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Iepazīstot situāciju no otras 
puses, proti jauniešu redzeslo-
ka, aicināju uz sarunu skolēnus, 
kuri vasaras brīvlaiku veltījuši 
tam, lai gūtu jaunas zināšanas 
un papildinātu kabatas naudas 
apmēru.

Iespaidos dalījās Rojas vidus-
skolas audzēkne Eva Kiršteine, 
kura Rojas novada domē strādā par 
tūrisma informācijas konsultanti, 
Talsu Valsts ģimnāzijas audzēkne 
Viktorija Kukīte, kura Talsu nova-
da bērnu un jauniešu centrā pilda 
pedagoga palīga pienākumus, un 
Mērsraga vidusskolas audzēknis Jā-
nis Eduards Kreicbergs, kurš Mērs-
raga novada pašvaldībā darbojās kā 
palīgstrādnieks.

— Kā izlēmāt pieteikties dalībai 
NVA skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas pasākumā?

Viktorija Kukīte: — Talsu novada 
bērnu un jauniešu centrs sadarbī-
bā ar NVA deva man iespēju vienu 
mēnesi strādāt par pedagoga palīgu 
dienas nometnē «Raibā nedēļa».

Eva Kiršteine: — Tā kā strādāju 
arī iepriekšējās vasarās — esmu bi-
jusi gan auklīte, gan viesmīle — iz-
lēmu, ka arī šovasar vēlos strādāt. 
Par NVA skolēnu vasaras nodarbi-
nātības pasākumu uzzināju skolā, 
kad pētījām darba iespējas. Par Ro-
jas tūrisma informācijas konsultanti 
strādāju no 1. jūnija.

Jānis Eduards Kreicbergs: — 
Vēlējos nopelnīt naudu un lietderīgi 
izmantot brīvo laiku. Strādāju jau 
trešo vasaru.

— Cik vienkāršs vai sarežģīts 
bija pieteikšanās process?

V. K.: — Pieteikšanās un līguma 
parakstīšanas process bija ātrs un 
saprotams.
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Par to, kā labāk un lietderīgāk 
izmantot vasaras brīvlaiku, do-
mas dalās, bet viens ir skaidrs — 
ja vēlies to, kā tev nekad nav bijis, 
jādara tas, ko nekad neesi darījis. 
Šajā gadījumā runa ir par darba 
pieredzi. To, cik daudz jauniešu 
mūsu pusē izmanto iespēju no-
pelnīt, ar kādiem izaicinājumiem 
viņiem nākas sastapties un kādi 
galu galā ir ieguvumi, atklāj No-
darbinātības valsts aģentūras 
(NVA) Talsu filiāles nodarbinātī-
bas organizatore Ina Mežavilka.

NVA skolēnu vasaras nodarbi-
nātības pasākumam līdz 26. jūnijam 
valstī reģistrējušies 9726, bet dalību 
uzsākuši 2066 audzēkņi, tai skaitā 
22 skolēni ar invaliditāti. Talsu fi-
liālē līdz šim reģistrējušies 199, bet 
dalību NVA vasaras nodarbinātības 
pasākumā līdz 5. jūlijam uzsākuši 
111 skolēni. Kopumā Talsu filiāles 
apkalpošanas teritorijā piedāvā-
ta 151 darba vieta. Iespēju ar NVA 
atbalstu strādāt vasaras brīvlaikā 
šogad varēja izmantot vairāk sko-
lēnu nekā 2018. gada vasarā, jo 
finansējuma apmērs valstī pieau-

Iespēja, kas palīdz izprast darba tirgu

Noderīga 
informācija 

jauniešiem, kuri 
meklē darbu 
patstāvīgi:

