
Jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” apmeklējums… 

 

              9. maijā Ilūkstes novada skolu 9.klašu skolēni apmeklēja nacionālo profesionāļu 

meistarības konkursu “SkillsLatvia 2019” starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, kur varēja vērot 

konkursantu sniegumus, izmēģināt savas prasmes un iepazīt profesijas, apmeklēt “Karjeras 

kafejnīcu”.  

             Konkursā spraigā cīņā sacentās jaunie profesionāļi 19 dažādās nominācijās no 34 

profesionālajām izglītības iestādēm: tērpu izgatavošana, skatlogu dizains un noformēšana, 

grafikas dizains, datortīklu administrēšana, friziera darbi, ēdienu gatavošana, galdniecības darbi, 

mobilā robotika un elektronika, inženierkomunikācijas, elektriskās instalācijas, datortīklu 

administrēšana un citos prasmju konkursos. 

             Paralēli konkursa norisei izglītības iestādes un uzņēmumi aicināja apmeklētājus 

izmēģināt dažādas prasmju un karjeras aktivitātes, piemēram, izmēģināt Karjeras kafejnīcā 

atrodamās interaktīvās spēles un pārbaudījumus, uzzināt vairāk par profesionālo izglītību un 

karjeras iespējām Latvijā, kā arī vērot profesiju paraugdemonstrējumus. Apmeklētāji varēja 

izmēģināt savu nākotnes profesiju un profesionālās prasmes sekojošās profesijās – robežsargs, 

zobārstniecības māsa, medmāsa, deju skolotājs, multimediju speciālists, restauratora asistents, 

programmētājs, būvnieks, vizāžists, karavīrs, kinologs, podologs, policists, ugunsdzēsējs, NMP 

feldšeris, mežstrādnieks, viesmīlis, bārmenis, konditors u.c.. 

             Pēc brauciena dalās Bebrenes VP vidusskolas skolēni: 

“Man patika, ka varēja vērot kā izgatavo mēbeles. Man patika arī stāstījums par policista 

profesiju un arī visi uzskates līdzekļi. Vispār patika viss. Man patika izstādes, kurās varēja 

piedalīties un pašam darboties. Man patika traktori, tehnika, ugunsdzēsēju mašīna. Man patika 

viss. Man patika, ka varēja brīvi staigāt, skatīties un klausīties visu, kas interesē. Man patika 

daudzas lietas, bet visvairāk pavāri. Šajā pasākumā man patika tas, ka varēja piedalīties pašiem. 

Forši varēja komunicēt ar cilvēkiem un visi bija tik laipni. Daudzas lietas patika. Bija ļoti 

interesanti. Daudz pozitīvu emociju. Uzzināju daudzas lietas. Varēja visur piedalīties, pat uzkāpt 

uz ugunsdzēsēju mašīnas. Patika, ka varēja komunicēt ar pieaugušajiem un vēl vairāk ar 

studentiem, kas paši mācās. Tādā pasākumā biju pirmoreiz. Ļoti patika, ka varēja brīvi apmeklēt 

to, kas man interesē un piedalīties tur, kur es gribēju. Paldies par doto iespēju apmeklēt šo 

pasākumu. Sākumā man likās, ka man nekas neinteresē. Bet pēc tam, kad sadraudzējos ar meiteni 

no kaimiņskolas, radās lietas, kas interesē. Man ļoti ieinteresēja viesmīļa profesija. Es varbūt iešu 

mācīties uz Ogri par viesmīli.” 

 

Sagatavotājs pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova 

 

              

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 


