
Karjeras izglītība Krimuldas vidusskolā 

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par 

sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu 

un pēc tam jau konkrētu profesiju. Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves 

garumā. Pirmo apzināto informāciju mēs par karjeras veidošanās procesu iegūstam 

skolā, paralēli zināšanu apguves procesam.  

Krimuldas vidusskola jau no pirmsākumiem ir iesaistījusi katru bērnu savas karjeras 

veidošanās procesā, līdz šim gan neakcentējot vārdu “karjera”. No marta beigām arī 

esam iesaistījušies projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”, kurš mums dod finansiālu atbalstu dažādu pasākumu un ekskursiju 

organizēšanā ar mērķi izzināt dažādas profesijas, gūt informāciju par tālākās izglītības 

iespējām gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas beigšanas. Pozitīvi, ka varam veidot 

sadarbību ar G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem, iesaistot arī 

viņus atsevišķos pasākumos.  

31.martā “Atvērto durvju dienas pasākumā” 9.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar 

mūsu skolas absolventi, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā komunikācijas 

nodaļas speciālisti Kristīni Liepiņu, kura dalījās savā pieredzē par skolā iegūto, 

iemācīto, kas tālāk ir noderējis viņas karjeras veidošanā.  

Projektu nedēļas ietvaros 5.-8. un 10.-11.klašu skolēni skolā uz vietas pētīja, kuru 

profesiju pārstāvji strādā vietējos uzņēmumos, iestādēs, tad apmeklēja konkrēto 

iestādi vai uzņēmumu un veidoja “Profesiju māju” un prezentēja savu darbu. Liels 

paldies jāsaka Krimuldas novada Domes priekšsēdētājam J.Salmiņam un Domes 

darbiniekiem, Krimuldas novada Sociālā dienesta kolektīvam, Krimuldas tautas nama 

vadītājai L.Ustupai, aptiekas “Apotheka” vadītājai Dacei Zvīgulei, SIA “Krimuldas 

doktorāts” darbiniekiem, veikala “Spārītes” īpašniekiem, SIA “Entalpija 2”vadītājam 

G.Suķim, “Latvijas pasta” darbiniecei I.Zivtiņai, veikala “Laimas būvmateriāli” 

īpašniekam J.Eisakam un auto – moto servisa “MR RIPO” īpašniekam J.Freimanim 

par to, ka piekrita sadarbībai, iepazīstināja skolēnus ar savu iestādi/uzņēmumu, 

palīdzēja realizēt projekta darba uzdevumus. 5.a klase projektu nedēļā bija 

iesaistījusies “Latvijas finiera” organizētajā Zaļās klases konkursā,  kura mērķis ir 

rosināt interesi par meža nozari un veicināt izpratni par meža vērtību līdzsvarotības 

nozīmi viktorīnu, izzinošu un izklaidējošu darbību veidā. Paldies arī kokaudzētavas 

“Zābaki” saimniekam J.Aļļem, kurš veltīja savu laiku skolēniem, lai iepazīstinātu ar 

kokaudzētavu.  

Ar karjeras tēmu mums iesākās arī Vecāku nedēļa. Paldies sākumskolas klašu un 5. -

6.klašu skolēnu vecākiem H.Ķiģelim, M.Miķelsonam, S.Auziņai, O.Grīnam, 

I.Kutraitei, J.Jansonam, A.Vaičukam, L.Liepiņai, G.Janelsiņai, A.Melderei, 

K.Reišulim, R.Rudzurogam, Annai un Denisam Rasimenokiem par veltīto laiku, lai 

pastāstītu skolēniem par savu darbu, profesiju.  

9.- 12.klašu skolēniem bija tikšanās ar LTV sporta žurnālistu, intelekta spēles VIP 

vadītāju Uģi Jokstu, kurš ar savu pieredzi un personību ieinteresēja skolēnus.  

Noslēgumā Uģa Joksta novēlējums: “Lai Jūsu (mūsu) dzīvē daudz skaistu notikumu!” 

Krimuldas vidusskolas pedagogs- karjeras konsultants L.Kalniņa 

 



 

5.b klase prezentē “Profesiju māju” – SIA “Entalpija 2”uzņēmumu. 

 

 

Projektu nedēļas noslēgumā viesojās arī veikala “Spārītes” īpašniece Agnese 

Antonova. 

   

 

Vidusskolēni prezentē “Profesiju māju”- Krimuldas novada domi. 



 

Profesiju rīts 4.a klasē – A.Vaičuks stāsta un rāda par gaisa balona pilota profesiju. 

 

Tikšanās ar žurnālistu Uģi Jokstu 


