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Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Informatīvajās un izglītojošās aktivitātēs 3.nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills 

Latvia 2019 ietvaros Jaunpils vidusskolas skolēni iepazina dažādas profesijas, kā arī prasības 

profesiju apguvei. Paralēli vērojumiem konkursā, skolēni vēroja dažādu profesiju demonstrējumus 

un varēja izmēģināt klātienē šīs profesijas. Profesionālās izglītības daudzveidības iepazīšana sniedza 

atbalstu skolēniem mērķtiecīgākas karjeras plānošanai un veiksmīgākai lēmumu pieņemšanai. 

    Izstādē varēja iegūt plašu informāciju par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, 

koledžām, tehnikumiem un mācību centriem, uzzināt par aktuālajām 2019./2020. mācību gada 

programmām, valodu kursiem, iztaujāt studentus un mācībspēkus par budžeta vietām, studiju 

apmaiņas un prakses iespējām un izmēģināt dažādas profesijas. Skolēni piedalījās Profesiju parādē, 

apmeklēja Karjeras kafejnīcu. 

   Skolēniem izstādes apmeklējums ļoti patika. Profesiju parādes laikā skolēniem bija iespēja 

iepazīties ar to, ko praktiski dara dažādu profesiju pārstāvji un arī pašiem līdzdarboties. 

Interesanti bija vērot flīzētāju, elektriķu, pavāru, frizieru, šuvēju, ugunsdzēsēju un citu profesiju 

pārstāvju darbu. Skolēni iepazinās ar ātrās palīdzības brigādes darbu un tās ekipējumu.  

Interesanti bija iepazīties ar policijas automašīnu un motociklu aprīkojumu, un pamēģināt šaut mērķī. 

Robežsargi ne tikai iepazīstināja ar savu profesiju, bet ļāva skolēniem iejusties aizturēto lomā un 

mēģināt sevi atbrīvot no roku dzelžiem. Skolēni virtuāli varēja darboties ar meža tehniku. Patika 

darboties ar robotiem, noteikt pasniegtos augļus pēc garšas, tos neredzot, noteikt, kam paredzēti 

dažādi galda piederumi, darboties ar virtuālajām brillēm. 

Pēc izstādes apmeklējuma daļa skolēnu teica, ka ir skaidrs, kur un par ko gribēs mācīties. 

                                                                                                     

                                                                (skolotājas Ilze Inkina, Ineta Miķelsone, Dace Adiņa) 
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