
 
 

 
 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

ietvaros organizētie pasākumi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēs 

 

 

22.februāris – Jaunpils vidusskola. 

Jaunpils vidusskolas 1. un 2.klašu skolēni 

apmeklēja P.Stradiņa medicīnas vēstures 

muzeju, lai muzeja piedāvātās 

programmas "Ārsta kabinets" ietvaros 

interaktīvi iepazītu ārsta profesiju 

mūsdienās un pagātnē, izprastu šīs specialitātes nozīmīgumu, 

spētu novērtēt ārsta misiju un lai kaut uz īsu brīdi paši 

iejustos ārsta lomā. Izpētot muzeja pamatekspozīciju, 

audzēkņi varēja uzzināt, kādi izskatījās ārsta kabineti citos 

gadsimtos, kā ārsta profesija attīstījusies līdz mūsdienām. 

Bērni varēja gūt priekšstatu par to, cik daudz zināšanu 

nepieciešams iegūt cilvēkam un kādas prasmes, iemaņas un 

rakstura īpašības nepieciešams attīstīt, lai kļūtu par ārstu, kā arī iztēloties, kāda būs nākotnes 

medicīna un ārsta loma nākotnē. 

 

23.februāris. 

 23.februārī Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma 2.pamatskolas, Tukuma Vakara un 

neklātienes vidusskolas, Irlavas vidusskolas, 

Jaunpils vidusskolas un Engures vidusskolas 

223 skolēni devās uz izstādi “Skola 2018”, lai 

izzinātu izglītības iespējas Latvijā un ārvalstīs.  

Izstādē skolēni uzzināja par valsts un 

privātajām augstskolām, vidusskolām, 

koledžām, tehnikumiem un mācību centriem, 

kā arī par aktuālām 2018./2019. mācību gada 

programmām, valodu kursiem. Lai iegūtu 

informāciju, skolēniem bija iespēja iztaujāt 

studentus un mācībspēkus par budžeta vietām, 

studiju apmaiņas un prakses iespējām. Tie, kas 

vēlējās studēt ārzemēs, izstādē varēja 



 
 

konsultēties par izglītības iespējām ārvalstīs.  

Skolēniem bija iespēja arī praktiski izmēģināt savas prasmes, kuras noderīgas dažādu 

profesiju pārstāvjiem. Izstādes laikā notika meistarklases un paraugdemonstrējumi, konkursi un 

dažādas citas aktivitātes.  

Kopumā šajā karjeras atbalsta pasākumā varēja salīdzināt dažādas iespējas, 

piedāvājumus, līdzīgas specialitātes dažādās skolās, izvērtējot un pieņemot lēmumu par 

turpmākās izglītības iespējām pēc 9. vai 12.klases beigšanas. 

 

27.februāris – Tumes vidusskola. 

Tumes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni pasākumā “Savu nākotni veido pats” 27.02.2018. 

sadarbībā ar karjeras konsultanti, Vidzemes 

augstskolas docenti Agitu Šmitiņu sarunās un 

interaktīvās spēlēs apzināja savas stiprās 

puses, darba tirgus vajadzības, lai veiksmīgāk 

plānotu savu karjeras izvēli un pieņemtu 

lēmumus izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

Metaforiski asociatīvās kārtis ir 

moderns, interaktīvs, jauniešiem interesants 

instruments sevis iepazīšanai.  Ar dažādu 

spēļu: “Padod tālāk” ar 3 īpaša dizaina 

metamajiem kauliņiem-kubiņiem: Gribu-varu; 

Karjera un Mana pasaule, metaforiski – 

asociatīvo spēļu “Tava pasaule”, profesiju 

iepazīšanas spēles “Tava profesija” palīdzību spēļu autores Agitas Šmitiņas vadībā skolēni 

mācījās iepazīt sevi un saprast, cik tas ir nozīmīgi, domājot par nākotnes karjeru. 

Lielākā daļa 11., 12.klašu skolēnu 

atzina, ka tālākizglītības mērķis ir skaidrs. 

