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9.oktobrī, Valmieras pašvaldība rīkoja Karjeras nedēļu, kuras ietvaros, 7.-9. klašu skolēniem 

tika piedāvāta iespēja doties ekskursijās “Profesiju busi” uz dažādu nozaru uzņēmumiem. 

Piemēram, ekskursijā uz Valmieras tehnikumu, kur varēja iepazīt tūrisms un viesmīlība, 

pārtikas ražošana un tehnoloģijas, kā arī mehatronikas specalitātes. 

 

 

17.oktobris, Valmieras kultūras centrā notiek seminārs “Darba un izglītības iespējas medicīnas 

nozarē”, kurā varēja piedalīties visi interesenti, kuriem interesē medicīnas joma. Seminārā 

skolēni iepazinās ar medicīnas nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām. 

Semināra laikā tika aplūkoti sekojoši jautājumi – 

 Latvijas medicīnas attīstību un  nākotnes izaicinājumiem, 

 Ko var apgūt medicīnas koledžā? 

 Medicīnas un veselības aprūpes izglītība augstskolā 

 Profesijas un karjeras iespējas Vidzemes slimnīcā 

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – komandas darbs cīņā par cilvēku 

dzīvībām! 



Seminārā ikviens varēja piedalīties  arī praktiskākajās darbnīcās – 

 “Rokdarbi” – šūšana ar ķirurģiskajiem diegiem un adatu. 

 “Izglāb Joriku!” – pirmās palīdzības sniegšana, lūzumu fiksēšana, brūču pārsiešana. 

 Situācijas izspēle. 

Seminārā ikviens varēja ne tikai iegūt informāciju, bet arī noskaidrot sev interesējošos 

jautājumus par medicīnas nozares profesijām , darba iespējām un izglītības iestādēm, kurās tās 

apgūt. 

 

 
 

 
 

 

27.novembrī, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā viesojās Dr.Sc.admin, Mg.Psych, ilggadīga 

karjeras konsultante un grupu trenere,  ViA docente, SIA Amber Puzzle vadītāja Agita 

Šmitiņa.  

Lekcijas - praktiskās nodarbības laikā A.Šmitiņa ar izglītojamajiem runāja  par tēmām "Kā 

neapjukt profesiju pasaulē", “Vai man piemērota tikai viena profesija?”. Kā neapjukt profesiju 



klāstā, izvēloties savu īsto un piemēroto? Vai profesija jāizvēlas jau pēc 9. klases? Kuras 

Latvijā un pasaulē ir pieprasītākās un apmaksātākās profesijas? 

 
 

 

27.novembrī, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā, pie skolēnu vecākiem, ar lekciju “Mans 

bērns izvēlas …”, viesojās Dr.Sc.admin, Mg.Psych, ilggadīga karjeras konsultante un grupu 

trenere,  ViA docente, SIA Amber Puzzle vadītāja Agita Šmitiņa. Lekcijā tika akcentēta vecāku 

loma bērnu karjeras izvēlē, paaudžu un dzimtas ietekme uz bērna talantu attīstību, kā arī daži 

šķēršļi, kuri var ietekmēt jaunieša profesionālo izvēli. 

 



11.februāris, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā karjeras atbalsta pasākums “Zinātnes 

diena”.  Nodarbības laikā jaunieši uzzināja par dažādām profesijām, kurās izmanto ķīmiju un 

fiziku, kur var iegūt atbilstošu izglītību un īstenot savas prasmes pēc izglītības iegūšanas. 

 

  

  
 

 

12.februāris, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas 1. – 5.klašu skolēniem karjeras nodarbība 

“Krāsainā profesiju pasaule”. Praktiska darbošanās, lai izvērtētu savas prasmes un intereses. 

Nodarbības laikā skolēni iepazīst mākslinieka un ilustratora profesiju plašās iespējas, cik 

pieprasītas darba tirgū ir šīs profesijas, kuros uzņēmumos strādā šīs profesijas pārstāvji, kurās 

izglītību iestādēs iespējams apgūt šo profesiju. Profesijas priekšrocības - iespēja strādāt 

individuāli, plānojot sava darba režīmu. Pašnodarbinātība – ieguvums vai zaudējums. Sava 

darba demonstrācija. 

