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Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes  

 

Aizputes novada vispārējās izglītības iestādes turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda 

projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, piesaistot 

finansējumu vispusīgiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem. Ar šā gada 1.janvāri ir 

palielināts finansējums, tāpēc ir iespējami dažādi karjeras atbalsta veicināšanas pasākumi, kas 

dalībniekiem palīdz noskaidrot izglītības iespējas, izprast sevi, iepazīt profesiju pasauli un 

attīstīt dzīvei nepieciešamās prasmes. 

Jaunais gads dzērves pamatskolas skolēniem ir iesācies ražīgs. Ir notikuši vairāki 

pasākumi, kuru laikā skolēniem bija iespēja aizdomāties par profesijas piemērotību savām 

spējām un interesēm.  

12. februārī 1.- 4. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta pasākums notika ziepju 

ražošanas uzņēmumā SIA Art SoapWorks. Pasākuma vadītāja Anita Palapa iepazīstināja 

skolēnus ar produkciju un ražošanas procesā iesaistītām profesijām, un izstāstīja par 

uzņēmuma izveidošanās vēsturi. Pasākuma turpinājumā skolēni devās uz ražošanas telpu, 

kurā iesaistījās ziepju gatavošanas darbnīcā, izlejot krāsainas un aromātiskas ziepes. Vispirms 

skolēni tika iepazīstināti ar drošības pasākumiem, kuri jāievēro ziepju izgatavošanas laikā. 

Iesaistoties ziepju gatavošanas procesā, skolēni iepazinās ar darbā pielietotajiem 

palīglīdzekļiem, darbarīkiem un izejvielām. Kamēr notika ziepju sacietēšanas process, 

pasākuma vadītāja īstenoja pedagoģiski izglītojošu programmu par ziepju rašanos un 

izgatavošanas vēsturi, kā arī rīkoja aktivitāti, rosinot skolēniem apkopot dzirdēto informāciju 

par ziepju gatavošanas procesu. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja nopelnīt balviņas par 

pareizi sniegtām atbildēm. Bet pasākuma noslēgumā skolēni veica ziepju iesaiņošanu, 

tādējādi iepazīstot produkta noformēšanas specifiku. Skolēni izteica gandarījumu par pavadīto 

laiku ziepju ražošanas uzņēmumā Art SoapWorks, kā arī atzina, ka ir ieguvuši jaunu pieredzi 

darba pasaulē.  
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14. februāris vairāk kā 20 Dzērves pamatskolas skolēniem aizritēja, iepazīstot darba 

pasauli, jo visā Latvijā notika “Ēnu diena 2018”, kuras programma jau daudzus gadus sekmīgi 

ir iekļauta izglītības procesā un tā rosina jauniešus plānot nākotni jau skolas laikā. Veidojot 

sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju 

sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, doties uz uzņēmumiem un iestādēm, lai nākotnē izvēlētos profesiju atbilstoši 

savām interesēm, spējām un prasmēm. Dzērves pamatskolas skolēni ēnoja tādas profesijas kā 

pirmsskolas izglītības iestādes pedagogs, saieta nama vadītājs, grāmatvedis, uzņēmuma 

vadītājs, ugunsdzēsējs-glābējs, zirgu treneris, jurists, pavārs, projektētājs, pārdevējs un citas 

profesijas. Ēnu devēju atsauksmes par skolēnu aktivitāti bija pozitīvas, un dažiem skolēniem 

pat tika ieteikts izvēlēties apgūt ēnoto profesiju. 

20. februārī Dzērves pamatskolas 8. un 9. klašu interesenti devas uz Māteru Jura 

Kazdangas pamatskolu, lai piedalītos karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Meža karjeras 

diena kopā ar mežinieku Pēteri Stepiņu”. Par mežsaimniecības nozari interesi bija 
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izrādījuši 35 skolēni, kuri bija ieradušies no visām novada pamatskolām. Tas vien, ka 

nodarbību laikā telpā bija absolūts klusums, liecināja par to, ka Stepiņa kungs prata ieinteresēt 

un aizraut ar savu profesionālo stāstījumu.  

Mežinieks ar vairāk nekā 45 gadu darba pieredzi, kurš iepazinis savām rokām visu 

meža apsaimniekošanas ciklu, sākot no čiekuru vākšanas, meža stādīšanas un kopšanas, 

beidzot ar darbu forvarderā un kokapstrādes cehā, mēbeļu ražošanā. Pēteris Stepiņš ir labs 

piemērs tam, ka meža nozare ir daudzveidīga un perspektīva joma. Tajā vietu sev var atrast 

dažādu profesiju pārstāvji un, īpaši, tie, kam  patīk atrasties dabā un darboties ar dabas 

materiāliem.  

Lielākajai daļai skolēnu izaicinājums bija mežinieka Pētera sagatavotie praktiskie 

uzdevumi dabā, kas rosināja mācīties darot. Jauniešiem bija ārpus skolas sola jādodas mērīt 

koku augstums, jānosaka koku vecums, jāatpazīst dažādas koku sugas, jāseko dzīvnieku 

pēdām un jāzāģē baļķis. Tāpat viņiem bija jāaprēķina koka produktos esošais koksnes 

daudzums, lai secinātu, cik daudz šī koksne augot ir piesaistījusi ogļskābo gāzi, mazinot 

globālo sasilšanu. Bet pirms tam jaunieši skolas telpās dalījās savās zināšanās par mežu 

stāvokli Latvijā, kopīgi iepazina pieprasītākās profesijas meža un kokapstrādes nozarē, kā arī 

paši pārģērbās par meža kopējiem, izmantojot SIA “Husqvarna Latvija” sagādāto ekipējumu. 

Arī marta mēnesis solās būt karjeras attīstības atbalsta pasākumiem bagāts, skolēniem 

atliek vien izvēlēties sev piemērotāko. Paldies Dzērves pamatskolas direktoram Mairoldam 

Blūmam par sadarbību karjeras pasākumu īstenošanā, nodrošinot transportu skolēnu 

nokļūšanai līdz pasākumu norises vietai. 

 

Dzērves pamatskolas pedagogs karjeras konsultants 

Monta Balode 

 