Aktuāls ir izpētes darbs par izvēlēto 

programmu speciālistu pieprasījumu, iespējām 

Latvijas darba tirgū tuvāko gadu laikā. 7.- 

8.klašu skolēnu zināšanas tika krietni 

papildinātas par dažādajās profesijās 

strādājošo pienākumiem un pieprasījumu 

darba tirgū. Pēc spēlēm skolēni atzina, ka 

svarīgas ir arī komunikācijas prasmes: precīzi 

noformulēt jautājumu, pateikt būtiskākās 

lietas, būt pacietīgam un izprotošam sarunas 

biedram. Turpmāko pārdomu vērta ir gūtā 

atziņa, ka tavs šodienas hobijs var kļūt par tavu nākotnes profesiju.  

Šodien apgūtais mācību priekšmetos, 

savu talantu, stipro pušu attīstīšana 

ārpusstundu aktivitātēs skolā un ārpus skolas ir 

svarīgs nosacījums, lai varētu izvēlēties sev 

piemērotāko nodarbošanos un pieņemt 

veiksmīgus lēmumus izvirzīto mērķu 

sasniegšanā – tā varētu formulēt šīs karjeras 

atbalsta nodarbības “savu nākotni veido pats” 

lielāko mācību. 



 
 

28.februāris – Zemgales vidusskola. 
Zemgales vidusskolā 28. februārī  tika īstenots 

izglītojošs pasākums 9. klašu skolēniem 

“Vienīgais šķērslis starp Tevi un panākumiem 

esi Tu pats”. Nodarbības mērķis bija attīstīt 

skolēnu prezentēšanas un runas prasmes, lai 

veiksmīgi iekļautos darba tirgū. Ar skolēniem 

aktīvi darbojās pašizaugsmes trenere, radio 

dīdžejs  - Edīte Irbe. Nodarbībā jaunieši ne 

tikai apguva  teoriju, bet arī daudz praktiski 

strādāja, uzlaboja savas prezentēšanas, 

argumentēšanas un runas prasmes, kuru 

apguvei nepietiek laika mācību procesā. Skolēni iejutās dažādās nestandarta situācijā, kā arī 

mācījās pārliecinoši argumentēt savu viedokli, kam ir būtiska nozīme darba intervijās. 

 

Tukuma 2.pamatskola. 

26.-27.februārī un 05.martā grupām no Tukuma 2.pamatskolas, pasākuma “No vaļasprieka 

līdz meistardarbnīcai” ietvaros bija iespēja 

iepazīt vizāžista, skaistumkopšanas speciālistu, 

ādas apstrādes meistara profesijas un to 

meistardarbnīcas.  

9.b klases meitenes  apmeklēja 

skaistumkopšanas studiju “Charme” un tikās ar 

studijas  īpašnieci, salona vadītāju, roku un 

kāju kopšanas speciālisti Agnesi Šulcu.  

Savukārt 27.02. skolēnu grupa devās uz ādas 

meistardarbnīcu “Andrii art”, kur tās īpašnieks 

Andris Mihaļskis skolēnus iepazīstināja ar 

savu darbnīcu, tās darbības specifiku un ādas 

apstrādes mākslinieka profesiju. 

26.februārī un 5.martā meitenes tikās ar 

vizāžisti Svetlanu Gedolu, kura  pastāstīja par savu profesiju un pieredzi šajā jomā, darba plusus 

un mīnus. Noslēgumā skolēniem tika sniegti praktiski padomi un bija iespēja  piedalīties 

meistarklasē.  

 

9.marts - Tukuma 2.pamatskola. 

9.martā Tukuma 2.pamatskolas 5.b un 

9.b klase devās ekskursijā uz Rīgas 

Starptautisko lidostu, lai iepazītu lidostas darba 

ikdienu, lidostas ikdienā nepieciešamās 

profesijas un tām vajadzīgās prasmes. 

Ekskursijas laikā gids skolēniem pastāstīja, ka 

lidostā, bez pilotiem un stjuartēm,  ir 

nepieciešami dažādu profesiju pārstāvji - 

mehāniķi, apkopēji, tehniķi, mediķi, 

ugunsdzēsēji, ornitologi, dispečeri. 

Skolēni ekskursijas noslēgumā bija ļoti priecīgi 

par iespēju iepazīt lidostas darbu un redzēt to, 

ko parasts ceļotājs ikdienā neierauga. 