 Meklējot darbu, vienmēr pār-
liecinies, vai piedāvājums ir drošs!
 Neuzsāc darba attiecības bez 

rakstveidā noslēgta līguma! Pirms 
līguma parakstīšanas uzmanīgi izlasi 
visus tā nosacījumus; ja kaut ko ne-
saproti, konsultējies ar speciālistiem!
 Izmanto NVA atbalstu! Ja esi 

skolēns vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
(ieskaitot), NVA tīmekļvietnē iespē-
jams reģistrēties dalībai skolēnu va-
saras nodarbinātības pasākumā.
 Apmeklē karjeras konsultā-

ciju! Vislabāk jau laikus izvēlēties 
profesiju, kas ir pēc iespējas piemē-
rotāka tavām interesēm, dotībām 
un spējām.
 NVA tīmekļvietnē izlasi ro-

kasgrāmatu «Ceļā uz darbu», kas 
var kļūt par labu padomdevēju 
darba meklējumos. Grāmatā tu at-
radīsi vērtīgus padomus, kā rakstīt 
CV, kā ģērbties, dodoties uz darba 
interviju, kā gatavoties pārrunām, 
kā uzvesties pārrunu laikā, ko darīt, 
ja saņemts atteikums, un citus vērtī-
gus ieteikumus.
 Izmanto NVA CV un vakan-

ču portāla iespējas (ielūkojies mā-
jaslapā cvvp.nva.gov.lv)! NVA CV 
un vakanču portālā bez reģistrāci-
jas iespējams meklēt vakances pēc 
dažādiem parametriem, piemēram, 
pēc vēlamās darbības jomas, profe-
sijas, reģiona vai algas apmēra.
 Iepazīsties ar piedāvātajām 

vakancēm savā pašvaldībā! Pašval-
dības ir informētas par vakancēm 
vietējos uzņēmumos, tāpēc var ie-
teikt konkrētu uzņēmumu.
 Interesējies par vakancēm pie 

potenciālā darba devēja! Uzņēmēji 
novērtē, ja jaunieši izrāda mērķtie-
cību un iniciatīvu, jo tas liecina par 
patiesu vēlmi strādāt.
 Prasi padomu ģimenes lo-

cekļiem, uzticamiem draugiem vai 
paziņām! Meklējot darbavietu, no-
teikti pastāsti par savām iecerēm 
tuviniekiem un draugiem, kuru vie-
doklim vari uzticēties!
 Attīsti nepieciešamās iema-

ņas, veicot brīvprātīgo darbu! Por-
tālā www.brivpratigie.lv vari uzzināt, 
kā kļūt par brīvprātīgo, sniedzot 
ieguldījumu sabiedrības labā un ie-
gūstot vērtīgu pieredzi.

dzis (1 692 271 eiro), — plānotais 
nodarbināto jauniešu skaits valsts 
līdzfinansētajās darba vietās ir 7177. 
2018. gadā skolēnu vasaras nodarbi-
nātības pasākuma finansējums bija 
1 235 929 eiro, un valsts līdzfinan-
sētajās darba vietās tika nodarbināti 
5160 jaunieši.
«Strādājot vasaras brīvlaikā,
skolēni gūst ļoti vērtīgu praktisku 
priekšstatu par darba dzīvi, uzzina, 
kas ir darba intervija, darbinieku 
atlase, konkurētspēja, līguma no-
slēgšana, pienākumi un tiesiskās 
attiecības. Tā ir lieliska iespēja, kas 
jauniešiem palīdz izprast darba tirgu 
un dažādas profesijas, kā arī veidot 
sadarbību ar kolēģiem un darba de-
vēju,» uzsver I. Mežavilka.

«Skolēnu elektroniskā reģistrā-
cija dalībai NVA vasaras nodarbi-
nātības pasākumā turpinās līdz pat 
17. augustam. Piedalīties vasaras 
nodarbinātības pasākumā var jau-
nieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, 
kuri iegūst izglītību vispārējās, spe-
ciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Skolēnam jāreģistrējas tajā 
reģionā un novadā, kura teritorijā 
viņš vēlas strādāt! Ja reģistrējoties 
rodas jautājumi, jāsazinās ar darbi-
nieku — kontaktpersonu saraksts 

