
Il ūkstes novada skolēnu dalība medicīnas nozares, kultūras un mākslas nozares 
semināros… 

                   Ilūkstes novada skolēniem bija iespēja piedalīties VIAA organizētajos semināros par 
izglītības un darba iespējām medicīnas nozarē, kultūras un mākslas nozarē. 
                   15. janvārī skolēni apmeklēja semināru “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Semināra laikā skolēni tikās ar medicīnas nozares pārstāvjiem - 
gan speciālistiem, gan studentiem. Seminārā uzstājās RSU 3. kursa studenti ( Aleksa un Egīls), kuri 
iepazīstināja ar medicīnas un veselības aprūpes izglītības studiju programmām, iespējām, studiju 
norisi, studentu dzīvi.  LU PSK pārstāvji pastāstīja par studiju iespējām medicīnas koledžā, 
nodemonstrēja dažādus sociālās aprūpes un rehabilitācijas atbalsta rīkus.  Neatliekamās medicīnas 
palīdzības dienesta pārstāvji pastāstīja par savu ikdienu, ar ko jāsastopas medicīnas darbiniekiem, 
kā arī nodemonstrēja situāciju izspēli “Palīdzi cietušajam!”  
Skolēni dalījās savos iespaidos pēc semināra: “Seminārs man bija ļoti noderīgs, kas palīdzēja 
noskaidrot, vai medicīna ir tas, ar ko es vēlos saistīt savu nākotni. Man patika, ka bija iespēja arī 
tikties ar NMPD darbiniekiem, kuri pastāstīja, ar ko ikdienā ir jāsastopas darbiniekiem. Man ļoti 
patika RSU studentu stāstījums par studiju programmām un studiju dzīvi. Man šis seminārs lika 
pārdomāt, vai esmu gatava uz daudzām lietām, ar kurām būs jāsastopas medicīnas nozarē.” 
                 22. janvārī skolēni piedalījās seminārā “Karjeras iespējas mākslas un kultūras nozarē” 
Daugavpils Universitātē. Daugavpils Kultūras pārvaldes pārstāvji seminārā skolēnus iepazīstināja ar 
Daugavpils kultūras dzīves aspektiem, kultūras nozares nozīmi pilsētas kultūrvides veidošanā. 
Daugavpils Universitātes pārstāvji iepazīstināja ar izglītības un darba iespējām mākslas projektu 
vadīšanā un menedžmentā. Seminārā Latvijas Kultūras koledžas pārstāvji iepazīstināja ar kultūras 
menedžmenta nozarēm (mediju producēšanu, tehnisko producēšanu, mūzikas un skatuves mākslas 
menedžēšanu). RISEBA pārstāvji pastāstīja par karjeras iespējām audiovizuālās mediju mākslas 
jomā, sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā. Skolēniem bija arī iespēja piedalīties radošuma 
meistarklasēs pie režisores - Signes Birkovas; dramaturga un režisora - Kārļa Anitena,  grupas 
“Elpa” menedžera Harija Vucina; mediju eksperta – Jāņa Holšteina.  
                   Bebrenes VP vidusskolas 12. klases skolēns Ilmārs pēc semināra dalījās savos 
iespaidos: “Kopumā seminārs "Karjeras iespējas mākslas un kultūras nozarē" bija ļoti laba pieredze 
manas karjeras un nākotnes veidošanas procesā. Šī tikšanās ar nozares ekspertiem man palīdzēja 
labāk izprast audiovizuālās mākslas un kultūras menedžmenta īpatnības. Pateicoties profesionālo 
augstskolu un koledžu pasniedzēju stāstītajam, studentu paustajai pieredzei un kultūras jomas 
darbinieku sniegtajai informācijai, varēju papildināt savus iepriekš radītos priekšstatus par karjeras 
iespējām kultūras jomā ar jaunu, aktuālu, būtisku un ticamu informāciju. Pasākums palīdzēja 
sakārtot domas un pieņemt svarīgu lēmumu - savu profesionālo dzīvi vēlos saistīt ar cita veida 
radošām izpausmēm un kultūru un mākslu atstāt tikai baudīšanai. Liels paldies semināra 
organizatoriem, kas piesaistīja šādus speciālistus! Man ļoti patika tas, ka radošo industriju pārstāvji 
vairākkārt uzsvēra: "Pats galvenais ir izvēlēties to, kas pašam patīk visvairāk. Nebaidies!"”  
                    Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolniece Megija dalījās savos iespaidos: “Es priecājos, ka 
apmeklēju semināru, kurā vairāk uzzināju par karjeras iespējām kultūras nozarē. Dažādu jomu 
pārstāvju lekcijas man patiešām palīdzēja iepazīt vairāk profesijas un saprast, vai tiešām tā ir tā 
nozare, ko vēlētos tālāk studēt un tajā strādāt.” 
 
 
 
Sagatavoja Ilūkstes novada pašvaldības pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova 
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