
 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Amatu diena - 2019” 

 

2019.gada 4.februārī  Madonas pilsētas vidusskolā 

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar vecāku, vecvecāku profesijām un vaļaspriekiem 

Dalībnieki: Madonas pilsētas vidusskolas 2.-4.klašu skolēni, klašu audzinātāji 

Nodarbību programma: 

N.p.k. Laiks/klase Aktivitāte 

 

Atbildīgais 

1. 9.00 – 11.20 Nodarbības 2.-4.klasē vada 

vecāki, vecvecāki 

Vecāki, vecvecāki 

2. 11.30 – 12.00 Paldies vecākiem! Pedagogs karjeras 

konsultants Jolanta Pabērza 

Pavisam „Amatu dienā – 2019” piedalījās 15 2.-4.klašu skolēnu vecāki (2 no tiem vecvecāki), 

dažādu profesiju un interesantu vaļasprieku pārstāvji. 2.klašu vecāki katrs novadīja 4 nodarbības, 3.-

4.klašu vecāki (vecvecāki) katrs vadīja 5 nodarbības.  

Nodarbību vadītāji un viņu vēlējumi jaunajai paaudzei: 

Sanita Brokāne – apģērbu veikala „Millu” vadītāja: „Būt tikpat jaukiem! Nepazaudēt savu 

patiesumu! Un sākt no mazumiņa veidot savu dzīvi!” 

Andris Plinte – Latvijas Republikas zemessargs:  „Zemessardze ir dzīvesveids. Augsim Latvijai!” 

Jānis un Ināra Bakmaņi  (vecvecāki)- biškopji, pedagogi: „Būt zinošiem, interesēties par sev 

svarīgiem jautājumiem.” 

Dace Kažoka  - sia „TAVADRUKATAVA” darbiniece: „Apņēmību, vēlmi mācīties”. 

Marģers Smudzis – Saules optika, otometrists: „Sadarboties un attīstīties!” 

Dace Dzilna – BJC pedagogs, teātra sporta pedagogs: „Radošumu!” 

Baiba Bērziņa – sociālais pedagogs, veselīga dzīvesveida speciāliste: „Atrast savu laimīgo vietu!”. 

Vineta Blumberga – BJC pedagogs, metodiķe: „Sadarboties!” 

Diāna Birziņa – Valsts policija, inspektore: „Lai saprot, ko vēlas darīt, iegūt profesiju!” 

Gita Kellija – veikala vadītāja, vaļasprieks – hennas māksla: „Būt tikpat foršiem un zinātkāriem arī 

turpmāk! Ļoti jauki bērni.” 
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Zane Grīnvalde – Madonas  novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas 

vadītāja: „Atrast darbu un izvēlēties profesiju, kas saista un patīk. Lai darbu var darīt ar prieku! Un 

mācīties izmantot dzīves piedāvātās iespējas!” 

Kaspars Udrass – veterinārārsts:  „Būt zinošiem un aktīviem!” 

Anita Zvirgzdiņa – Sia „Jaunzemnieki  Z” dārzniece: „Interesēties, eksperimentēt, lai atrastu sev 

piemērotu  profesiju”. 

Ivars Zalpēters – Valsts policija, kriminālistikas pārvalde, eksperts: ”Mācīties, mācīties un vēlreiz 

mācīties!” 

Foto mirkļi no nodarbībām: 

Kāda ķīniešu paruna vēsta „Ja tu domā vienu dienu uz priekšu – ieturi azaidu!  Ja tu 

domā vienu gadu uz priekšu – iestādi koku! Ja tu domā simts gadus uz priekšu – 

skolo bērnus!”  
PALDIES NODARBĪBU VADĪTĀJIEM! 

 

Kaspars Udrass nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d  klasei. 
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Ivars Zalpēters nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d  klasei. 
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Marģers Smudzis nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d  klasei. 



 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

               

Sanita Brokāne nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d  klasei. 
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Vineta Blumberga nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e klasei. 

  

     Diāna Birziņa nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e klasei. 
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Andris Plinte nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e klasei. 
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Dace Kažoka nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e klasei. 
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Dace Dzilna nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e klasei. 

 

Ināra un Jānis Bakmaņi nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e klasei. 
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Baiba Bērziņa nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e klasei. 

 

Zane Grīnvalde nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e klasei. 
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Anita Zvirgzdiņa nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e klasei. 



 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

 

Gita Kellija nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e klasei. 
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Pasākuma noslēgumā „Amatu dienas – 2019”nodarbību vadītājus ar flautas spēli priecēja 

 4.a klases skolniece Asne Kaškure 

 

 

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