 
 

9.marts - Engures vidusskola. 
9.marts Engures vidusskolā. Vidusskola ir tas laiks, kad var iespēt  izspēlēt savu nākotni, apzināt 

spējas un intereses. Pēc skolas beigšanas katram pašam  jāveido sava karjera. Varbūt nākotni 

saistīt ar uzņēmējdarbību?  Vai kāds no skolas absolventiem spēs būt uzņēmējs, Engures 

vidusskolas 10. -  12. klašu skolēni noskaidroja nodarbībā  “Vai es spēju būt uzņēmējs?”. Kopā 

ar karjeras konsultanti Jolantu Priedi skolēni apzinājās savas spējas, modelēja situācijas ar kurām 

visbiežāk sastopas uzņēmējs. Tika “dibināti ”mazie uzņēmumi” un  izspēlētas iespējas noturēties 

tirgū. 

 

19.marts – Tukuma 2.pamatskola. 
19. marta rīts Tukuma 2.pamatskolas 5. - 7.klašu skolēniem iesākās ar radošām 

aktivitātēm un izzinošu lekciju "Profesijas animācijā”. Skolēni iepazina visas tās profesijas, kas 

saistītas ar animāciju - režisors, producents, 

skaņu režisors, operators, animators, 

mākslinieks, mūzikas autors. Nodarbības 

pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju, kuru 

vadīja Kristīne no biedrības 

“MULTENKULTEN”. Lekcija tika 

papildināta ar fotoreportāžām un dažādiem 

animācijas filmu fragmentiem, lai skolēni 

izprastu animācijas izveides procesu un 

tapšanas gaitu. 

Nodarbības otrajā daļā lektori demonstrēja, kā 

darbojas programma un tehniskais aprīkojums, 

un pēc tam skolēni redzēto izmēģināja paši, darbojoties stop motion un zīmētas animācijas 

tehnikās. Tika izmēģināta gan kadrēšana ar tēliem, gan fona un kustības animācija. Rezultātā 

tapa daudz un dažādas interesantas animācijas filmiņas, kuras drīzumā varēs noskatīties arī paši 

animācijas filmiņu režisori - Tukuma 2.pamatskolas skolēni! 

20.marts – Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola. 
20. martā Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums 

9.-12. klašu skolēniem „Kā un kāpēc pētīt darba tirgu?”. Nodarbību vadīja lektore un karjeras 

konsultante Sandra Dzelme no biedrības “Profesionālās orientācijas centrs 2017”. 

Nodarbības mērķis bija veicināt 

jauniešu izpratni par nepieciešamo izpētes 

darbu, meklējot sev interesantu, savām 

spējām atbilstošu profesiju kādā no 

tautsaimniecības nozarēm Latvijā. Nodarbībā 

tika sniegta izglītojoša informācija par 

nozarēm, kas veido darba tirgu, par 

statistikas nozīmi izvēloties nozari un 

profesiju kādā nozarē, kā arī par darba 

devēju prasībām. 

Lektore iepazīstināja nodarbības 

dalībniekus ar darba tirgus izpētes metodiku, 

kopīgi risināja problēmsituācijas un klausījās skolēnu pieredzes stāstus. Jauniešos tika veicināta 

izpratne par darba tirgus izpētes nepieciešamību pirms karjeras lēmuma pieņemšanas. Izpratne 

par vēlamo nozari un prasībām izvēlētajā profesijā palīdzēs novērst kļūdīšanos un vilšanos pēc 

profesijas apguves. 

Skolēni nodarbībā piedalījās ar aizrautību un interesi, kā arī labprāt dalījās ar savu pieredzi 

un uzdeva sev interesējošus jautājumus. 



 
 

21.marts – Tukuma 2.vidusskola. 
21.martā Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai teorētiski 

praktiskā nodarbībā veicinātu 8.-9.klašu 

skolēnu karjeras izvēli, spēlējot spēli un to 

pārrunājot, iepazīst dažādas profesijas no 

savstarpēji atšķirīgām darbības jomām. 

