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1. Vispārējs pasākuma apraksts

50 skolēniem (proporcijā 70% meitenēm, 30% zēniem) 5 Latvijas pašvaldībās: 
Jelgavā, Valmierā, Gulbenē, Ventspilī un Daugavpilī no 2006.gada jūnija līdz augustam 
notika „Vasaras prakses pie projektā pārstāvēto IKT, mašīnbūves un metālapstrādes, 
elektronikas un elektrotehnikas nozaru darba devējiem 10 dažādos uzņēmumos.
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Grafiks Nr.1. 

Skolēnu vasaras prakšu mērķis – mainīt tradicionālos priekšstatus par sievietēm 
un  vīriešiem  piemērotajām  vai  nepiemērotajām  profesijām,  tehnisko  nozaru 
perspektīvām un attīstību mūsdienās tādejādi palielinot jauniešu, īpaši, meiteņu izvēles 
iespējas un pievienot viņu tradicionālajam profesiju izvēles sarakstam, profesijas, par 
kurām jauniešiem ir izveidojušies realitātei neatbilstoši priekšstati.

Skolēnu vasaras prakšu uzdevums- sniegt  8.  un 11.  klašu jauniešiem lielāku 
izpratni  par  tautsaimniecībai  nozīmīgajām tehnisko nozaru profesijām,  nepieciešamo 
zināšanu  līmeni  tajās,  darba  saturu,  pienākumiem,  perspektīvu,  kā  arī  profesionāļu 
uzraudzībā iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi šajās sfērās.    

Skolēnu vasaras prakšu norises laiks: 2006. gada jūnijs- augusts.

Skolēnu vasaras prakses ilgums- 20 stundas, 5 darba dienas pa 4 stundām dienā.

Skolēnu  vasaras  prakšu  dalībnieki:  skolēnu  vasaras  praksēm  pieteicās  60 
skolēni,  par  56  skolēnu  praksēm tika  noslēgti  līgumi  ar  10  uzņēmumiem.  Skolēnu 
praksēs piedalījās 50 skolēni, no tiem 38 skolnieces un 12 skolēni.

Pieteikšanās  skolēnu  vasaras  praksēm aizsākās  jau  iepriekš  PKIVA  EQUAL 
projekta  „Profesiju  segregācijas  cēloņu  mazināšana”  ietvaros  rīkotās  aktivitātes 
„Skolēnu tikšanās ar profesionālo asociāciju nozaru uzņēmumu pārstāvjiem” ietvaros, 
kur  skolēniem  bija  iespēja  reģistrēties  praksei  sev  vēlamajā  nozarē  vai  attiecīgās 
nozares uzņēmumā, kā arī iesniedzot iesniegumu attiecīgās pašvaldības PKIVA nodaļā 
vasaras prakšu koordinatoram sākot no 2006. gada 2. janvāra līdz pat 2006. gada 18. 
augustam. 

Ikviens skolēns iesniedzot  PKIVA vasaras prakšu koordinatoram sevis un viena 
vecāka  parakstītu  iesniegumu  par  dalību  vasaras  praksē  saņēma  mapi  ar  „Skolēnu 

Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 
ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Par šīs izdevuma saturu atbild PKIVA.

3



vasaras  prakses  dienasgrāmatu”,  disketi  ar  Powerpointa  prezentācijas  par  skolēnu 
vasaras praksi matricu, prakses novērtējuma anketu un pildspalvu.

2. Organizators un sadarbības partneri

Aktivitātes  „Skolēnu  vasaras  prakšu  pie  projektā  pārstāvēto  tehnisko  nozaru 
darba devējiem” organizators: 

 Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra;

Aktivitātes  ”Skolēnu  vasaras  prakšu  pie  projektā  pārstāvēto  tehnisko  nozaru 
darba devējiem” sadarbības partneri: 

 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācija;
 Latvijas informācijas Tehnoloģiju un Telekomunikāciju asociācija,
 Latvijas Elektronikas un elektronikas rūpniecības asociācija;
 Ventspils pilsētas Dome;
 Gulbenes pilsētas Dome;
 Valmieras pilsētas Dome;
 Daugavpils pilsētas Dome;
 Jelgavas pilsētas Dome.

