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Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes Dzērves pamatskolā 

2018./19. mācību gads 2. semestris 

Ar ceriņu smaržu un skolu absolventu pēdējiem mācību pārbaudījumiem ir noslēdzies 

2018./19. mācību gads. 2. semestris Dzērves pamatskolā bija piepildīts ar daudzpusīgiem 

karjeras attīstības atbalsta pasākumiem.  

29.janvārī Dzērves pamatskolas 9. klases skolēni devās uz Aizputes vidusskolu, lai 

piedalītos pasākumā “Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts – “Es pats veidoju savu 

karjeru””, kurā aktīvā dzīvesveida entuziasts Kaspars Zlidnis dalījās pozitīvajā pieredzē, 

veidojot savu karjeru. Lekcijas laikā viņš uzsvēra galvenās atziņas un vērtības, kuras 

nepieciešamas veiksmīgas karjeras izveidošanā. Kaspars Zlidnis minēja vairākas profesijas, 

kurās viņš ir darbojies, uzsverot, ko katra no tām ir devusi personības pilnveidošanā. 

Pasākuma turpinājumā vadītājs iesaistīja skolēnus diskusijā, kuras laikā tiek izvērtētas 

galvenās īpašības un prasmes, veidojot pozitīvu sadarbību, kas ir veiksmīgas karjeras pamatā, 

kā arī par to, vai pastāv pareizi un nepareizi ceļi karjeras izvēlē, uzsverot komunikācijas nozīmi, 

veidojot darba attiecības. Pasākuma vadītājs sniedza motivējošus ieteikumus, balstoties uz 

personības veiksmes stāstu un pozitīvo pieredzi, pieņemot nozīmīgus savas dzīves karjeras 

lēmumus. Pasākuma noslēgumā vadītājs sniedza meistarklasi, kuras laikā iesaistīja skolēnus, 

un akcentēja to, kā fiziskās aktivitātes ietekmē personības izaugsmi karjeras vadības procesā. 

Skolēni atzinīgi novērtēja pasākumu. 
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         14.martā Dzērves pamatskolas 5.-9. klašu skolēni devās uz Starptautisko lidostu “Rīga”, 

lai uzzinātu par lidostā iesaistītajām profesijām. Gida pavadībā skolēni apskatīja lidostu un 

iepazinās ar tās sniegtajiem gan aviācijas (lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan 

neaviācijas pakalpojumiem (telpu un teritorijas noma, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumi 

u.c.).  Skolēni iepazinās ar profesiju daudzveidību aviācijas uzņēmumā - sākot no informācijas 

biroja darbiniekiem, reģistrācijas aģentiem, drošības dienesta darbiniekiem, muitniekiem, 

autobusu vadītājiem līdz pilotu, stjuartu profesijām. Tāpat lidostai ir arī savs ugunsdzēsēju 

depo, kur varēja iepazīties ar ugunsdzēsēju profesijas pārstāvjiem.  

         Skolēniem tika dota iespēj iejusties lidostas apmeklētāju lomā, izejot cauri visai drošības 

kontrolei. Tāpat varēja aplūkot lidostas terminālu un speciālajā lidostas autobusā izbraukt pa 

lidostas skrejceļiem. 

         Pasākuma laikā tika  sniegtas atbildes uz skolēnu interesējošiem jautājumiem par 

uzņēmumu un tajā iesaistīto profesiju darba specifiku. Skolēni uzzināja, ka, lai strādātu lidostā 

„Rīga” nepieciešama vismaz vidējā izglītība, kā arī jāprot vismaz divas svešvalodas un jābūt 

ļoti komunikablam. Pēc ekskursijas skolēni secināja, ka darbs lidostā ir ļoti atbildīgs un 

sarežģīts. Te strādājot jāievēro daudz noteikumu, kas palīdz nodrošināt, lai viss notiktu precīzi 

un droši. Par piemiņu no ekskursijas Starptautiskajā lidostā „Rīga” katram paliks atslēgas 

piekariņš un interesantie iespaidi par darbu un daudzveidīgajām un plašajām karjeras iespējām 

lidostā. 

 
 

16.aprīlī Aizputes vidusskola vēra savas durvis Aizputes novada 9.klašu skolēniem – 

absolventiem, kuriem ir jāizdara pirmā nozīmīgā izvēle savas profesionālās karjeras izveidē. 