pieejams NVA tīmekļvietnē,» infor-
mē I. Mežavilka. Lai arī piedāvāto 
darba vietu skaits šovasar ir būtiski 
palielināts, skolēniem jāņem vērā, 
ka reģistrācija vēl negarantē visu re-
ģistrēto jauniešu iesaisti pasākumā, 
jo valsts līdzfinansēto darba vietu 
skaits ir ierobežots!
Pasākuma organizēšanas 
noteikumi
paredz, ka skolēns jau pirms reģis-
trācijas var vienoties ar darba devēju 
par darba vietu un laiku. Ja vieno-
šanās nav notikusi, jaunietis pietei-
kuma reģistrācijas secībā saņems 
informāciju telefoniski vai ar e-pasta 
starpniecību. Tāpat iespējams sekot 
līdzi aktuālajām darba vietām aģen-
tūras mājaslapā un kontaktēties ar 
minētajiem uzņēmumiem. Ierodo-
ties NVA filiālē, jāuzrāda personas 
apliecinošs dokuments (pase vai 
identifikācijas karte), ārsta izziņa 
par medicīnisko apskati (ja skolēns 
ir jaunāks par 18 gadiem) un CV.

Talsu filiāles apkalpojošajā te-
ritorijā tiek piedāvātas profesi-
jas — sezonas strādnieks, virtuves 
darbinieks, klientu apkalpotājs ēdi-
nāšanas jomā, palīgstrādnieks, peda-
goga palīgs, tirdzniecības pārdevējs, 
tūrisma informācijas konsultants, 

noliktavas darbinieks, viesmīlis, pār-
devēja palīgs, automobiļa mazgātājs 
un remontstrādnieks.

Profesijās — mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks, viesmīlis un pa-
līgstrādnieks — iesaistīti skolēni ar 
invaliditāti. Vadot darbu skolēnam 
ar invaliditāti, darba vadītājs saņem 
60 procentus no minimālās algas 
apmēra un var saņemt konsultāci-
ju. Lai informētu darba devējus, kā 
strādāt ar personām ar invaliditāti 
un sniegtu konsultāciju šajā jomā, 
aprīlī filiāle organizēja semināru, 
kurā tika pieaicināts pārstāvis no ne-
valstiskās organizācijas «Sustento».
«Atsaucība no skolēnu puses
ir pietiekami liela — jaunieši nāk, 
zvana, interesējas un aktīvi seko līdzi 
aktuālajām darba vietām, kas publi-
cētas aģentūras mājaslapā. Mums ir 
arī labās prakses piemērs — meite-
nei skolēnu vasaras pasākuma ietva-
ros strādājot uzņēmumā, radās ideja 
zinātniski pētnieciskajam darbam. 
Uzņēmums sniedza atbalstu prak-
tiskās daļas veikšanai, un zinātniski 
pētnieciskais darbs tika augsti novēr-
tēts novadā un valstī. Tāpēc ir svarīgi 
uzdrīkstēties, būt atvērtam un darīt 
visu iespējamo, lai paplašinātu re-
dzesloku,» uzsver I. Mežavilka.

Jaunas zināšanas — neatsverama 
pietura ceļā uz mērķi

E. K.: — Pieteikšanās pro-
cess bija ātrs un vienkāršs. 
Aizpildīju pieteikuma veidla-
pu internetā, un tad ar mani 
sazinājās darba devējs. Pēc 
tam noslēdzu līgumu un izgā-
ju obligāto veselības pārbau-
di.

J. E. K.: — Pirms darba 
uzsākšanas satikos ar darba 
devēju un pārrunājām pienā-
kumus.

— Ko ņēmāt vērā pirms 
došanās uz jauno darbavie-
tu?

V. K.: — Uz darbu devos 
droši, jo apzinājos, ka ik die-
nu būs jāpieskata vairāk nekā 30 no-
metnes dalībnieku. Sports un spēles 
mani aizrauj, un man tas nav nekas 
svešs — spēju viņus nodarbināt bez 
problēmām.

J. E. K.: — Ņēmu vērā, ka jāievē-
ro darba laiks un darbavietas iekšējie 
kārtības noteikumi.

— Ko cerat sagaidīt no dalības 
šajā pasākumā?

