
 
 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

KAA pasākums “Absolventa stunda” 

        21.februārī  Kalsnavas  pamatskolā   projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs “ Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 5.-9.klašu skolēniem notika 

karjeras attīstības atbalsta pasākums “Absolventa stunda”.  Zoom platformā tikāmies 

ar  Kalsnavas  pamatskolas  absolventi Solvitu Viguli. 

 
       Solvita Vigule jau 3 gadus strādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā par jaunatnes lietu  

speciālisti. Tas, ka nonākusi līdz šādam amatam, ir likumsakarīgi, jo jau pamatskolas laikā 

aktīvi iesaistījusies skolēnu pašpārvaldē. Turpinot izglītoties Madonas Valsts ģimnāzijā,  ir 

bijusi skolēnu domes vadītāja, arī nominācijas “Sudraba gailis” idejas autore.  Ir novadīti 

neskaitāmi pasākumi, atmiņas ir košas un daudzveidīgas. Tālāk Solvita izvēlējās studēt Rīgas 

Stradiņa universitātē, pabeigusi bakalaura programmu specialitātē – audiologopēds. 2 gadus 

nostrādājusi Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē savā profesijā, bet, uzzinot par vakanci 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, startējusi konkursā uz jaunatnes lietu speciālistes amatu. Sapnis 

piepildījies, Solvita savu lēmumu nenožēlo nemaz, jo saka, ka “mans darbs ir mans hobijs”. 

Solvitas pienākumos ir koordinēt Jūrmalas jaunatnes lietu politiku, mērķtiecīgi virzīt 

sadarbību starp dažādām institūcijām pašvaldībā. Darbs ir interesants, dinamisks. Ir jābūt 

labām komunikācijas prasmēm un vēlmei darboties jauniešu labā. 

      Noslēgumā Solvitai tikai uzdoti 2 jautājumi .  

1.jautājums. Vai tas, ka esi nākusi no mazas lauku skolas, Tev ir traucējis sasniegt to, kur Tu 

pašlaik esi? 

Solvita atbildēja, ka noteikti nē, tieši otrādāk, viņa saka PALDIES saviem skolotājiem, kas 

viņu mācījuši, veidojuši par uzņēmīgu un darīt gribošu jaunieti.  

2.jautājums. Ko Tu gribētu novēlēt mūsdienu jauniešiem?  

Solvita mudināja, ka katram savas dzīves laikā  vajadzētu saprast, kas rada piepildījumu. 

Novēlēja atrast darbu, kurā var ne tikai saņemt labu  atalgojumu, bet arī labi pavadīt laiku. Nav 

jābaidās dzīves laikā mainīt profesiju, kamēr atrod īsto sirds aicinājumu! 

 

Solvitas moto: “ JA TU VARI TO IZSAPŅOT, TU VARI TO IZDARĪT”. (Volts DisnejS.) 
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