
KĀ INTERVĒT DARBA DEVĒJU
ATBALSTS DARBAM AR 5. -7. KLASES SKOLĒNIEM



NODARBĪBAS MĒRĶIS

 Izprast darba devēja intervijas mērķus 
un iegūstamo informāciju

 Izveidot intervijas jautājumu krājumu

 Apgūt intervijas etiķeti



SATURS

1. Kāpēc intervēt darba devēju

2. Kādu informāciju var iegūt no darba 
devēja

3. Intervijas «jautājumu bankas» izveide

4. Intervijas etiķete 

5. Kopsavilkums



KĀPĒC INTERVĒT DARBA DEVĒJU

MANAS
•INTERESES
•VĒLMES
•VĒRTĪBAS

MANAS
•SPĒJAS
•PRASMES
•ZINĀŠANAS
•RAKSTURA ĪPAŠĪBAS
•VESELĪBAS STĀVOKLIS
•FINANSIĀLĀS IESPĒJAS

DARBA TIRGUS
•PROFESIJU “+” un “-”
•DARBA VIDE
•PIEPRASĪJUMS un 
PROGNOZES
•ATALGOJUMS UN IZAUGSMES 
IESPĒJAS
•NODARBINĀTĪBAS VEIDI
•DARBA MEKLĒŠANA

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS
•PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS  
UN IZGLĪTĪBAS LĪMEŅI
•MĀCĪBU SATURS
•IESTĀŠANĀS NOTEIKUMI
•MĀCĪBU ILGUMS UN VIETA
•FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS



KO VARI UZZINĀT, INTERVĒJOT DARBA 
DEVĒJU?

• Par uzņēmumu un nozari

• Par uzņēmumā strādājošo profesijām

• Par darba tirgu un darba meklēšanu

• Par darba devēja personīgo karjeras ceļu

• Par vadītāja profesiju



VEIDOSIM INTERVIJAS JAUTĀJUMU “BANKU”

Izdomājiet pēc iespējas vairāk jautājumu, 
kurus uzdot darba devējam, lai uzzinātu par:

– Par uzņēmumu un nozari

– Par uzņēmumā strādājošo profesijām

– Par darba tirgu un darba meklēšanu

– Par darba devēja personīgo karjeras ceļu



KAS NEPIECIEŠAMS, LAI INTERVIJA 
IZDOTOS

• Sagatavoti jautājumi

• Laba klausīšanās

• Ieinteresētība

• Atbilstošs izskats un 
izturēšanās

Vai viņš vispār 
klausās?

Blā, blā, 
blā, blā...
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• Izlasi visu, ko vari par uzņēmumu un 
nozari, kurā tas darbojas

• Nospraud intervijas mērķi – ko gribi uzzināt

• Atlasi no «jautājumu bankas» tos 
jautājumus, kuri palīdzēs sasniegt intervijas 
mērķi

• Sagatavo pieraksta papīru un pildspalvu

SAGATAVOŠANĀS INTERVIJAI 



• Pieraksti intervējamās personas vārdu, uzvārdu 
un amatu

• Noskaidro, kur notiks intervija un kā tur nokļūt

• Nekavē, taču neierodies arī pārāk savlaicīgi

• Noteikti informē, ja nevarēsi ierasties vai kavēsi

• Ievēro uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus

Atceries, ka tu jau tagad veido savu 
darbinieka reputāciju!

SAGATAVOŠANĀS INTERVIJAI 



• Pasaki paldies par tev veltīto laiku

• Palūdz ieteikt vēl kādu, kurš varētu tev 
pastāstīt par nozari vai darba tirgu

• Pēc intervijas pieraksti iegūtās atziņas

• Pārdomā, ko esi uzzinājis un kā to izmantot 
savas karjeras plānošanai 

KO DARĪT PĒC INTERVIJAS?



PATEICĪBAS VĒSTULE  

Pateicības vēstule ir būtiska biznesa 
etiķetes sastāvdaļa. 

Pateicoties par tev veltīto laiku un 
atbalstu, tu parādi, ka proti novērtēt pūles 

un radi labu priekšstatu par sevi. 



Adresāta vārds, uzvārds datīvā

Uzņēmuma nosaukums
amats

A.god. .............. k-gs/ Ļ.cien. .......... K-dze!

1.rindkopa: pateicies intervētajai personai par palīdzību un tev atvēlēto laiku.

2.rindkopa: īsumā apraksti, kāpēc gūtā pieredze tev ir svarīga. Piemini dažas 
no gūtajām atziņām.

Ar cieņu,
(Vārds, uzvārds) 

.......................

(paraksts)

PATEICĪBAS VĒSTULE  



KOPSAVILKUMS

Ko Jūs šodien jaunu guvāt?

Jūsu secinājumi, atziņas!

Paldies par uzmanību!


