
No 2. līdz 17. Februārim Ādažu vidusskolā notiks Karjeras nedēļas, kuru ietvaros skolēniem 

būs iespēja satikt un iepazīt dažādas izglītības iestādes!  

Turpat katru dienu, skolas aplī plkst. 11.30 par sevi stāstīs un rādīs kāda izglītības iestāde 

(augstskola vai tehnikums), iepazīstinās ar sevi, atbildēs uz jautājumiem un palīdzēs izdarīt 

vispiemērotāko izvēli katram no Ādažu vidusskolas skolēniem! 

 

Pirmdien, 6. februāri: Latvijas Universitāte 

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. 

Pēc studentu kopskaita Latvijas Universitāte ir arī valsts lielākā universitāte. Tā ir lielākā 

plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas 

attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. 

LU sastāvā ir 13 fakultātes: Bioloģijas, Biznesa, vadības un ekonomikas, Datorikas, Fizikas, 

matemātikas un optometrijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Humanitāro 

zinātņu, Juridiskā, Ķīmijas, Medicīnas, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas, Sociālo 

zinātņu, Teoloģijas, kā arī Vēstures un filozofijas fakultāte. 

 

Otrdien, 7. Februārī: Biznesa Vadības koledža 

Biznesa vadības koledža (BVK) ir 2003. gadā dibināta pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības iestāde, kas nodrošina tālmācībā iegūstamu pirmā līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību latviešu un krievu valodā. 

Studiju programmas: 

• Iestāžu darba organizācija un vadība 

• Komercdarbība 

• Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība 

• Grāmatvedība un finanšu plānošana 

• Tūrisma un viesnīcu serviss 

• Sabiedriskās attiecības un reklāma 

• Tiesību zinātnes 

• Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība 

 

Trešdien, 8.februārī: Rīgas Tehniskā universitāte 

RTU ir moderna, prestiža un inovatīva augstākās tehniskās izglītības iestāde, kurā sagatavo 

topošos inženierus tādās nozarēs kā IT, ķīmija, būvniecība, enerģētika un pat apģērbu 

modelēšana, ekonomika vai tulkošana. 

 

  



Ceturtdien, 9.februārī: Ogres Tehnikums 

Ogres tehnikums ir mūsdienu prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, 

kurā sagatavo augsti kvalificētus sava aroda pratējus - tūrisma un reklāmas pakalpojumu 

komercdarbiniekus, viesmīlības pakalpojumu speciālistus, mākslas komercdarbiniekus, 

maizes un miltu izstrādājumu speciālistus, koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājus, 

mēbeļu galdniekus, būvizstrādājumu galdniekus, interjera noformētājus, multimediju dizaina 

speciālistus, apģērbu modelētājus, mākslas tekstilizstrādājumu modelētājus, mežsaimniecības 

tehniķus, meža mašīnu mehāniķus un operatorus, namdarus, saimniecības vadītājus, 

datorsistēmu un elektronikas tehniķus, grāmatvežus lietvežus un sekretārus. Tāpat tehnikums 

piedāvā arī tālākizglītības programmas. 

 

Piektdien, 10.feburārī: Smiltenes Tehnikums 

Smiltenes tehnikumā vari apgūt darba tirgū vajadzīgas profesijas: 

• Veterinārs asistents, 

• lopkopības tehniķis ar specializācijām, 

• transportbūvju būvtehniķis ar specializācijām, 

• hidrobūvju būvtehniķis ar specializācijām, 

• būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis, 

• pavārs; 

• konditors; 

• viesmīlības pakalpojumu speciālists; 

• dārzkopis 

• šuvējs; 

• pavāra palīgs; 

• būvizstrādājumu galdnieks, 

• tērpu izgatavošanas un stila speciālists, 

• koksnes materiālu apstrādātājs, 

• koksnes materiālu 

• apstrādātājs. 

 

Otrdien, 14.februārī: Rīgas Stradiņa universitāte 

 

Viena no modernākajām universitātēm Baltijā, ar plašu studiju programmu piedāvājumu 

veselības aprūpē un sociālo zinātņu jomā, spēcīgu pētniecisko bāzi un starptautisku 

atpazīstamību.  

 

  



Trešdien, 15.februārī: Saldus Tehnikums 

Saldus tehnikums ir profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde. 

Profesijas 

• Ugunsdrošība un ugunsdzēsība, kvalifikācija VUGD ugunsdzēsējs glābejs.  

• Būvniecība, kvalifikācija ēku būvtehniķis.  

• Būvniecība, kvalifikācija transportbūvju būvtehniķis.  

• Būvniecība, kvalifikācija hidrobūvju būvtehniķis.  

• Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācija viesmīlības pakalpojumu speciālists.  

• Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli, kvalifikācija datorsistēmu tehniķis.  

• Programmēšana, kvalifikācija programmēšanas tehniķis.  

• Civilā aizsardzība un drošība, kvalifikācija kiberdrošibas tehniķis.  

• Metālapstrāde, kvalifikācija mašīnbūves tehniķis.  

• Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija pavārs.  

• Frizieru pakalpojumi, kvalifikācija frizieris — stilists. 

 

Ceturtdien, 16. februārī: Rīgas Stila un modes tehnikums 

 

Rīgas Stila un modes tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs ar pieredzi 

jauno profesionāļu apmācībā vairāk kā 55 gadu garumā. 

Mūsu misija: Profesionālās izglītības platforma, kur mūsu zināšanas un pieredze satiek 

radošumu un zinātkāri veidojot nākotnes drošu attīstību. 