V. K.: — Saprast, ko nozīmē darbs 
ar bērniem, kā arī iegūt labas atmi-
ņas un lieliski pavadīt laiku.

E. K.: — Vēlos uzlabot angļu un 
krievu valodas zināšanas, iemācīties 
prasmīgāk darboties ar lietišķajiem 
dokumentiem un pilnveidot savas in-
formātikas zināšanas, kā arī uzlabot 
komunikācijas spējas.

J. E. K.: — Piedaloties cerēju sa-
prast, kāda ir izjūta strādājot.

— Pastāstiet nedaudz vairāk par 
saviem pienākumiem!

V. K.: — Mani darba pienākumi 
ir nometnes dalībnieku uzraudzība, 
asistēšana nometnes vadītājam, kā arī 
sporta aktivitāšu un spēļu vadīšana.

E. K.: — Manos darba pienāku-
mos ietilpst atbildēšana uz e-pas-
tiem un telefona zvaniem, tirgošanās 
atļauju izsniegšana, informācijas 
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sniegšana apmeklētājiem un suvenī-
ru pārdošana.

J. E. K.: — Man bija jāievēro dar-
ba laiks, jāpilda darba devēja norā-
des un uzmanīgi jāklausās, kā uzdo-
tie darbi jāveic. Kā palīgstrādnieks 
veicu dažādus darbus — pļāvu zāli, 
griezu krūmus un palīdzēju pasāku-
mu organizēšanā.

— Kādi ir jūsu līdzšinējie iespai-
di par konkrēto profesiju?

V. K.: — Darbs ar bērniem ir in-
teresants, jo viņi ir dažādi un katrs 
izceļas ar kaut ko citu. Protams, pēc 
sportiskas dienas ir nogurums, bet 
par to nesūdzos. Plusi noteikti ir 
gūtā pieredze, draugi, gandarījums 
par padarīto un prieks par katru iz-
devušos dienu.

E. K.: — Šis darbs ir daudz sa-
režģītāks, nekā sākumā domāju, 
taču profesija ir interesanta un 
daudzpusīga. Man patīk komunicēt 
ar cilvēkiem. Priecājos, ka spēju 
viņiem palīdzēt un sniegt nepiecie-
šamo informāciju. Veidot afišas un 
plakātus ir aizraujoši. Mani apmie-
rina arī darba laiks, jo no rīta nav 
agri jāceļas. Diemžēl daudz laika 
pavadu pie datora.

J. E. K.: — Savu dzīvi vēlētos sais-

tīt ar citu profesiju. Pluss bija tas, ka 
vienmēr bija ko darīt un beigās sa-
ņēmu algu, ko varu tērēt savām va-
jadzībām.

— Ar kādiem izaicinājumiem 
jums nācās sastapties un ko šajā 
laikā esat apguvuši?

V. K.: — Beidzot varu iejusties 
skolotājas vietā — bērni mani klausa 
uz vārda. Esmu iemācījusies labāk 
saprasties ar bērniem un iepazīt kat-
ru no cita aspekta. Esmu pasporto-
jusi, iemācījusi ko jaunu bērniem un 
guvusi vērtīgu pieredzi.

E. K.: — Visgrūtāk ir ar krievu 
valodas izmantošanu. Liels izaici-
nājums bija atrast četriem vācu tū-
ristiem ar velosipēdiem transportu 
uz Ventspili. Apzvanīju visus pa-
zīstamos un jautāju padomu. Pēc 
vairākām stundām transports tika 
sameklēts, un vācieši laimīgi nokļu-
va galamērķī. Esmu sapratusi, ka 
skolā lielāka uzmanība jāvelta sveš-
valodām, latviešu valodas pareiz-
rakstībai un informātikai. Lai dzīvē 
sasniegtu augstākus mērķus, nepār-
traukti jāapgūst jaunas zināšanas!

J. E. K.: — Lai strādātu un ener-
ģijas pietiktu visai dienai, sevi nepie-
ciešams pozitīvi noskaņot!

Eva Kiršteine.


