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Karjeras attīstības atbalsta pasākuma 

„Karjeras iespējas sporta nozarē” 

 

 

Madonas pilsētas vidusskolas 6.klašu skolēniem tika dota iespēja doties uz 

Vidzemes Olimpisko centru Valmierā un iepazīt profesijas sporta nozarē. Pasākums 

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

izglītības iestādēs” ietvaros.  

Karjeras pasākuma mērķis bija  darba pasaules iepazīšana sporta nozarē un 

skolēnu pašvērtējuma veikšana- savu spēju, vēlmju un interešu izvērtēšana. 

 

Vidzemes Olimpiskajā 

centrā skolēni iepazinās ar sporta 

jomas profesiju (sportists, 

treneris, fizioterapeits, sporta 

darba organizators, menedžeris, 

sabiedrisko attiecību speciālists) 

pārstāvju darba ikdienu un darba 

apstākļiem, uzzināja, kādas 

prasmes un personības īpašības 

nepieciešamas šo profesiju 

pārstāvjiem, kur var iegūt 

atbilstošu izglītību un kā  

noturēties darba tirgū. Skolēni 

varēja izvērtēt savu piemērotību 

šīm profesijām.  
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Skolēnu atsauksmes par nodarbību  Vidzemes Olimpiskajā centrā: 

➢ Man ļoti patika apskatīt Vidzemes Olimpisko centru un slidot lielajā slidotavā. 

Es apskatīju BMX trasi, kur trenējies Latvijas un pasaules labākais BMX 

braucējs Māris Štrombergs.  

➢ Es uzzināju, ka VOC strādā 115 darbinieku un katrs atbild par sava darba 

kvalitāti  - elektriķi, grāmatveži, juristi, sporta tiesneši, treneri, mārketinga 

speciālisti, fizioterapeiti, menedžeri, sporta un atpūtas pasākumu organizatori, 

apkopējas. 

➢ Man patika Jolantas Dukures prezentācija, no kuras es uzzināju, ka sporta zāli 

var apmeklēt līdz 2000 cilvēku, tā ir multifunkcionāla, jo to var pārveidot un 

pielāgot dažādiem sporta veidiem  - basketbolam, tenisam, florbolam, 

volejbolam, handbolam, futbolam. Sporta zāli pārveido 10 cilvēki 8 stundu 

laikā. 

➢ Es uzzināju, ka VOC  ir dažādi baseini, liela sporta zāle, slidotava, ārā atrodas 

BMX trase, pie VOC ir viesnīca sportistiem un viesiem. 

➢ Mani pārsteidza, ka VOC strādā tik dažādu profesiju cilvēki, un es uzzināju, 

ka te notiek deju sacensības, koncerti un pasākumi uz ledus. 

➢ Man ļoti patikā šī ekskursija, jo es uzzināju daudz ko jaunu un varēju 

iemācīties labāk slidot! 

 

 

Skolēni pie Vidzemes Olimpiskā centra varēja 

aplūkot vides objektu – bronzā atlietu Māra 

Štromberga BMX velosipēdu, kas apliecina, ka 

Valmiera ir šūpulis, kur attīstījies Latvijas BMX 

sporta veids. 



 
 

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” 
 

 

6.d klases skolēni Vidzemes Olimpiskajā centrā un pie BMX trases 
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6.d klases skolēni apskata ūdens atpūtas zonu,  baseinus, slidotavu,  iepazīstas ar tur  
strādājošo profesijām un ikdienas pienākumiem. 
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6.c klases skolēni apskata ūdens atpūtas zonu,  baseinus, slidotavu,  iepazīstas ar tur  

strādājošo profesijām un ikdienas pienākumiem. 
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6.c klases skolēni Vidzemes Olimpiskajā centrā pie BMX trases 

6.b klases skolēni gida pavadībā iepazīstas ar lielās sporta zāles daudzajām funkcijām. 

Informāciju, sadarbībā ar klašu audzinātājām I.Šutku, S.Ūzuliņu, I.Danieku, V.Vīganti, 

apkopoja PKK Kristīne Aizpurve 


