
Karjeras iespēju izpētes braucieni Pelēču pamatskolas skolēniem 

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, 

analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Lai apzinātu 

iespējamo profesionālo virzienu, nepieciešams iepazīt pašam sevi, apzināt savas intereses, spējas, prasmes un 

noderīgo pieredzi, izpētīt tās jomas, kuras interesē – kur šādi profesionāļi mācās, strādā, kādos apstākļos, kādi ir 

galvenie pienākumi, darbības jomas, iespējamais atalgojums. 

Lai sniegtu skolēniem iespēju salīdzināt, iepazīt, izpētīt, izvērtēt dažādu profesiju, novirzienu plusus un 

mīnusus, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros Pelēču pamatskolas skolēniem tika piedāvāti vairāki karjeras iespēju izpētes 

braucieni: 

Sākumskolas skolēniem bija iespēja izpētīt pārtikas ražošanas procesu uzņēmumā “Jersikas čipsi”. Ekskursijas 

laikā skolēni redzēja kā, no kā tiek ražoti čipsi, uzzināja kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kāds ir 

darba laiks, atalgojums, izglītība… Protams, neiztika arī bez degustācijas procesa, kurā skolēni iejutās īstenu 

čipsu pazinēju lomās. Ekskursiju apmeklēja 1.-6. klašu skolēni. 

Savukārt 7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta ekskursija uz Rēzeknes Robežsardzes koledžu, kurā  iepazinās ar 

piedāvātajām profesijām, tikās ar pieredzējušu kinologu, izpētīja robežsargu ikdienu. Apmeklējām arī 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma atvērto durvju dienas – izpētījām katru piedāvāto profesiju caur praktisku 

darbošanos. Skolēniem ļoti patika darboties, jautāt, pētīt. Mācību gada pēdējā mēnesī – maijā izmantojām 

pēdējo karjeras projekta braucienu - ‘’Nacionālās meistarības konkurss ‘’Skills Latvia 2019’’,  kura mērķis ir 

rast plašāku ieskatu par profesionālās izglītības iespējām Latvijā, iepazīties ar jauno pavāru, viesmīļu, tērpu 

veidotāju, galdnieku, programmētāju, flīzētāju un daudzu citu profesiju pārstāvjiem, profesiju parādē izmēģināt 

savu nākotnes profesiju un profesionālās prasmes, kā arī izmantot citas organizatoru piedāvātās aktivitātes. 

Ekskursijas noslēgumā tika izpētīta Lidostas darba specifika, jo mūsdienu spraigajā ikdienas kustībā tā ir ļoti 

pieprasīta sfēra. 

Kopumā ar karjeras aktivitātēm esam ļoti apmierināti, esam bijuši tikai ieguvēji. 

Sandra Stendere-Šteinberga, Pelēču pamatskolas skolotāja 

Ingūna Patmalniece, pedagogs karjeras konsultants 

 

 

 



 

Karjeras izglītības ceļā par  vienu jauku ekskursiju vairāk. 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Vārkavas vidusskolas 8.un 9.klases un 10. un 

12.klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Kā pirmais apskates objekts bija Rīgas brīvosta. 

Interesants un ļoti vērtīgs bija ostas darbinieku stāstījums par ostas darbību, iespējamām 

darbavietām un darbības jomām, darbiniekiem nepieciešamo izglītību. Stāstījumu papildināja 

filmiņa. Tika atbildēts uz jautājumiem, kas skolēnus interesēja. Pēc tam sekoja ekskursija, 

apskatot daļu brīvostas teritorijas, uzkāpjot uz kuģa, iepazīstoties ar dažādām telpām uz tā, to 

papildināja ostas darbinieku stāstījums  par kapteiņa un citu darbinieku veicamajiem 

pienākumiem. 

Ar pārdomām par redzēto un dzirdēto braucām uz starptautisko lidostu ‘’Rīga’’. 

Neaizmirstamas bija tās divas stundas, kuras  kopā ar gidu pavadījām lidostā. Saņēmuši 

atstarojošās vestes, sākām ekskursiju ar gides stāstījumu par lidostas darbību, darbiniekiem, 

aviosabiedrībām, maršrutiem. Tiem, kas līdz šim nebija ceļojuši ar lidmašīnu, bija ļoti vērtīgi 

uzzzināt pa soļiem, kā tad jāsagatavojas lidojumam, kā iziet drošības pārbaudi, kā nokļūt līdz 

lidmašīnai. Visinteresantākā bija drošības pārbaudes procedūra, par ko skolēni bija dzirdējuši, 

bet ne visi to bija praktiski piedzīvojuši.Tika pārbaudīta rokas bagāža, dažiem radās neliels 

uztraukums, jo brīdinājuma signāls tiem neļāva ātri iziet  drošības pārbaudi, izrādījās, ka bija 

jānovelk rokas pulkstenis vai rokassprādze, vai matu sprādze un pat kurpes.Pēc veiksmīgas 

drošības pārbaudes šķērsošanas nokļuvām lidostas teritorijā, kur tikām vesti ar autobusu, 

redzējām, kā paceļas un nolaižas lidmašīnas, kā pasašieri nokļūst līdz savām lidmašīnām. Bija 

ļoti vērtīgi uzzināt par darbu aviācijas nozarē, izvērtējot šī darba pozitīvos un negatīvos 

aspektus. Negadās jau bieži ekskursijas  lidostās, daudziem skolēniem tas bija kaut kas jauns, 

bet visiem tas bija aizraujošs piedzīvojums. 

Diena bija piepildīta, apskatīts un dzirdēts daudz, izjūtas brīnišķīgas. Nākamajā dienā 

ostu un lidostu apskatīt devās Vārkavas vidusskolas skolēni. 

Daina Gailuma, Vārkavas vidusskolas 8. klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


