
Karjeras izglītības projekts 7.klasēs „Izpēti profesijas Ādažu novadā!” 

Piektdien, 11.aprīlī Ādažu vidusskolā viesojās dažādu novada uzņēmumu un profesiju pārstāvji. 

Karjeras izglītības projekta ietvaros viņi tikās ar 7. klašu skolēniem, kuri tika sadalīti 5 interešu 

jomās. 

Jomu „Darbs ar cilvēkiem” pārstāvēja viesnīcas „Port Hotel” mārketinga vadītāja Evija 

Graumane, Ādažu pirmsskolas iestādes pedagoģe Rita Muzikante un Ādažu sporta centra 

vadītājs Pēteris Sluka. Tikšanās laikā viesi runāja par saviem uzņēmumiem, par dažādām 

profesijām tajā, par saskarsmes, valodu un citām prasmēm, kas nepieciešamas darbā ar 

cilvēkiem. 

Jomu „Darbs ar zīmēm” pārstāvēja Ādažu novada Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja Everita 

Kāpa, Ādažu novada domes grāmatvede Kristīne Punenova un Valsts policijas Rīgas  reģiona 

pārvaldes Saulkrastu iecirkņa priekšniece Antra Stradiņa ar kolēģi. Skolēni tika iepazīstināti ar 

jurista un grāmatveža darba specifiku pašvaldībā, kā arī ar darba un izglītības iespējām Valsts 

policijā. 

Par jomu „Darbs ar tehniku” dalījās 2 ražošanas uzņēmumu pārstāvji – Glaskek Holding 

pārstāvis Pēteris Šķēle un Latfood mārketinga projektu vadītājs Mārtiņš Ādmīdiņš un SIA „Knifs 

4” īpašnieks Uģis Dambis, kurš uzsvēra, ka vislabāk cilvēkam dzīvē darīt tās lietas, kas viņam 

patīk.  Tāpēc, ja tehnika patīk, ir jāapgūst tiešī šīs jomas profesijas. 

Jomas „Darbs dabā” tikšanās laikā bija gan smiekli, gan asaras. Par savu darbu ar dzīvniekiem 

pastāstīja veterinārārste Adrija Keiša. Anita Kazaka - kokaudzētavas „Baltezers” vides dizainere 

un dārzniece - stāstīja par  estētiski skaisto, bet grūto darbu ar dažādiem augiem, kā arī par 

vides dizainera profesijas specifiku. Tūrisma objekta „Leiputrija” pārstāvis Agris Perro dalījās 

pieredzē par darbu vides labiekārtošanā, kā arī par darbu ar dabas objektu baudītājiem – 

cilvēkiem.  

Jomu „Darbs mākslā” pārstāvēja ādažnieki - mūziķis Ingus Ulmanis un sporta žurnālists Uģis 

Joksts. Galvenās atziņas tikšanās laikā – mākslā ir svarīgi izpausties dažādos veidos, lai neieslīgtu 

rutīnā, lai pašam būtu aizrautīgi un interesanti , mākslā ir svarīga pašdisciplīna, mērķtiecīgums  

un neatlaidība, ir svarīgi meklēt cilvēkus, no kuriem mācīties, ir svarīgi pašam izmēģināt spēkus 

izvēlētajā jomā. 

Tikšanās karjeras izglītības stundā deva iespēju 7.klašu skolēniem labāk iepazīt Ādažu novada 

uzņēmumus un profesijas, pārvērtēt savus priekšstatus par darbošanos kādā no 5 jomām, 

padomāt, kas vēl būtu jāapgūst skolā, lai īstenotu savus sapņus. Paldies viesiem, kas no sirds 

dalījās ar savu dzīves pieredzi un atziņām, kas gūtas  strādājot savā profesijā! 
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