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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Amatu diena - 2020” 

 

2020. gada 14.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, viesu profesijām un vaļaspriekiem 

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

Pasākuma programma: 

N.p.k. Laiks/klase Aktivitāte 

 

Atbildīgais 

1. 8.50– 10.30 Nodarbības 2.-4.klasēs vada vecāki, 

vecvecāki, viesi 

Vecāki, vecvecāki, 

viesi 

2. 10.30 – 11.00 Paldies brīdis! Pedagogs karjeras 

konsultants Jolanta 

Pabērza 

 

KAA pasākumā „Amatu diena – 2020” piedalījās 13 dažādu interesantu profesiju un 

vaļasprieku pārstāvji (8 vecāki, 1 vecvecāks, 4 viesi). 2.klašu pārstāvji katrs novadīja 4 

nodarbības, 3.klašu pārstāvji   4 nodarbības, 4.klašu pārstāvji katrs novadīja 5 nodarbības. 

Nodarbību vadītāji un viņu vēlējumi jaunajai paaudzei: 

Vita Grava – Sia „Madonas slimnīca” fizioterapeite: „Lai izdodas „sajust” savu profesiju no 

mazotnes!” 

Zeltīte Dūrīte – Cesvaines kultūras nama direktore: „Esiet radoši!” 

Jānis Irbe – Madonas BJSS direktora vietnieks, futbola treneris, vaļasprieks – medības: „Strādājot 

neaizmirst par atpūtu!” 

Deniss Kovtuns – A/S „Madonas ūdens” skaitītāju daļas vadītājs: „Cītīgi tiekties uz saviem 

mērķiem!” 

Normunds Arama – VUGD VRB Madonas daļas ugunsdzēsējs: „Izturību!” 

Ainārs Ķeirāns – Zemessardzes 25.kājnieku bataljona vecākais zemessargs: „Iegūt zināšanas!” 
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Līga Mālniece – Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības kartogrāfs: „Vienmēr 

izmantot iespējas iet uz priekšu mācībās un darbā!” 

Ilze Rozīte – mūzikas, pasākumu menedžere: „Uzdrošināties vairāk un atļauties domāt ārpus 

rāmjiem!” 

Mareks Platačs – VPVRP Madonas iecirkņa KPN inspektors : „Lai labi mācās!” 

Māris Štrombergs – Sia „Specprojekts” nekustamo īpašumu pārvaldītājs, kuģu mehāniķis: „Lai 

izdodas atrast savu ceļu dzīvē!” 

Stefānija Vuškāne – biškope: „Apgūt biškopja profesiju!” 

Iveta Broka – Smirnova – Sia „Ģimenes zobārstniecība”zobu higiēniste: „Esiet zinātkāri!” 

Andrejs Broks – maiznieks, konditors, kafejnīcas „Māmuļa”īpašnieks: „Lai vairāk dodas svaigā 

gaisā, sporto, aug gudri un neslimo!” 

Foto mirkļi no nodarbībām: 

 

Kad es no rīta atveru acis, mani sagaida nevis pasaule, bet gan miljons iespējamo pasauļu. Iespējas 

ir dzīves zelts, kas ļauj mums justies laimīgiem. Viss ir mūsu rokās. Tiklīdz mēs saskatām savas 

iespējas un sākam tās “iekustināt”, tās daudzkāršojas! 

Paldies nodarbību vadītājiem! 

               

Vita Grava nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d klasei 
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Zeltīte Dūrīte nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d klasei 

    

Jānis Irbe nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d klasei 
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Deniss Kovtuns nodarbības vadīja 2.a, 2.b, 2.c, 2.d klasei 

 

Normunds Arama nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d klasei 
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Ainārs Ķeirāns nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d klasei 

 

   

Līga Mālniece nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d klasei 
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Ilze Rozīte nodarbības vadīja 3.a, 3.b, 3.c, 3.d klasei 

 

Mareks Platačs 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” 

 

Māris Štrombergs nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e klasei 

 

Stefānija Vuškāne nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d klasei 
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Iveta Broka – Smirnova nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e  klasei 

 

Andrejs Broks nodarbības vadīja 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e  klasei 
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Pasākuma noslēgumā viesi – nodarbību vadītāji  -  savstarpēji iepazinās, izmantojot asociāciju 

kartīti no spēles „Tava pasaule”, no skolas direktores Ineses Strodes un pedagoga karjeras 

konsultanta Jolantas Pabērzas saņēma pateicības dāvaniņas, uzcienājās un jauki pavadīja kopā 

laiku. Paldies 3.b klases skolniecei Viktorijai Vaišļai par muzikālo sveicienu – kokles spēli! 

Papildus informāciju par KAA pasākumu „Amatu diena – 2020”2.-4.klasēm lasīt Madonas 

reģionālajā laikrakstā „Stars” 19.02.2020. numurā. 

 

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


