
 

Atskats uz paveikto… 

 Ir noslēdzies viens posms no 2017.gada marta līdz šī gada maijam projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Tas ir bijis izaicinājumiem, dažādām emocijām, atklāsmēm bagāts un ļoti piepildīts laiks! 

 Projekta galvenais mērķis bija uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs.  Šajā laikā tikām iesaistīti visdažādākajās aktivitātēs. 

Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrādē, kas lielā mērā nākotnē atvieglos gan 

PKK, gan klašu audzinātāju, gan jebkura cita pedagoga darbu.  

Projekta mērķis bija arī izstrādāt un aprobēt Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu. 

PKK tika iesaistīti papildizglītībā, karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos, karjeras 

atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. 

aktivitāšu nodrošināšanā projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem.  

 Šajā laikā ir izvērtusies laba sadarbība ar Krimuldas novada domi, kas vienmēr ir bijusi 

atvērta sadarbībai ar skolu un vietējiem uzņēmumiem, kā SIA „Entalpija 2”, Aptieku „Apotheka”, 

veikaliem „Spārīte” un „Laimas būvmateriāli”, bioloģisko saimniecību „Lejaslīves”, maiznīcu 

„Flora” un daudziem citiem, kas pieņēma izglītojamos savās ražošanas, darba telpās, dalījās savos 

veiksmes stāstos un darba ikdienā.  

 Pasākumu „Ražots Latvijā” ietvaros mēs esam guvuši ieskatu dažādās profesijās un arodos, 

apmeklējuši dažādus lielākus un mazākus uzņēmumus Latvijā, kā, piemēram,  Rūpnieciskās 

šūšanas uzņēmumu „Guntē”, izdevniecības „Zvaigzne” tipogrāfiju, sukāžu ražotni „Rāmkalni”, 

sadzīves atkritumu poligonu Getliņi EKO, maizes ceptuvi „Zelmas maiznīca”, uzņēmumu „Baltic 

Candles Ltd”, z/s „Rūķīšu tēja”, starptautisko lidostu „Rīga”, LU Botānisko dārzu, A/S „Hansa 

Matrix”, Latvijas Radio, papīrmākslas darbnīcu „Viktora vēstules”, dizaina biroju „H2E”, ražotni 

„Ādažu Čipsi”, uzņēmumu SIA „Troja”, uzņēmumu „Valmieras stikla šķiedra” u.c. Uzņēmumu 

saraksts ir daudz garāks, ko bija iespēja mums aplūkot, izmantojot arī projekta finansiālo atbalstu.  

 Šī projekta ietvaros, skolā viesojās arī žurnālisti Uģis Joksts un Ansis Bogustovs, kas 

sniedza ieskatu žurnālista profesijā.  Kokrūpniecības jomas pārstāvji: Biedrības „Zaļās mājas” 

valdes loceklis, Latvijas kokrūpniecības federācijas eksperts Kristaps Ceplis un Kokrūpniecības 

nozares ekspertu padomes koordinators Artūrs Bukonts stāstīja par kokrūpniecības nozares 

perspektīvām Latvijā. Nodarbības par karjeras jautājumiem vadīja Karjeras konsultante Jolanta 

Priede, koučinga trenere Ligita Millere. „Iedvesmas stundas” ietvaros izglītojamie tikās ar mūzikas 

producentu un izaugsmes treneri Gustavu Buteli (Arstarulsmirus), „Iedvesmas” radītāju Diānu 

Kļimčenko un Moto frīstaila meistaru Mārtiņu Aleksandroviču, cieša sadarbība izveidojās arī 

„Dream foundation Latvia”, kas izglītojamos regulāri informēja par izglītības iespējām arī dažādās 

Eiropas valstīs un pasaulē, bijušas dažādas radošās darbnīcas, gan skolā, gan ārpus skolas.  

Izglītojamajiem tika piedāvātas arī individuālās konsultācijas, vairāk akcentu liekot uz 9. un 

12.klašu beidzējiem, bet par savu nākotni arī laicīgi jau interesējās citu klašu izglītojamie, sākot no 

7.klases.  



Arī vecāki un bijušie audzēkņi labprāt iesaistījās karjeras izglītības jautājumu aktualizēšanā, 

nākot uz skolu un daloties savos veiksmes stāstos un stāstot par savu profesiju, ceļu uz to.  

 Izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt Karjeras nedēļas pasākumus oktobrī, pēdējo klašu 

izglītojamajiem – izglītības izstādi „Skola 20….” un Nacionālo jauno profesionāļu meistarības 

konkursu „Skills Latvia 20…” pavasarī, kā arī piedalīties Ēnu dienas pasākumos. Tika ēnoti 

dažādu profesiju pārstāvji, kā piemēram, autovadītājs – ekspeditors, gaļas uzņēmuma valdes 

priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētājs, fizioterapeits, vizāžists, ugunsdzēsējs glābējs, 

programmētājs, farmaceits, blogere u.c. 

 Savas korekcijas gan iesāktajā darbā ieviesa pandēmija, līdz ar to radās citi izaicinājumi gan 

pedagogiem, gan izglītojamajiem. Šajā laikā gan izpalika dažādi pasākumi klātienē, bet ar 

vidusskolēniem tikāmies arī ar NBS Speciālo uzdevumu vienības karavīriem, laba sadarbība 

izvērtās arī ar Prakse.lv pārstāvi.   

 Sadarbība bija arī ar pedagogiem, īpaši šajā mācību gadā, kad realitātē nācās integrēt 

karjeras izglītību pilnveidotajā mācību saturā. Liels paldies jāsaka Latvijas un pasaules vēstures 

skolotājai Intai Poēmai, kura piekrita veikt kopā šo darbu, turklāt vēl attālināti. Bija patīkams 

pārsteigums, kad 7.klases izglītojamie ar lielu atbildību veica piedāvāto darbu un dalījās savā 

pieredzē, domās un ieguvumos.  

Šo nepilno piecu gadu laikā, mūsu izglītojamajiem tika piedāvāts daudz plašāks skatījums 

uz dažādām profesionālajām jomām, bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, iepazīt dažādu 

profesionāļu ikdienu, iejusties arī viņu vidē, tādejādi sekmējot nedaudz skaidrāku un plašāku 

skatījumu uz laiku pēc skolas beigšanas un vieglāku savas nākotnes lēmumu pieņemšanu.  

 Vislielākais paldies jāsaka VIAA un Pierīgas IKSP profesionāļiem, kas vienmēr bija atvērti 

un palīdzēja šajā izaicinājumā! Paldies arī pedagogiem, vecākiem un protams galvenajai auditorijai 

– izglītojamajiem, kas bija gatavi pieņemt, jautāt, iedziļināties, domāt, izdarīt secinājumus…!  

 

 

Krimuldas vidusskolas PKK Līga Kalniņa 

 


