“Es - jauniņais” – kolēģu acīs

Vispārēju prasmju pārzināšana

Personības iezīmes

Spēja iekļauties kolektīvā

Spēja ātri uztvert jaunu 
informāciju

Prasme sadarboties un labs 
palīgs uz kuru var paļauties

Atšķirīgas 
prasības 
vadībai un 
kolēģiem



Ieteikumi

Atbilstoša izglītība un profesija

Gatavība sākt no asistējoša amata

Prakse un brīvprātīgais darbs

Ambīciju samazināšana

Darba meklēšana kā darbs

Kvalitatīvā pieeja

Motivācija strādāt, attīstīties un 
mācīties no profesionāļiem



Paldies
CV-Online Latvia

CV.lv | Visidarbi.lv | Algas.lv | KarjerasDienas.lv

http://www.cv.lv/
http://www.visidarbi.lv/
http://www.algas.lv/
http://www.karjerasdienas.lv/

