
Karjeras nedēļa Saldus tehnikumā 

Moto: NENOKAVĒ! PIESAKIES! PIEDALIES! 

 Skolā no 23. līdz 26. oktobrim notika Karjeras nedēļa, kurā Saldus tehnikuma 

jaunieši un viesi no vispārizglītojošo skolu 8. – 9. klašu skolēni varēja piedalīties dažādās 

aktivitātēs: 

 23. oktobrī aktivitātē „Karjeras prasmes nākotnei” 1. - 4. kursu audzēkņi no visām 

specialitātēm tikās ar Skrundas televīzijas darbiniekiem: producenti, režisori, žurnālisti Ievu 

Benefeldi un video inženieri, operatoru Alanu Perševicu, lai izprastu profesiju daudzveidību 

zinātnes un tehnoloģiju laikmetā, pilnveidoja specifiskās IT prasmes. 

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

izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

 24. oktobrī aicinājām ciemos gan Saldus, gan citu novadu 8. - 9. klašu skolēnus, lai 

viņus iepazīstinātu ar Saldus tehnikumā apgūstamajām profesijām („Ēku būvtehniķis”, „Ceļu 

būvtehniķis”, „Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, „Programmēšanas tehniķis”, 

„Datorsistēmu tehniķis”, „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, „Vizuālā tēla stilists”, 

„Hidrobūvju būvtehniķis”, „Namdaris”) – skolas audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji viesus 

izvadāja ekskursijā, lai interesenti varētu vieglāk izvēlēties sev piemērotāko specialitāti. 

Iepazīstot skolu, skolēniem radās  priekšstats, kā notiek mācības mūsu skolā. 

 25. oktobrī mūsu skolas 1. kursu visu specialitāšu audzēkņi kopā ar Saldus novada 8. – 

9. klašu skolēniem piedalījās „Profesiju trasītē”, kuras mērķis bija iepazīt Saldus tehnikuma 

profesiju daudzveidību un specifiskās kompetences un prasmes, noskaidrojot atbilstību 

izvēlētajai profesijai.  

 Jaunieši piereģistrējās, sadalījās komandās (katrā no 7 līdz 10 cilvēkiem). Komandām 

bija jāatrod kontrolpunkti un tajos jāizpilda dažādi uzdevumi, kā rezultātā jaunieši varēja 

pārbaudīt savas spējas un prasmes dažādās mūsu skolā apgūstamajās profesijās.  

 Pasākuma noslēgumā tika noskaidrots, ka dalītu 1. vietu ieguva 1.c/p un 1.s-1 kursu 

komandas, bet pārējie dalībnieki saņēma atzinību par piedalīšanos „Profesiju trasītē”. 

 

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

izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

26. oktobrī skolā viesojās absolvente Daiva Stone-Kazakeviča.  

 Skolas 1.g-2, 2.e, 2.p, 4.c kursu audzēkņi tika iepazīstināti ar darbu SIA „Karlsberg”, 

kur viņa strādā par ražošanas vadītāju.  

 Audzēkņi guva priekšstatu, kā notiek dažādu poligrāfijas produktu izveide (uzņēmumā 

notiek visdažādāko materiālu apstrāde no alumīnija, organiskā stikla, ādas, tekstila, plastmasas, 

kartona, papīra u.c.), iepazinās ar to, kā notiek uzņēmuma pārvaldība, kādām prasmēm jāpiemīt, 

lai kļūtu par uzņēmuma vadītāju. 

 

 


