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“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Centralizētais Karjeras attīstības atbalsta pasākums 
„Profesiju pieturas” 

Darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, pašnovērtējuma veikšana 
12.janvāris 2018.gads,  Madona 

 
Jaunā gada pirmajā mācību nedēļā Madonas pilsētas vidusskolas 7.b un 7.c klases 

skolēniem tika dota iespēja apmeklēt Mācību centru „BUTS” Madonā un iepazīties ar četrām 

dažādām profesijām – manikīra meistars, drēbnieks, santehniķis un elektriķis. 

Skolēni tikās ar pieredzes bagātiem šo profesiju pārstāvjiem un mācību centra pasniedzējiem: 

Ar drēbnieka profesiju iepazīstināja – Laimdota Burka 

 

  Par manikīra meistara amatu stāstīja – Santu Sultanovu 
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Ar santehniķa profesiju iepazīstināja – Andris Trečaks 

 

 Par elektriķa profesiju skolēnus informēja – Valdis Garančs 

 

Nodarbības tika veidotas kā „profesiju pieturas”, kuru laikā skolēni guva informāciju par konkrēto 

profesiju – ko dara šī darba veicēji, kādi ir viņu pienākumi, darba piederumi, vide, kurā viņi strādā, 

kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas šīs profesijas pārstāvjiem, kurās mācību iestādēs var šo 

profesiju apgūt un kādas prasmes skolēni var attīstīt jau tagad, ja ir iecerējuši nākotnē kļūt par 

drēbniekiem, manikīra meistariem, elektriķiem vai santehniķiem. 

 Mācību centra pasniedzēji dalījās arī savos karjeras stāstos un pieredzē, kā arī tika runāts 

par katras profesijas pieprasījumu darba tirgū, atalgojumu un izaugsmes iespējām.  
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 Pēc „Profesiju pieturām”  Mācību centrā „BUTS” skolēni apmeklēja SIA „Madonas siltums” , 

kur viņi varēja aplūkot uzņēmuma iekārtas, tikties ar uzņēmuma pārstāvi un uzdot interesējošus 

jautājumus. Sarunas laikā tika noskaidrots, ka uzņēmumā ” Madonas siltums” tiek nodarbināti 

dažādu profesiju pārstāvji – elektriķi, santehniķi, metinātāji, šoferi, traktoristi, kurinātāji.  Visas šīs 

profesijas esot pieprasītas un strādāt gribētāju netrūkstot. 

 

 Paldies Mācību centra „BUTS” Madonas filiāles vadītāja Rūtai Prostakovai par doto iespēju 

piestāt „Profesiju pieturās” un gūt ieskatu 4 noderīgu profesiju pasaulē. 

 

Pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 

  


