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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Darbavietas Madonas novadā” 

2018. gada 28. maijs  
 

Pēdējā šī mācību gada pirmdienā Madonas pilsētas 8.a un8.c klases 

skolēni kopā ar klases audzinātājām Daci Frīdvaldi un Jolantu Riekstiņu 

devās uz pasākumu „Darbavietas Madonas novadā”.  

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar mūsu novada 

uzņēmējdarbības virzieniem, tūrisma nozari, nodarbinātības iespējām, tai 

skaitā jauniešu darba iespējām vasarā, kā arī ar  izglītības iespējām 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā. 

 

Pirmā pietura bija Madona novada dome. 

Tur notika domnīca ar Madonas novada pašvaldības domes 

pāstāvjiem - uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas speciālisti Ilzi 

Voginu un Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajā, 

izglītības un kultūras jomā Zigfrīdu Goru. Viņi skolēnus iepazīstināja ar 

novada uzņēmējdarbības virzieniem un vienu no prioritātēm – tūrisma 

nozari. Skolēni tika rosināti domāt par dažādām nodarbinātības formām, 

iespējām strādāt novada uzņēmumos un veidot savus uzņēmumus, strādāt 

kā pašnodarbinātām personām.  

Otrā pietura bija Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs.  

Skolēni tikās ar Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja 

darbiniekiem. Uzzināja par muzeja darbā iesaistītajām profesijām – 

mākslas izstāžu organizators, krājumu glabātājs, pētnieks, muzeja 

direktors, restaurators, viņu darba pienākumiem un nepieciešamo 

izglītību.  

Tika noorganizēta tikšanās ar biedrības “M – ART valdes locekli – 

mākslinieci Danuti Vēzi, lai iepazītos ar biedrības dalībnieku ikdienu, 

darba vidi un specifiku, nepieciešamajām prasmēm, pašnodarbinātības 

iespējām laukos. 
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Trešā pietura bija Praulienā IK “55 mārītes”.  

Jauniešiem bija iespēja tikties ar uzņēmuma saimnieci Līgu 

Lieplapu, kura pastāstīja  savu karjeras stāstu un tuvāk iepazīstināja ar 

ikdienas darbu - tēju vākšanu, pārstrādi, fasēšanu, mārketingu, tūristu 

grupu uzņemšanu, izglītojošiem un izklaides  pasākumiem. 

 Ceturtā pietura bija Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība. 

Skolēni iepazīstinās ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas 

struktūrvienības piedāvātajām apmācību programmām, nodarbību kabinetiem, 

dzīves apstākļiem studentu viesnīcā un darba iespējām pēc koledžas absolvēšanas.  

 

Paldies pasākuma koordinatorei Vivitai Vecozolai par sniegto iespēju! 

Pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 


