Profesiju iepazīšana
Mācību ekskursija. Tēma: “Karjeras izvēles iespējas”
19.02.2020.
Programma:
•
•
•

Latvijas jūras spēku MKE kuģu apmeklējums,
VP Kurzemes reģiona pārvaldes apmeklējums,
hokeja spēles HK Liepāja – HK Dinaburga apmeklējums.

Ekskursijas dalībnieki: 7.-9.klašu zēni.

Skolēnu atziņas par pasākumu
-

Ekskursijā man patika hokeja spēle HK Liepāja - HK Dinaburga, jo nekad nebiju hokeju
t.s. “redzējis dzīvajā”. Nepierasti bija pārvietoties uz mīnu meklētāja kuģa, …ejas šauras,
daudzviet varēja paklupt vai atdauzīt galvu. Interesantas man likās kajītes, kurās uz kuģa
dzīvo jūrnieki. Neapmierināja vienīgi sliktie laika apstākļi.

-

Man patika mīnu kuģis “Tālivaldis”, bet ne komandkuģis “Virsaitis”, jo uz mīnu kuģa bija
daudz vairāk ko redzēt – pat roboti mīnu meklētāji. Policijas pārvaldē bija visinteresantāk,
jo uzzināju daudzus pirms tam nedzirdētus faktus, piemēram, kamēr mācies policijas koledžā, saņem atalgojumu, kas pielīdzināms zemākās pakāpes policista atalgojumam. Hokejā bija interesanti, tomēr tur bija daži ļoti kaitinoši cilvēki, kas, “nebalsī” fanojot par Liepājas HK, bojāja visu atmosfēru. Kopumā man bija interesanti, un es noteikti brauktu vēlreiz.

-

Uz kara kuģiem bija interesanti, bet, manuprāt, vajadzēja mazliet vairāk laika, lai apskatītu pilnīgi visu, jo sevišķi uz “Virsaiša”. Policijas pārvaldē, manuprāt, varēja ko vairāk piedāvāt, piemēram, paturēt kādu policijas steku, uzvilkt bruņu vesti, apskatīt izolatoru. Bija
ļoti “forši”, ka mums bija arī brīvais laiks, kuru izmantojām, lai Čili Picā paēstu un aprunātos ar draugiem. Hokeja spēle bija ļoti, ļoti interesanta. Turklāt ekskursija bija ļoti labi pavadīts laiks.

-

Patika tas, ka varēja ar visiem visu ātri sarunāt - kā rīkoties, ko darīt. Viss bija ļoti organizēts un bija arī interesanti. Uzzināju, ka, mācoties Valsts Policijas koledžā un strādājot
policijā, ir ļoti labas un lielas priekšrocības. Nepatika tikai tas, ka nevarēja hokeja spēli
līdz galam noskatīties. Šādus braucienus droši var vairāk organizēt. Kopumā ļoti izdevies
pasākums!

-

Man patika kuģu apskate, tas bija iespaidīgi un “forši”. VP Kurzemes reģiona pārvaldē biju
gaidījis kaut ko interesantāku, piemēram, ekipējuma apskati un pielaikošanu, bet kopumā
man patika un labprāt brauktu vēl.

-

-

Tagad saprotu, kas notiek kuģa stūres mājā.
Hokeja spēle un kara kuģu apskate mani tik ļoti neinteresēja kā pārējos, bet bija jautri.
Man patika, ka uz visiem jautājumiem atbildēja un bija atklāti, it īpaši par policistu algām
un sociālajām priekšrocībām.
Uzzināju, ka darbs policijā nav parasts darbs.
Man patika viss, bet kara kuģu apmeklējums bija par ilgu.

Rezumējot skolēnu domas, atliek vien pateikt - lielu paldies - Pāvilostas vidusskolas vadībai, kas atbalstīja šo aktivitāti, un autobusa šoferītim Ilmāram, kas pacietīgi gaidīja, kamēr beigsies spēles 2. periods, lai līdz plkst. 22.00 nogādātu mūs mājās, jo nākošajā
dienā… stundas, mācības, tas ir, parastā skolas ikdiena.

Pāvilostas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Andris Paipa.

