
   

 

Atskatoties uz attālināto mācību gadu karjeras jomā 

Kā jau iepriekš tika ziņots, Smiltenes un Apes novads jau oktobrī apvienoja savus spēkus un resursus VIAA 

īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas 

Sociālais fonds un valsts.  ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” Smiltenes novadā skolēniem tika un tiek piedāvātas un nodrošinātas dažādas aktivitātes, 

ko īsteno gan klašu audzinātāji, gan mācību priekšmetu skolotāji un arī pedagogs karjeras konsultants. 

Dažāda rakstura karjeras jautājumi apskatīti katrā skolā, jo skolotāji karjeras jautājumus integrē savā mācību 

procesā, katra skola ir saņēmušas arī daudzveidīgas karjeras atbalsta nodarbības no novada pedagoga karjeras 

konsultanta, cik nu attālinātais mācību process to ir atļāvis.  

Šajā mācību gadā tāpat kā iepriekš, tika īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi projektā iesaistītajām 

skolām, tiesa gan lielākā daļa pasākumu notika attālināti- gan karjeras atbalsta grupu nodarbības un 

individuālās konsultācijas, gan konsultācijas un atbalsta nodarbības vecākiem par nepieciešamo atbalstu 

saviem bērniem kā pieņemt pareizo lēmumu. Piemēram, februārī Smiltenes vidusskola organizēja Izaugsmes 

nedēļu ar saukli “Ceļā uz panākumiem!”. Tās ietvaros skolēniem bija iespēja tikties gan ar skolas 

absolventiem, gan ar iedvesmojošiem, savā dzīvē jau kaut ko sasniegušiem cilvēkiem, kuri motivēja skolēnus 

skatīties tālāk, būt drosmīgiem un neatlaidīgiem savu mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā. Par šo izaugsmes 

nedēļu nelielu ieskatu var gūt https://svs.edu.lv/no-divana-kosmosa-neaizlidosi/ . Lai arī Smiltenes vidusskolai 

Izaugsmes nedēļā izdevies virtuāli piedāvāt skolēniem daudz pieredzes bagātu un vērtīgu izaugsmes stāstu, 

ikdienas darbā ar viņiem strādā gudri un zinoši pedagogi, kas arī savā ikdienas darbā skolēnus motivē jauniem 

izaicinājumiem un drosmīgiem lēmumiem.  

Ir patiess prieks par ik katras projektā iesaistītās skolas pedagogiem, kas ar dažādiem paņēmieniem iedrošina 

skolēnus būt drosmīgiem savas dzīves veidotājiem. Piemēram Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājas 

sociālajās zinībās skolēnus motivēja un iedvesmoja ne tikai apgūt zināšanas un prasmes par savas nākotnes 

lēmumu pieņemšanas procesiem, bet arī izstrādāt jau konkrētus plānus kā dzīvos paši, kā jādzīvo pilsētai un  

novadam pēc vairākiem gadiem- kas jāmācās, kas jāizdara un jāizveido.  

Savukārt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāji vispirms izvēlējās mācīties paši par to kā īstenot 

karjeras atbalsta pasākumus savos mācību priekšmetos, lai iespējami veiksmīgāk varētu īstenot jauno standartu 

un tad sekoja interesantās un jēgpilnās dzīvei noderīgās stundas un nodarbības.  

Viennozīmīgi ir skaidrs, ka Smiltenes novada skolās strādā zinoši, iedvesmojoši, dzīves gudri un radoši 

skolotāji, kas iedvesmo skolēnus neapstāties pie sasniegtā, bet izdarīt mazliet vairāk, par gribu un varu, jo ir 

pilnīgi skaidrs, ka no dīvāna kosmosā nevar uzlidot! 

Neskatoties uz to, ka mācību gads lielākoties notika attālināti, skolēniem notika attālinātās karjeras atbalsta 

grupu tikšanās par dažādām tēmām un visi skolēni, kuri vēlējās, saņēma individuālās konsultācijas par sev 

interesējošiem jautājumiem. Tagad tik jāgaida augusta beigas, lai mēs visi varētu uzzināt, kur tad mūsu novada 

9. un 12.klašu jaunieši izvēlējušies mācīties vai strādāt!  

Ļoti cerot, ka sniegtie karjeras atbalsta pasākumi šodien, būs vērtīgs pamats sava karjeras ceļa veidošanā 

nākotnē katram novada skolēnam, saprotot, ka katra grūtību pārvarēšana ir kā veiksmes atslēgas gabaliņš- 

“veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš spēj uzcelt savu ēku no sprunguļiem, ko citi viņam meta ceļā” (B.Brinklejs) 
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