
 
 

Par ko kļūt? 

  
Lēmuma pieņemšana ir process, kurā jāizvērtē savas prasmes, zināšanas un iespējas. Katru 

mēnesi skolēniem tiek piedāvātas aktivitātes sevis izpētei un iepējas pārliecināties par savām 

spējām. Projekta Nr.  8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros 4. decembrī Rojas vidusskolā karjeras nodarbības „Kas ir profesija?” 

vadīja personiskās izaugsmes trenere Jolanta Priede. 4. klašu skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta 

lomā un izmantojot multfilmu varoņus, noskaidroja – kādi faktori ietekmē profesijas izvēli, un ka 

par to jādomā jau šobrīd. Pēc tam diskusijā ar karjeras konsultanti Intu Plāti skolēni atzina, ka 

jāapzinās savas spējas, kas patīk darīt vislabāk, intereses, jāprot sadarboties un strādāt komandā. 

Gandrīz visi ceturtklasnieki nosauca savas profesijas: aktrise, programmētājs, frizieris, ārsts, 

dizainers, skolotāja, mākslinieks, mehāniķis u.c. 

 22. janvārī 9.–12. klašu skolēni tikās ar mūsu skolas absolventiem, Latvijas Aizsardzības 

akadēmijas studentiem Ēriku Niegliņu un Artūru Zūbergu, lai uzzinātu par izglītības un karjeras 

iespējām aizsardzības jomā – klausījās stāstījumu, skatījās mācību norises video, saņēma atbildes uz 

jautājumiem. Jauniešu atziņas – jā, ne katrs to var, interesanti, noderīgi padomi. Par izglītības un 

darba iespējām informēja arī Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji. 

 30. janvārī pēc stundām jebkuram interesentam bija iespēja piedalīties praktiskajās tehniskās 

jaunrades nodarbībās „Izzini, pēti un eksperimentē” (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 finansējums), 

uzzināt par profesijām, kurās nepieciešamas arī fizikas un ķīmijas zināšanas. SIA „Aspired” 

speciālistu vadītajās nodarbībās 76 skolēni no 2.–7.  klasei radīja „Atlecošo bumbu”, „Kosmisko 

raķeti”, „Elektrisko spuldzīti”, pilnveidojot savas prasmes plānot, sadarboties, un kāds varbūt 

nākotnē kļūs par dabas zinātņu speciālistu. 

 Līdz 14. februārim noritēja aktīva gatavošanās dalībai Ēnu dienā. Šogad 32 Rojas 

vidusskolas izglītojamie iepazina kādu profesiju reālajā darba vidē Rojā, Talsos, Ogrē, Rīgā, 

Tukumā un Ventspilī, piesakoties enudiena.lv vai individuāli, atrodot ēnojamo Saeimā, radio, 

slimnīcās, teātrī, skolās un jauniešu centrā, bruņotajos spēkos, skaistumkopšanā, dizaina jomā, 

tirdzniecības un konditorejas uzņēmumos, datortīklu apkalpošanas uzņēmumos u.c.. Pavisam ēnojot 

tika iepazītas 24 dažādas profesijas. Jauniešu padoms – nākošajā gadā savlaicīgāk izvēlēties savu 

ēnojamo. Transporta izdevumi daļēji tika segti no projektā Nr.  8.3.5.0/16/I/001 paredzētā 

finansējuma, bet Rīgā ar pašvaldības autobusu „gandrīz līdz durvīm” jauniešus nogādāja šoferītis 

Kārlis Pastors. Paldies! 

 20. februārī 11. klases skolēniem ekonomikas, informātikas, angļu valodas un klases stundas 

vadīja Swedbank speciālists Elvijs Stepens programmā «Dzīvei gatavs», kurā esošo skolu mācību 

saturu papildina ar praktisku profesionālās dzīves pieredzi, tā mazinot plaisu starp skolu un reālo 

dzīvi. Laiks, kad skolēnus varēja gatavot konkrētām profesijām, ir palicis pagātnē. Tā vietā, 

pielāgojoties strauji mainīgajai dzīvei un neparedzamajai nākotnei, svarīgākas karjeras attīstībā 

kļūst prasmes un spējas zināšanas izmantot dažādās situācijās. 
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