
Profesiju diena Ādažu vidusskolā 

Šogad 7.klašu skolēni realizēs karjeras izglītības projektu „Izpēti profesijas Ādažu 

novadā!” 

Piektdien, 4.decembrī projekta ietvaros Ādažu vidusskolā tika rīkota Profesiju diena. Pie 

mums Skolā 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 kafejnīcas „MAD cafe” īpašnieks, Ādažu 

pirmsskolas iestādes pedagoģe Rita Muzikante un Statoil Ādažu DUS vadītāja Linda Grāvīte ar 

kolēģi. 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 Attīstības daļas projektu vadītāji Inga 

Pērkone un Normunds Masaļskis, deputāts un uzņēmējs Edmunds Plūmīte un RIMI lielveikala 

IT nodaļas vadītājs Jānis Jakaitis. Skolēni tika iepazīstināti ar projektu vadītāja darba specifiku 

pašvaldībā, kā arī ar IT jomas perspektīvām un gatavošanos uzņēmējdarbībai jau skolas gados. 

Par jomu „Darbs ar tehniku” dalījās uzņēmējs Uldis Štēbelis un Ādažu militārā poligona 

pārstāvis. Skolēni kopā ar uzņēmēju Uldi Štēbeli domās un uz papīra būvēja māju, bet NBS 

pārstāvis pastāstīja par jaunāko tehniku Latvijas armijā. 

Jomas „Darbs dabā” tikšanās laikā par savu dzīvnieku ārstes darbu pastāstīja 

veterinārārste Adrija Keiša. Uz tikšanos šoreiz bija uzaicināta retas profesijas pārstāve – 

kinoloģe – Zaiga Zvirbule, kas dalījās ar savām pārdomām par profesiju. “Ŗīgas mežu” pārstāve 

Silva Kaliksone rādīja, kādi izskatās Ādažu meži uz papīra, stāstīja par savu darba specifiku 

mežā.  

Jomu „Darbs mākslā” pārstāvēja keramiķi Inga Pērkone un Mārtiņš Pērkons, sporta 

žurnālists Uģis Joksts un arhitekte Ilze Rietuma. 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. Bērni paši varēja domāt – kādam 

jābūt žurnālistam, kas jāprot cilvēkam, kuram ir savs keramikas ceplis, kādas lietas jāmācās 

skolā, lai kļūtu par arhitektu. 

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

novada uzņēmumus un profesijas, pārvērtēt savas iespējas darboties kādā no 5 interešu 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!  

Karjeras izglītības projekta turpinājums 7.klasēm sekos janvārī, kad skolēni dosies uz 

dažādiem Ādažu uzņēmumiem, lai tuvāk iepazītos ar darba vidi, dažādiem profesiju pārstāvjiem 

uzņēmumos. 
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