Nodarbības gaitā skolēni uzzināja par 

vairākām profesijām – arhitekts, pilots, 

programmētājs, tulkotājs, režisors un ārsts – 

un gūst priekšstatu par  to darba saturu, darba 

pienākumiem, apstākļiem u.tml. Skolēni 

komandās, piedaloties karjeras spēlē, centās 

sniegt pēc iespējas vairāk precīzu atbilžu uz 

jautājumiem par sešām dažādām profesijām 

un to darba ikdienu. 

Paldies Inetei Gūtmanei, SIA Aspired 

projektu vadītājai, par nodarbību vadīšanu un 

par skolēnu rosināšanu domāt, kā skolā 

apgūstamās zināšanas, ko viņi gūst mācību 

priekšmetu stundās, saistāmas ar dažādām 

zinātnes nozarēm un profesionālās darbības 

jomām! Skolēni, pateicoties spēles 

daudzveidīgajam saturam, tika rosināti 

domāt par iespējamo karjeras izvēli pēc 

pamatskolas beigšanas. 

 

 

 

21.marts – Engures vidusskola. 
21. martā Engures vidusskolas 1. – 6. klašu skolēni  

piedalījās  izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču 

un karjeras dienā. Šoreiz ar inženierzinātnēm  

iepazīstināja 

pārstāvji no “Mazās 

brīnumzemes”. 

Skolēni  uzzināja, kā 

tiek veidota un 

darbojas aizraujošā 

modelisma pasaule. 

Iepazina 

tehnoloģijas, kas 

spēj darbināt 

miniatūrus vilcienus, 

auto un fabrikas, kā 

arī  apguva telpisku 

maketu izveides 

pamatzināšanas un 

iemaņas. Praktiskajā nodarbībā katrs skolēns 

gatavoja savas nākotnes pilsētas maketu.  

 

 



 
 

21.marts – Jaunpils vidusskola. 
21.martā Jaunpils vidusskolas 1.klases skolēni iepazina darba pasauli un amatnieku 

ikdienu biedrībā "7 BALLES ". Šoreiz 

nodarbības "Amatam zelta pamats!" mērķis 

bija izzināt amatnieku profesijas mūsdienās, 

meistarību, kas saglabāta no paaudzes 

paaudzē, kā arī mūsdienu materiālus un 

tehniskās iespējas arodu attīstībai. Tā kā 

pircēji vēlas iegūt kvalitatīvu produktu, 

amata pratējam nepieciešamas īpašas 

prasmes un rakstura īpašības, un interese. 

Vai pirmklasniekam tādas piemīt? To 

skolēni varēja izmēģināt un pārbaudīt 

radošajās darbnīcās.  

 

28.marts – Tukuma 2.vidusskola. 
28.martā Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražošanas 

un biznesa simulācijas spēle “Fabrikants””, lai sekmētu skolēnu izpratni par darbu ražošanas 

uzņēmumā, praktiski simulējot tā 

ikdienu un gūstot izpratni par 

ķīmijas un fizikas saistību ar 

ekonomiku, matemātiku un to 

izmantošanu reālajā dzīvē – 

ražošanā. 

Visas dienas gaitā skolēni 

uzzināja, kā notiek ražošanas cikls 

no izejvielu iepirkšanas līdz 

produkcijas ražošanai tās 

pārdošanai, kas jāņem vērā 

izejvielu iepirkšanas un produkcijas 

ražošanas procesā, lai produkciju 

pārdotu pēc iespējas izdevīgāk un 

ar mazākiem zaudējumiem. Skolēni 

eksperimentāli, piedaloties praktiskā nodarbībā – simulācijas spēlē, uzzina, kā un kur 

dabaszinātņu jomā apgūto var izmantot ražošanas procesā. Skolēni paši plāno izejvielu 

iepirkšanu, ražo produkciju, aprēķina izmaksas, apzina iespējamās problēmas un tās risina ar 

pieejamiem līdzekļiem.  

Paldies LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra speciālistiem Mihailam Haļitovam, 

Airai Kumerdankai, Ilmāram Rikmanim, Agnesei Kokinai par nodarbību vadīšanu un par 

skolēnu rosināšanu domāt, kā skolā apgūstamās zināšanas, ko viņi gūst mācību priekšmetu 

stundās – ķīmijā, ekonomikā, matemātikā –, saistāmas ar praktisko dzīvi un dažādām 

profesionālās darbības jomām! Skolēni, pateicoties spēles praktiskajam saturam, tika rosināti 

domāt par iespējamo karjeras izvēli pēc vidusskolas beigšanas. Spēles organizatori pasākuma 

noslēgumā centās iedrošināt jauniešus nebaidīties pamēģināt, jo, lai saprastu, vajag to darīt 

pašam, skaidrojot, ka arī negatīva pieredze ir laba, lai zinātu un saprastu, ko negribu savā dzīvē 

darīt, un ka pieredze palīdzēs, kad būs jāiegulda sava nauda.  

