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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

 

 Darba pasaules iepazīšana.  

 

„Vetārsta profesija” 

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

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

Iepazīt vetārsta profesiju. 

 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

2019.gada 14.janvārī  - Madonas pilsētas vidusskolā, Skolas ielā 8, Madonā, LV – 4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 1.klases – 105 skolēni 

4.Pasākuma norise foto 

Nodarbību vadīja veterinārārsts Kaspars Udrass. 

 

Nodarbības gaitā skolēni vispirms teorētiski uzzināja, kur strādā veterinārārsti? 

Veterinārajās klīnikās ar suņiem un kaķiem, Zooloģiskajos dārzos un dzīvnieku turēšanas vietās, 

Pārtikas un veterinārajā dienestā, uz robežām, lauku saimniecībās (govis, cūkas, zirgi), 

pārtikas ražošanas uzņēmumos, laboratorijās, specializētajās praksēs (putni, eksotiskie 

dzīvnieki, grauzēji, zirgi, oftalmaloģija, neiroloģija, diagnostika utt.). 
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Galvenie darba pienākumi: vakcinācijas, operācijas, terapijas, barību un medikamentu 

tirdzniecība. 

 

Dzīvnieku daktera lomā varēja iejusties ikviens gribētājs. Tika šūtas „ķepas”, „aste” 

rotaļlietām  ar īstiem instrumentiem. 

 

1.b un 1.e klasīte ar audzinātājām bija  ļoti priecīgas par nodarbību! 
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Kaspars Udrass katrai klašu grupiņai uzdeva arī „cietos riekstus”, tā klase nopelnīja saldumus. 

Kaspars uzteica bērnus, jo viņu zināšanas bija labas, varēja just, ka ģimenē par saviem 

mīluļiem tiek turēta rūpe. 

Paldies 1.c klasei par modrību un atjautību, atbildot uz jautājumiem! Jūs esat malači! 

 

Ar fonendoskopu var izklausīt slimo dzīvnieciņu un arī sevi. Kas tik dažkārt neatrodas 

dzīvnieciņu vēderā! ? Veterinārārsts Kaspars Udrass pastāstīja  par dažādajiem atradumiem. 
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1.d klasei bija savi stāsti. Tie bija dažkārt pat ļoti amizanti. Bet vienu gan bērni iemācījās – lai 

kļūtu par vetārstu, daudz jāmācās, jābūt disciplinētiem un jāmīl gan dzīvnieki, gan cilvēki. 

Ēnu dienās jāiet skatīties, kā strādā veterinārārsts. 

 

Prieks bija kopā būt ar atraktīvajiem 1.d klases skolēniem un viņu audzinātāju! 

  

Liela interese skolēniem bija par amata rīkiem – fonendoskopu, termometru, 

ķirurģiskajiem instrumentiem, čipu lasītāju, kliperi, diegiem u.c. Tīri zinātniski darbojās 

1.a klases skolēni. 
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1.a klases skolēni un viņu audzinātāja bija pēdējie, kas darbojās karjeras attīstības 

atbalsta pasākuma „Vetārsta profesija” meistardarbnīcā. Paldies jums! 

Nodarbības noslēgumā tika uzdots jautājums: Kurš no jums gribētu kļūt par 

veterinārāstu?  Priecēja, ka katrā klasē skolēni pacēla rokas, ka viņu sapnis ir rūpēties par 

dzīvnieciņiem. Lai tas piepildās! 

Ja nu sasirgst jūsu draugs – dzīvnieciņš, par viņu parūpēsies -  

 

 

Paldies veterinārārstam Kasparam Udrasam par interesantajām, izglītojošām 

nodarbībām!                                               

 Foto stāstu veidoja – Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas  pedagogs karjeras 

konsultants Jolanta Pabērza. 