Kopumā skolēnu vasaras praksēs piedalījās 50 skolēni. 38 meitenes un 12 zēni 
no 8, 9, 10 un 11 klases. Pārsvarā prakšu aktivitātēs piedalījās 8 un 11 klašu skolēni. 
Visvairāk pārstāvēti bija 8. klašu skolēni -23. No kuriem 17 bija meitenes un 6 zēni. 9. 
klašu grupu pārstāvēja 6 skolēni- 3 meitenes un 3 zēni. 1 meitene bija no 10. klases un 
19 skolēni no 11. klasēm- 16 meitenes un 3 zēni.

17

6
3 3

1 0

16

3

0

5

10

15

20

Sk
ol

ēn
u 

sk
ai

ts

8.klase 9.klase 10.klase 11.klase

Skolēnu -vasaras prakšu dalībnieku skaitlisks  
attēlojum s dzim um griezum ā pa klasēm  

Meitenes 

Zēni

Grafiks Nr.2. 

Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 
ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Par šīs izdevuma saturu atbild PKIVA.

4



3. Uzņēmumi, kuros noritēja skolēnu vasaras prakses

Uzņēmumi,  kuros  skolēniem  tika  piedāvātas  prakses  vietas,  tika  piemeklēti  ar 
attiecīgo  nozaru  asociāciju  starpniecību:  mašīnbūves  un  metālapstrādes  rūpniecības 
uzņēmumu  asociāciju,  Latvijas  informācijas  Tehnoloģiju  un  Telekomunikāciju 
asociāciju,  Latvijas  Elektronikas  un  elektronikas  rūpniecības  asociāciju,  kā  arī 
sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību domēm. Pašvaldību Domju mājas lapās tika izvietota 
informācija  par  aktivitāti  un  tās  nozīmību  pašvaldības  jaunatnei.  Informācija  un 
uzaicinājumi  piedalīties  skolēnu  vasaras  prakšu  aktivitātēs  tika  nosūtīti  visiem 
uzņēmumiem,  kas  bija  attiecīgo  pašvaldību  teritorijās.  Pirms  līguma  slēgšanas, 
uzņēmumi, kas izteica vēlēšanos nodrošināt skolēniem prakses vietas, informāciju un 
prakses  vadītājus,  tika  apsekoti,  lai  pārliecinātos  par  uzņēmuma  drošību  skolēnu 
veselībai, atbilstību prakses un projekta būtībai.

Skolēniem prakses vietas tika nodrošinātas:
4 IKT nozares uzņēmumos:

1. „PRO LINE D”- Daugavpils
2. „Ventspils digitālais centrs”- Ventspils
3. „Conuss”- Valmiera
4. „Sela”- Jelgava

5 Mašīnbūves, metālapstrādes uzņēmumos:
1. „Vaplro”- Valmiera
2. „Torgy Baltic”- Jelgava
3. „Axon Cable”- Daugavpils
4. „Rubate”- Gulbene
5. „Locitech” - Jelgava

1 Elektronikas iekārtām aprīkotā kokapstrādes uzņēmumā :
1. „Konto”- Gulbene

Uzņēmumu, kas piedāvāja prakses vietas skolēniem 
skaitlisks attēlojums pa noozarēm

Mašīnbūve- 5

IT- 4

Elektronika- 1

IT

Elektronika

Mašīnbūve

Grafiks Nr.3. 

Vislielāko atsaucību skolēnu vasaras prakšu vietu nodrošināšanai izrādīja tieši 
metālapstrādes  un  mašīnbūves  uzņēmumi.  2005.  gadā  veiktā  skolēnu  profesionālo 
nākotnes plānu izpēte liecināja, ka no 3 projektā pārstāvētajām tehniskajām nozarēm 
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skolēni,  kā  vismazāk  perspektīvo,  mazāk  atalgoto  un  vismazāk  piemēroto  nozari 
sievietēm  minēja  tieši  metālapstrādes  un  mašīnbūves  nozari.  Vismazāko  atsaucību 
izrādīja Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumi. Jāatzīmē, ka vairums šīs nozares un 
IKT nozares uzņēmumi lokalizējušies Rīgā un Rīgas rajonā un attiecīgajās pašvaldībās 
tie bija mazāk pārstāvēti.