 

28.marts – Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola. 
28.martā Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā viesojās biedrība "Latvijas zinātnes 

centru apvienība", kura pasākumā “Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena” 

organizēja interaktīvas un izglītojošas karjeras nodarbības ar mērķi praktiski atspoguļot 

inženierzinātņu spektru un ieinteresēt jauniešus apgūt kādu no inženierzinātņu nozarēm. 



 
 

29.marts – Tukuma 2.vidusskola. 
29.martā Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No 

zvaigznēm uz profesijām – karjeras iespējas astronomijas un citu dabaszinātņu jomā”. 

Vairākās nodarbībās dažādu vecumu skolēni uzzināja,  kādas ir ar astronomiju un citām 

dabaszinātnēm saistītās profesijas. Skolēni ar 

3D mobilā planetārija palīdzību, prezentāciju 

un filmas laikā devās virtuālā ekskursijā 

Visumā, skatot zvaigznes, kosmosu, planētas, 

galaktiku, un iepazina astronomu un citu 

dabaszinātņu jomas profesiju pārstāvju darba 

saturu un vidi, kurā viņi darbojas. Jaunāko 

klašu skolēni uzzināja ne tikai par tādām 

profesijām kā fiziķis un astronoms, bet arī 

vulkanologs, ģeomorfologs, Pamatskolas 

skolēnu grupa, izzinot Visuma noslēpumus, 

iepazina astronoma profesiju, astronomijas 

atklājumus un zinātniskās teorijas no 

sengrieķu laikiem līdz mūsdienām. Savukārt 

vidusskolēni, gūstot izpratni par Visumu, varēja secināt, ka visu atklājumu un pētījumu pamatā ir 

astrofizika un astrofiziķi, astronomija un astronomi, kuri darbojas Eiropas Kosmosa aģentūrā un 

Integral Missions misijās, zemes un kosmosa observatorijās. Ar visiem skolēniem nodarbības 

noslēgumā tika pārrunāts, kur Latvijā iespējams apgūt šīs profesijas un kā attīstīt karjeru šajā 

jomā. 

Skolēnu atsauksmes par pasākumu 

bija pārsvarā pozitīvas. Skolēni atzina, ka 

bijis interesanti un ka nodarbībā sapratuši, 

kādas profesijas ir šajā jomā un kādas iespējas 

mācīties, kā arī iepazinuši šīs jomas 

profesijas. Vairāki vecāko klašu skolēni 

vēlējās vairāk informācijas par karjeras 

iespējām un paskaidrojumu par profesijām, uz 

ko arī pēc nodarbībām to vadītājiem tika 

norādīts. Skolēni atzina, ka viņus “ieinteresēja 

astronomija”. 

Paldies SIA “P.N.R.” pārstāvjiem par 

virtuālo ekskursiju Visumā, par nodarbību 

vadīšanu un par skolēnu rosināšanu domāt, kā skolā apgūstamās zināšanas, ko viņi gūst mācību 

priekšmetu stundās – dabaszinībās, fizikā, ģeogrāfijā –, saistāmas ar pētījumiem dažādās zinātņu 

nozarēs un ar iespējamo pētnieku darbu tajās! Skolēni tika rosināti domāt par iespējamo karjeras 

izvēli astronomijas un citu dabaszinātņu jomās.  

Informāciju sagatavoja pedagogi-karjeras konsultanti: Evija Baumane, Anita Lučkovska, Inese 

Bērziņa, Daiga Elpere, Evita Korna-Opincāne, Anda Gleizupa, Ilze Rasa, Irēna Martuzāne, Ina 

Puzanova; Lapmežciema pamatskolas psiholoģe Iveta Kapustina un projekta koordinatore 

Marita Bērziņa. 


