
Rēzeknes internātpamatskolas –
attīstības centra jauniešu 
neformālās  grupas “AMAclab” 
projekts „Es – pilsētā, es  -
profesijā, es - nākotnē”

Projekta vadītājs  9.klases skolnieks A.Šaginovs

Skolotājs konsultants I.Guseva



„Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu 
projektu konkursa ietvaros, to finansē 

Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes 
pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrs”.



Projekta mērķa realizācija
Projekta dalībnieki attīstīja:

 prasmi plānot savu nākotni, prezentēt sevi, iegūt 
zināšanas un praktiskās kompetences pašrealizācijā un 
turpmāk veiksmīgi iekļauties darba tirgū;



 saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apzināties
pilsētas un Latgales reģiona darba tirgu piedāvājumu,
uzzināt par uzņēmēju prasībām, piedalīties darbnīcās
un treningos, kā arī tikšanās un diskusijās ar darba
dēvēju pārstāvjiem, prezentējot savus projektus un
biznesa plānus, iesaistot savās aktivitātēs Rēzeknes
internātpamatskolas – attīstības centra, citu Rēzeknes
pilsētas skolu skolēnus un Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centra

„Zeimuļs ”pārstāvjus;



Uzsākām savu darbu projektā
 ar nākotnes vīzijas plānošanu, kā arī diskutējām par 

profesionālo darbību un zinātni (nodarbību vadīja 
I.Guseva).



2. nodarbība
 Rakstījām  savus CV (Curriculum Vitae).

 Uzzinājām, ka ir Eiropas CV, ar ko tas atšķiras no mūsu 
rakstītā CV (nodarbību vadīja skolas karjeras 
konsultante I.Kruste).

 Uzzinājām, kā gatavoties intervijai ar darba devēju, 
kādas kļūdas ir darba intervijas laikā  (uzvedība, 
ģērbšanās stils, valoda utt.).



Valsts nodarbinātības aģentūras 
(NVA) apmeklējums
Valsts nodarbinātības aģentūrā uzzinājām:

 ar ko nodarbojas NVA darbinieki;

 vēlreiz pievērsām uzmanību CV rakstīšanai;

 kādus pakalpojumus sniedz NVA (palīdzība 
darbiekārtošanā, pieprasītākās profesijas Latgalē un 
Rēzeknē, kāda ir Latvijas izglītības sistēma, kā apgūt 
profesiju, kādām iemaņām jābūt darbiniekam utt.);

 pēc dažiem gadiem darbs būs tikai izredzētajam, tāpēc 
ir jāmācās;

 mainīsies 60% profesiju, būs jaunas, daudzas pazudīs.



NVA ar mums strādāja karjeras 
konsultante V.Gosteva



Kā sevi iepazīt (ko es gribu, ko man 
vajag, kā es to varu panākt)



Izglītība Latvijā



Latgales uzņēmējdarbības centra, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Rēzeknes Biznesa inkubatora  apmeklējums



Darbojoties biznesa inkubatorā 
(BI), noskaidrojām, kā

 BI palīdz uzsākt jaunajiem uzņēmējiem  darbību, 
veidot biznesa plānu;

 palīdz rakstīt projektus;

 iedvesmo cilvēkus  uzsākt uzņēmējdarbību;

 sniedz konsultācijas;

 izpēta darba tirgu un izvērtē 

uzsākto uzņēmējdarbību.



Biznesa inkubatorā
 strādājot grupās, izvērtējām 

problēmsituācijas;

pēc piedāvātās shēmas veidojām projektus;

katra grupa aizstāvēja savu projektu, grupas 
neformālais līderis saņēma apbalvojumu.



Projektu aizstāvēšana



Par jauno pieredzi mēs esam pateicīgi 
S.Baltacei un viņas komandai



3. nodarbība

Pēc Biznesa inkubatora apmeklēšanas mēs 
sapratām, no kā sastāv projekta struktūra, 
tāpēc  nolēmām turpināt uzsākto.

Noskaidrojām, kā rakstīt projekta 
pieteikumā projekta mērķi un uzdevumus.

Katra grupa ( 3 grupas) mēģināja atbilstoši 
savam uzdevumam uzrakstīt  mērķi un 
uzdevumus.



Rēzeknes slimnīcas apmeklējums
 Ar mums strādāja slimnīcas galvenā medmāsa Elita 

Cīrule



Kāpēc tāds lēmums? Kāpēc slimnīca?

 Gatavojot projekta pieteikumu, uzzinājām, ka pieprasītākā 
profesija pasaulē ir medmāsa.

 Nolēmām  uzzināt, kā  Rēzeknē?

 Apmeklējot slimnīcu, mēs uzzinājām daudz 
interesanta: 

 izrādās,- Rēzeknes slimnīcā lielu problēmu ar medmāsām 
nav;

 kur mācīties, lai apgūtu medmāsas profesiju;

 medmāsām var būt arī augstākā izglītība, bakalaura vai 
maģistra grāds.

 Mūsu projekta grupā ir daudz zēnu, izrādās, ka 
profesionālajās skolās var apgūt profesiju -ārsta palīgs, kurš 
varētu strādāt ar modernu izmeklēšanas aparatūru.



Rēzeknes slimnīcā



4. nodarbība
Nodarbojāmies ar projekta pamatojuma 

rakstīšanu, uzzinājām, kas tas ir, kāpēc tas 
jāraksta.

Mēģinājām to izdarīt paši, bet nebija viegli.

Noskaidrojām,  kas ir projekta realizācijas 
gaita, tai jāatbilst izvirzītajiem uzdevumiem.

 Svarīga projekta daļa ir pārdomāti projekta 
rezultāti. Kāds ieguvums no projekta būs 
sabiedrībai, videi, mums pašiem?



5.nodarbība
Veicām savas darbības rezultātu 

apkopojumu un vērtēšanu.

Gatavojām projekta prezentāciju.

Uzzinājām, kas ir projekta tāme, bet, tā 
kā mūsu veidotais projekts pagaidām ir 
tālu no realitātes , tāmi neveidojām.



Tikšanās ar Uzņēmēju biedrības 
vadītāju I.Brizgu un uzņēmēju 
A.Filipenoku



Tikšanas laikā



Kāds ir mūsu ieguvums
Lietderīgi pavadījām brīvo laiku.

 Ieguvām pieredzi    projektu un biznesa 
plānu izveidē,  savas nākotnes vīzijas 
plānošanā, pilnveidojām prasmi strādāt 
grupā un pieņemt lēmumus.

Pilnveidojām  prasmi prezentēt sevi, 
ieguvām kompetenci dokumentu 
sagatavošanā, CV rakstīšanā u.tml.

Sapratām, ka ir jāmācās, lai sasniegtu savu 
mērķi. Projekta dalībnieki sāka nopietnāk 
uztvert mācīšanās nozīmi. 



Daudz interesanta uzzinājām par pilsētas 
biznesa institūcijām, par iespējām 
profesionālajā darbībā, noskaidrojām, kur 
un kādas profesijas ir nepieciešamas mūsu 
pilsētas uzņēmumos , kur apgūt profesiju, 
ko no darba ņēmēja grib darba devējs.

 Katrs veidoja mapi, kuru varēs izmantot pēc 
projekta un tālāk savā dzīvē. Izveidojām 
fotoizstādi.



Apsveicam jūs  Ziemassvētkos!
Lai mūsu projekts dod iedvesmu tālāk mācīties un 
plānot savu dzīvi jau tagad!