 Būtisks fakts ir tas, ka lielākoties uzņēmumi, kuri piedāvāja skolēniem prakses 
vietas,  atrodas  ārpus  attiecīgo  pašvaldību  pilsētu  robežām,  kas  apgrūtināja  skolēnu 
nokļūšanu uzņēmumos. 

IKT nozares uzņēmumos skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs piedalījās 17 
meitenes un 7 zēni, Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumos 4 meitenes un 4 zēni, 
bet metālapstrādes uzņēmumos 17 meitenes un 4 zēni. 
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Valmierā skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 11 skolēni- 2 zēni 
un 9 meitenes. Valmierā skolēniem prakses tika iedāvātas 2 nozaru uzņēmumos -IKT 
nozares  uzņēmumā „Conuss”  (5  meitenes  un 1  zēns)  un metālapstrādes  uzņēmumā 
„Valpro Corp”( 4 meitenes un 1 zēns).

Jelgavā skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās  9 skolēni- 7 meitenes un 
2 zēni.  Jelgavas skolēniem vasaras prakses tika piedāvātas 2 nozaru 3 uzņēmumos- 
metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos „Locitech” ( 3 meitenes) un „Torgy Baltic” 
( 3 meitenes un 2 zēni) un IKT uzņēmumā „Sela”(1 meitene).
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Ventspilī skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 12 skolēni - 4 zēni un 8 
meitenes.  Visiem skolēniem tika  piedāvātas  prakses  vietas  IKT nozares  uzņēmumā 
Ventspils Digitālais centrs.

Gulbenē skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 8 skolēni- 7 meitenes un 
1  zēns.  Gulbenes  skolēniem  bija  iespēja  praksi  iziet  2  nozaru  uzņēmumos- 
metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumā „Rubate”(3 meitenes) un ar Elektroniku un 
elektrotehniku saistītā uzņēmumā „Konto” ( 4 meitenes un 1 zēns).

Daugavpilī  skolēnu  vasaras  prakšu  aktivitātēs  kopā  piedalījās  10  skolēni-  7 
meitenes  un  3  zēni.  Daugavpilī  skolēniem  bija  iespēja  piedalīties  vasaras  prakšu 
aktivitātēs 2 uzņēmumos- IKT uzņēmumā PRO LINE D ( 3 meitenes un 2 zēni) un 
metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumā „Axon Cable” (4 meitenes un 1 zēns).

4. Skolēnu vasaras prakšu vadītāji

      Skolēnu vasaras prakses 10 uzņēmumos vadīja 24 vasaras prakšu vadītāji -19 vīrieši 
un 5 sievietes. Sievietes prakses vadītājas bija gandrīz 4 reizes mazāk nekā vīrieši, kas 
netieši liecina par sieviešu pārstāvniecību attiecīgajās nozarēs. Šis faktors iespējams ir 
arī  atstājis  zināmu ietekmi  uz prakses  iznākumu, jo  iespējams, ka vīrietis  -  prakses 
vadītājs  nevar meitenēm pastāstīt  tos darba aspektus nozarē,  kurus meitenēm varētu 
pastāstīt attiecīgās nozares pārstāve sieviete. 

Valmierā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumā „Valpo” skolēnu prakses vadīja 3 
šādu  specialitāšu,  profesiju  pārstāvji  –  vīrieši: štancēšanas/  virpošanas  tehnologs, 
metināšanas  tehnologs,  tehniskā  centra  vadītājs.  Savukārt  IKT uzņēmumā „Conuss” 
prakses vadīja viens cilvēks- uzņēmuma vadītājs, nodrošinot skolēniem daudzveidīgu 
pieredzi, plašu informāciju un organizējot aktīvu praktiski-radošo darbu.

Ventspilī IKT nozares uzņēmumā „Ventspils Digitālais centrs” skolēnu vasaras prakses 
vadīja  šādu  specialitāšu  4  vīrieši:  projektu  vadošie  speciālisti,  klientu  apkalpošanas 
administrators, galvenais speciālists.

Gulbenē metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumā „Rubate” skolēnu vasaras prakses 
vadīja  ražošanas  meistars,  bet  ar  elektroniku  un  elektrotehniku  saistītā  uzņēmumā 
„Konto” bija 2 prakses vadītāji-rīkotājdirektors un izpilddirektors. 
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Daugavpilī  metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumā „Axon Cable” prakses vadītāji 
bija  4 vīrieši:  programmēšanas  nodaļas  vadītājs,  tehniskā dienesta un rekonstrukciju 
vadītājs  un 2 tehnologi,  bet  IKT nozares  uzņēmumā „Pro Line D” skolēnu vasaras 
praksi skolēniem vadīja uzņēmuma vadītājs un IT speciāliste. 

