
 

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 

 

 Darba pasaules iepazīšana. (Medicīna un veselības aprūpe) 

 

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 

 

2020.gada 13.janvārī  - Madonas pilsētas vidusskolā, Valdemāra bulvārī 6, Madonā, LV – 

4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 1.klases  

4.Pasākuma programma 

Laiks/klase Skola Pasākuma programma 

13.janvārī 

 

1.nodarbība  - 8.10 – 8.50 – 1.b 

2.nodarbība – 9.00 – 9.40 – 1.d 

3.nodarbība – 9.50 – 10.30 – 1.a 

4.nodarbība – 11.00 – 11.40 – 1.c 

Madonas 

pilsētas 

vidusskolas 

1.klases 

1) Vetārsts stāstīja par savu profesiju –  darba 

specifiku, darba dienas struktūru, ikdienas darbā 

pielietojamām zināšanām un prasmēm, kompetencēm 

– to apgūšanas iespējām. Savu stāstījumu vetārsts 

papildināja ar prezentāciju, kurā skolēni neklātienē 

iepazinās ar veterināro klīniku fotogrāfijās. Skolēni 

skatījās darba instrumentus, piemēram, fonendoskopu, 

čipu lasītāju, kliperi, ķirurģiskos instrumentus u.c.. 

Vetārsts izmantoja uzskates materiālu – stendu ar 

operācijas laikā no dzīvniekiem izņemtām lietām, 

skaidroja vetārsta pienākumu izglītot sabiedrību par 

dzīvnieku labturības nosacījumiem. Vetārsts stāstīja 

par profesijas + un -, par radniecīgām profesijām, par 

vetārsta atalgojuma veidošanos. 

 2) skolēni praktiski iejutās vetārsta lomā, darbojoties 

meistardarbnīcā – uz rotaļlietām imitēja brūču 

sašūšanu. Skolēni klausījās viens otra sirdspukstus ar 

fonendoskopu. 
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5. Pasākuma norise foto 

KAA pasākumā „Vetārsta profesija”1.klases skolēni iepazinās ar vetārsta Kaspara Udrasa 

profesiju. Skolēni uzzināja, ka Kaspars ir mazo dzīvnieku veterinārārsts un ka viņam ir 

ģimenes uzņēmums – veterinārā klīnika Madonā. 

 

 

 

Pavisam tika novadītas 4 nodarbības. Katrā nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti, kur 

var strādāt vetārsts, kādi ir viņa galvenie darba pienākumi (dzīvnieku vakcinācija, operācijas, 

terapijas, barības un medikamentu tirdzniecība). 

Interesanti bija virtuāli pabūt klīnikā, skatoties prezentācijā fotogrāfijas, uzzināt, kāds ir šīs 

iestādes aprīkojums. Uz vietas varēja iepazīties ar daudziem veterinārārsta darba piederumiem 

– fonendoskopu, termometru, ķirurģiskajiem instrumentiem, čipu lasītāju, kliperi un diegiem, 

ko izmanto operācijās utt.. 

__________________________________________________________________________ 

Pirmie uz tikšanos ar Kasparu Udrasu ieradās 1.b klase. 

 Brīdis no „operācijas”, tiek sašūta brūce rotaļu suņukam. 
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1.b klasei lielu interesi izraisīja stends, kurā varēja apskatīt, kādas lietas - svešķermeņus 

operācijās izņem no dzīvnieciņu orgāniem. Arī mazajiem klausītājiem bija savi stāsti, kā 

klājies dažādās dzīves situācijās viņu mīluļiem. Veidojās abpusēja, draudzīga saruna par 

dzīvnieciņu labturības jautājumiem.  

 

1.b klases gudrinieki kopā ar audzinātāju Jolantu Kūriņu 

 saka PALDIES par nodarbību! 

_________________________________________________________________________ 
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1.d klasei ļoti patika praktiskā darbošanās – iepazīšanās ar vetārsta darba instrumentiem. Uz 

daudzajiem „kāpēc” tika atbildēts precīzi, atbilstoši skolēnu vecumposmam. 

    

  

 
2.d klase un audzinātāja Iveta Sausiņa ļoti pozitīvi atsaucas par nodarbību! 

___________________________________________________________________________ 
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1.a klases bērniem bija būtiski noskaidrot, kādām īpašībām jābūt, lai varētu strādāt par 

vetārstu. Skolēni uzzināja, ka ilgi (6 gadi) un rūpīgi jāmācās, lai apgūtu šo profesiju. Visi 

piekrita, ka jau 1.klasē jāsāk cītīgi mācīties matemātika, latviešu valoda un svešvaloda, jo šie 

priekšmeti būs vajadzīgi gandrīz visās profesijās. 

  
1.a klases bērni arī uzzināja, ka vetārsta profesijai radniecīgas profesijas ir zootehniķis, 

lopkopis, ārsts, veterinārārsta palīgs. 

 
1.a klases skolēni un audzinātāja Mārīte Innus bija gandarīti gan par nodarbību, 

 gan par Kaspara sarūpēto dāvanu!  

__________________________________________________________________________ 
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Kā pēdējie uz nodarbību ieradās 1.c klases skolēni. Tāpat kā iepriekšējām klasēm, Kaspars arī 

viņiem pastāstīja par savas profesijas + un -, par atalgojumu, kā arī par to, ka vetārsta 

profesija ir prestiža un pieprasīta.  Kaspars bērnus pārsteidza ne tikai ar dāvanām, bet arī ar 

atjautīgiem uzdevumiem. 

   
 

 
Pozitīvas emocijas un 10 balles nodarbības vadītājam no 1.c klases 

 un viņu audzinātājas Līgas Riekstiņas! 

_________________________________________________________________________ 
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Vaicājot skolēniem, vai viņiem nodarbības patika, visiem īkšķīši bija uz augšu. Savukārt uz 

jautājumu – vai vēlies nākotnē kļūt par vetārstu?, bija paceltas daudzas  rokas, kas liecina, ka 

KAA pasākums „Vetārsta profesija” bija izdevies.  

Paldies brīnišķīgajam lektoram Kasparam Udrasam par nodarbībām 

 un dāvanām klasēm! 

 
 

Paldies visām 1.klasēm un viņu audzinātājām par dalību Karjeras projekta pasākumā! 

 
Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas klašu  

pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


