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Līdzdalība novada rīkotajos pasākumos

• Karjeras busiņš – apmeklēja 48 skolēni

• Tehnikums – apmeklēja 48 skolēni

• Tikšanās ar Ievu Rubinu un Jāni Palkavnieku – apmeklēja 
21 skolēns

• «Zaļās jostas vēstījums» – apmeklēja 27 skolēni

• Karjeras nedēļas noslēguma pasākums – apmeklēja 18 
skolēni

• Lekciju vecākiem apmeklēja 2 vecāki no skolas



Ieguvumi novada pasākumos

• Uzzināju, ka jauniešiem ir daudz iespēju strādāt brīvprātīgo 
darbu

• Sapratu, ka uzrakstīt labu CV ir jāmācās

• Iemācījos uzklausīt

• Sapratu, kā nevajag likt flīzes

• Iemācījos uzklāt galdu 2 personām

• Sapratu, cik svarīgi ir šķirot atkritumus

• Uzzināju, kādas profesijas var apgūt Saldus tehnikumā



Pie mums skolā viesojās

• zobu higiēniste Iveta Garoza

• Bruņoto spēku pārstāvis A. 

Rieksts

• produktu grupas «ELAGRO 

TRADE» vadītāja Līga Šēna

• taksidermists Ainārs Upenieks

• sietspiedes meistare Agrita 

Rimkus

• Blue Shock Bike līdzīpašnieks 

Arti Daugini

• rokdarbniece Ilze Gulbe

Mūsu atziņas

• neviena profesija nav viegla

• precizitāte, uzmanība – viena no 

galvenajām īpašībām

• izvērtēt, vai tiešam gribu šo darbu kā  

profesiju vai hobiju

• svarīgi, lai katram cilvēkam ir savs hobijs

• viss nemaz nav tik viegli kā izskatās no 

malas



Mēs apmeklējām
• Dzīvnieku patversmi

• SIA «Saldus maiznieks»

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Saldū

• Laikraksta «Saldus Zeme» redakciju

• Pārtikas kombinātu

• Telekompānijas pakalpojumu sniedzēju «Bite»

• Saldus policiju – pašvaldības un valsts

• Saldus medicīnas centru

• Uzņēmumu «Karlsberg»

• JIC «Šķūni»

• Kapelleru namu

• Brocēnu vidusskolu

• J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeju

• z/s «Dzintari»

• Bibliotēku

• Probācijas dienestu



Secinājumi pēc uzņēmumu apmeklēšanas

• par ugunsdzēsēju strādāt nevar kurš katrs, jo garas darba stundas, katru gadu 
tiek pārbaudīta fiziskā sagatavotība

• aiz sevis viss pašam un tūlīt jāsavāc, jo mašīnā (ugunsdzēsēju) katrai lietai ir 
sava īpašā vieta

• katrs darbs ir ļoti svarīgs un atbildīgs

• mediķa profesija ir interesanta, bet tajā pašā laikā grūta. Ātrās palīdzības auto 
ir piepildīts ar gudrām ierīcēm

• pašvaldības policista darbs ir ļoti sarežģīts, bīstams, bet reizēm garlaicīgs, kad 
nav izsaukumu

• svarīga darbā ir precizitāte un atbildība

• jāprot saprasties ar dažāda rakstura cilvēkiem



Konkurss par profesijām 5.-8. klasei

• Konkursam 3 kārtas

• Katra klase izvēl 5 cilvēku 
komandu

• Starp kārtām  - konkursi 
skatītājiem

• Balvā – diploms un katram 
komandas dalībniekam 
pašgatavots atstarotājs

• Karjeras nedēļa skolā 
noslēdzās ar konkursu



Konkurss par profesijām 5.-8. klasei
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Secinājumi, priekšlikumi

• Karjeras nedēļā iesaistījās visi 1.-9. klašu skolēni

• Katrai klasei bija 2 obligāti uzdevumi – apmeklēt kādu uzņēmumu un 
uzaicināt uz tikšanos kādas profesijas pārstāvi

• Skolas Karjeras nedēļas aktivitāšu plānu ievietojām skolas mājas lapā

• Tapa arī klašu darba atspoguļojums plakātos un karjeras kompasos

• Trešdienas konferences paneļduskusijā, manuprāt, varēja tomēr 
aicināt arī 8.-9. klašu skolēnu pārstāvjus

• Novada pasākumi šogad bija pietiekamā skaitā

• Uzņēmumi bija ļoti atsaucīgi, labprāt uzņēma skolēnus un bija 
sagatavojušies

http://salduspamatskola.lv/index.php?lasit=283