Pasākumā piedalījās arī Dzērves pamatskolas 9.klašus skolēni. Diena bija piepildīta ar 

dažādiem informatīviem, izglītojošiem un izklaides pasākumiem. Katram 9.klases skolēnam 

tika pasniegta grāmatzīme ar aktuālu informāciju par Aizputes vidusskolu. 
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 Pie Aizputes vidusskolas durvīm 9.klases skolēnus ar sirsnīgiem sveicieniem sagaidīja 

skolas simbols – Zaķis. Skolas aktu zālē svinīgu uzrunu teica Aizputes vidusskolas direktore 

Gunta Vīdnere. Direktore uzsvēra, ka izglītības sistēmu sagaida lielas pārmaiņas, tāpēc 

vidusskola ir gatava izaicinājumiem. 

Nākamajā mācību gadā Aizputes vidusskola uzsāk Valsts Aizsardzības mācību 

programmu, un par šīs programmas īstenošanu informēja Liepājas Jaunsargu vienības 

instruktors Varis Jansons. Aptaujas rezultāti liecina, ka nākamie vidusskolēni ir ieinteresēti 

minētās programmas ieviešanai Aizputes vidusskolā. 

Par izglītības programmām, kuras tiek īstenotas Aizputes vidusskolā, stāstīja direktores 

vietniece izglītības jomā Vita Buzoverova. Bet par savām vidusskolas gaitām stāstīja Aizputes 

vidusskolas absolvente Marta Pētersone. Viņa skolu atcerējās ar labiem vārdiem, īpaši izceļot 

iespējas, kuras sniedz šī mācību iestāde. Marta uzsvēra, ka iegūtā vidējā izglītība Aizputes 

vidusskolā ir labs pamats tālākizglītībai augstskolās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākuma turpinājumā 9. klases skolēnus uzrunāja Aizputes vidusskolas līdzpārvaldes 

“Nagla” dalībnieki un skolas prezidents Alens Reķēns. Alens informēja skolēnus par 

līdzpārvaldes uzdevumiem un pienākumiem, kā arī aicināja nākamos vidusskolēnus darboties 

līdpārvaldes pulkā. Turpinājumā 9. klašu skolēni tika iesaistīti saliedēšanās aktivitātē. Tālāk 

sekoja atklātās mācību stundas, kurās 9. klašu skolēni tika iesaistīti izlozes kārtībā.  

Atvērto durvju dienas noslēgumā Aizputes vidusskolas un novada 9.-12.klašu skolēni 

tika aicināti uz karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts “Es 

pats veidoju savu karjeru!”” Pasākuma viesis Jānis Buķelis dalījās savā pozitīvajā pieredzē, 

kā apvienot divas, tik pretējas, profesijas. Jānis Buķelis pastāstīja par saviem izglītības ceļiem, 

par savu darba pieredzi ugunsdzēsēja profesijā. Interesants bija stāstījums par to, kā viņš veidoja 

savu mūziķa karjeru, un kādi ir viņa muzikālie projekti pašlaik. Stāstījums tika papildināts ar 

muzikāliem priekšnesumiem, un skolēni labprāt muzicēja kopā ar Jāni Buķeli. 
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20.maijā Dzērves pamatskolas 1.- 4.klašu skolēniem notika karjeras pasākums “Es 

iepazīstu profesiju” kopā ar K-komandu. Pasākumu vadītāji, improvizācijas teātra aktieri, 

skolēnus iesaistīja interaktīvā, izglītojošā aktivitātē. Pirmajā daļā aktieri attēloja dažādu 

profesiju pārstāvjus, un bērniem tie bija jāuzmin. Par katru izspēlēto profesiju pasākumu 

vadītāji kopā ar skolēniem pārrunāja, kādas spējas un prasmes ir nepieciešamas konkrētas 

profesijas pārstāvim. Otrajā daļā skolēni tika aicināti paši piedalīties un izspēlēt profesiju etīdes 

kopā ar aktieriem. 

 
Nākamais mācību gads ir noslēdzošais karjeras projekta gads, kad aktuāls paliek 

jautājums, kādas būs PKK darba iespējas strādāt izglītības iestādēs. Lai veiksmīgi iesāktajam 

darbam projekta ietvaros būtu pēctecība pašvaldībās.  

 

Dzērves pamatskolas PKK  

Monta Balode 

 

                      