 



  
 

13.februāris, Ēnu diena -  pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības 

programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 

stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir 

iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 

izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Veidojot sadarbību starp skolu, 

sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 

nākotnē. 

 

 

26. marts, Valmieras 5.viduskolā visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt semināru. 

“Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē”. Semināra mērķis iepazīstināt 



skolēnus ar būvniecības nozari Latvijā, tās profesijām, mazinot stereotipus par tām, un nozares 

attīstības perspektīvām. 

  

 

  
 

11. aprīlī, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas 9.klases skolēnu komanda devās uz Priekuļu 

tehnikumu, lai piedalītos konkursā “Naudas koks”. Tas deva iespēju vairāk uzzināt par 

izglītības programmām, kuras piedāvā apgūt Priekuļu tehnikumā. Skolēniem bija iespēja arī 

iepazīt izglītības iestādi un runāt ar izglītojamajiem, kuri tur jau šobrīd mācās. 

 
 



12.aprīlī, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni davās uz pasākumu Kocēnos. 

Kocēnu pamatskolā viesojās “Getto Games” komanda. “Ghetto Games” komandas vērtības: 

“Esi stiprs – uzvari sevi”, mīlestība, līdzcietība, draudzība, veselīgums, cieņa, mērķtiecība.  

    Tiekoties ar Ghetto Games komandu, katram skolēnam tika dota iespēja skolas sporta zālē 

izkustēties un izmēģināt – Ghetto Football, Ghetto Basket, Ghetto Dance un Spēka trasi. 

   Pēc aktīvās daļas komandas dalībnieki pastāstīja par Ghetto Games dibināšanu un attīstības 

ceļu, kurš neesot bijis viegls. Komandas dalībnieki dalījās katrs ar savu dzīves pieredzi un 

atklāja jauniešiem savu veiksmes stāstu kā šajā komandā nonākuši.  

 

 
 

16. aprīlī, Valmieras kultūras centrā, norisinājās tālākizglītības iespēju diena “Lielceļš”, kurā 

piedalījās izglītības iestādes no visas Latvijas – tehnikumi, koledžas, profesionālās vidusskolas 

un augstskolas. Jauniešiem bija iespēja jautāt, iepazīt un izvēlēties izglītības iestādes, kurās 

nākotnē apgūt tālāko izglītību. 

 



 
 

 

14.maijā, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas 1.-4.klašu skolēni devās uz Amatu centru 

Līgatnē, lai iepazītu senās profesijas, kuras saglabājušās līdz mūsdienām un radīt priekšstatu 

par iespējamo karjeras virzību amatniecības nozarē. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par 

dažādām senām profesijā, kuras vairs nav un arī par tādām, kuras saglabājušās vel līdz 

mūsdienām -  namdariem kā māju būvniekiem, jumiķiem - skaidu jumtu klājējiem, 

galdniekiem - koka priekšmetu izgatavotājiem, keramiķiem un podniekiem - trauku 

sagādātājiem, ceļojošiem krēsliniekiem - krēslu piegādātājiem, kalējiem - metālkalumu 

veidotājiem māju būvē, sadzīves priekšmetu izgatavošanā, zirgu apkalšanā, skroderiem - 

šuvējiem un vel citām profesijām.  

 
 

Visa 2018./2019.mācību gada laikā, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā, notikušas arī 

karjeras nodarbības par dažādām tēmām, piemēram, “Manu vecāku profesija”, “Profesijas 



mums apkārt”, “Profesiju daudzveidība”, “Iepazīsim sevi”, Uzmini, kas es esmu” u.c., kuras 

vadīju es, skolas  pedagogs karjeras konsultants Līga Priede 

 

 

 

 

 

 



2018./2019.mācību gada Karjeras izvēles stenda noformēšana un informācijas apmaiņa. 

 

 

Materiālu sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Līga Priede 

 

Karjeras izglītojošie pasākumi tiek organizēti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 


