
 KARJERAS KONSULTĀCIJAS 

 

Piedāvāju jauniešiem no 14 līdz 19 gadu vecumam individuālas praktiskas 

konsultācijas. 

 

Iepazīšanās un pieredzes stāsts “No bērnudārza audzinātājas par pārmaiņu un 

pārvērtību treneri”.  

 Palīdzu atraisīties cilvēku iekšējiem resursiem – kļūt par sevi pārliecinātākiem, 

apzināties savus talantus un mācīties, kā arī rosinu pievērsties ārējam tēlam – 

praktiski mācu, kā piemēroti ģērbties, ieveidot sev matus, uzklāt grimu utt. 

 Dalos ar zināšanām par dažādiem praktiskiem knifiem, kas jāzina pirms došanās uz 

interviju pie darba devēja. 

 Konsultēju par lietišķa apģērba izvēli. 

 

Praktiska, izglītojoša individuāla konsultācija– 2x 60 minūtes. 

Samaksa: Rīgā – 50 eiro (ar nodokļiem); ārpus Rīgas cenai tiek pieskaitītidegvielas 

izdevumi. 

 

Praktiska, izglītojoša tikšanās ar vienas klases (ap 30) skolēniem – 2 x 45 minūtes. 

Samaksa: Rīgā – 145,00 eiro (ar nodokļiem); ārpus Rīgas – 145,00 eiro(ar nodokļiem) 

plus degvielas izdevumi. 

 

Par mani: 

Dr. Psych., Mg. paed. Agrita Grosbarte– sertificēta psiholoģe, pedagoģe, pārmaiņu 

un pārvērtību trenere, eksperte un praktiķe individuālā vizuālā tēla veidošanā. Pasniedzēja 

RSU Tālākizglītības Kursu fakultātē. Izdevniecības “Rīgas Viļņi” ārštata fotogrāfe. 

Publicēju viedokli dažādos preses izdevumos (rubrikās “Stila ekspertu komentāri”, 

“Slavenību stils”, “Atbild speciālists”, “Zīmju valoda”).  

Ir pieredze strādājot ar dažādām mērķauditorijām un riska grupām (bērnu namu 

bērniem un Iļģuciema sieviešu cietuma iemītniecēm). 

 

P.S. Zvaniet, rakstiet, jautājiet. Elastīgi pieskaņošos jūsu ieteikumiem un vēlmēm variēt 

tematus. 

agrita@skaistumastudija.lv 

www.skaistumastudija.lv 

mob. 29272033 
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ATSAUKSME: 

 

Sveika, Agrita!  

Šodien man bija pirmā skolas diena LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, un es jūtos 

neizsakāmi laimīga. 

Pēc tikšanās ar tevi, sapratu, ka strādāt par vetārsti ir tas, ko patiešām vēlos, un tāpēc 

mērķtiecīgi arī uz to skatījos un gāju. Nepilnu četru mēnešu laikā atkal no jauna iemācījos 

visu pamatskolas un vidusskolas vielu gan ķīmijā, gan bioloģijā, vēlāk nokārtoju eksāmenus 

ar ļoti labiem vērtējumiem un tiku budžeta vietā augstskolā.  

Tāpēc, gribu tev teikt lielu, lielu paldies par to, ka palīdzēji man saprast, ka šis ir mans īstais 

ceļš.  

Paldies! 

 

Alise 

2019. gada septembrī 

 