Savukārt  Jelgavā metālapstrādes  un  mašīnbūves  uzņēmumi  „Locitech”  un  „Torgy 
Baltic”  izcēlās  ar  prakses  vadītāju  sieviešu  pārstāvniecību.  Katrā  uzņēmumā  bija  2 
prakses  vadītājas  sievietes un viens prakses  vadītājs  vīrietis.  Abu šo metālapstrādes 
uzņēmumu vadītājas ir tieši sievietes. Bet IKT nozares uzņēmumā „Sela” praksi vadīja 
vīrietis- IT speciālists un Jelgavas nodaļas vadītājs.

Grafiks Nr.6. 

Skolēnu vasaras prakšu vadītāju pienākumi:
„Skolēnu vasaras prakses” vadītāji iepazīstināja skolēnus ar darba drošības 

noteikumiem,  konkrēto  uzņēmumu,  darbības  nozari,  savu  amatu,  savas  profesijas 
specifiku,  nepieciešamajām  spējām,  iemaņām,  rakstura  īpašībām,  nepieciešamo 
izglītības līmeni, iepazīstināt ar darba vidi, ikdienas pienākumiem, kā arī demonstrēja 
kādu no saviem ikdienas pienākumu veikšanas procesiem un iesaistīja pašus skolēnu kā 
palīgus.  Vadītāji  atbildēja  uz  skolēnus  interesējošajiem  jautājumiem,  kas  saistās  ar 
konkrēto  profesiju  un  profesionālās  darbības  gaitām,  kā  arī  uzraudzīja  bērnu  darba 
drošību.  Prakses  beigās  prakses  vadītāji  aktivitātes  koordinatoram iesniedza prakses 
novērtējuma anketu.

  5. Skolēnu vasaras prakšu, laiks, dienas kārtība un saturs

Prakšu norises laiks:   2006. gada jūnijs- augusts.  

12.06.06-16.06.06. no plkst.9.00-13.00 „Ventspils Digitālais centrs”, Sia „Torgy 
Balltic”, Sia „Locitech”, I.K. „Conuss”, Sia „Konto”, SIA „PRO LINE D”.

12.06.06-16.06.06 no plkst 10.00-14.00 A/S „Valpro”.
Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 
ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Par šīs izdevuma saturu atbild PKIVA.
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19.06.06-26.06.06 no plkst 9.00-13.00 SIA „Axon Cable”.
19.06.06-26.06.06 no plkst 10.00-14.00 SIA „Rubate”.
21.08.06.-25.08.06 no plkst. 10.00-14.00 SIA  „SELA”.

Skolēnu vasaras prakšu saturs:

Pirmajā  prakses  dienā:   skolēns  (i)   tika  iepazīstināti  ar  darba  drošības 
noteikumiem un uzņēmuma struktūru, būtību, vēsturi, nozari, kādā uzņēmums darbojas, 
īpatnībām, strādājošo personālu ( skolēniem atkarībā no uzņēmuma iespējām saņēma 
bukletus par uzņēmumu), kā arī veica foto uzņēmumu prakses vietā ar prakses vadītāju;

Otrajā  prakses  dienā: skolēns  (i)   tika  iepazīstināti  ar  prakses  vadītāju  un 
citiem uzņēmumā  strādājošajiem  speciālistiem,   viņu  specialitāti,  ieņemamo amatu, 
darba  pienākumiem,  nepieciešamajām  iemaņām  pienākumu  veikšanai,  vēlamajām 
rakstura  īpašībām  un  spējām,  nepieciešamo  un  iegūto  izglītību,  kvalifikāciju,  tika 
sniegts  ieskats,  kādās  citās  nozarēs  un  uzņēmumos  attiecīgās  specialitātes  pārstāvis 
varētu  vēl  strādāt,  kā  arī  atbildēja  uz  jautājumiem,  kurus  skolēns  (i)  uzdeva,  lai 
aizpildītu uzdevumus savās darba burtnīcās.

Trešajā prakses  dienā:  skolēnam (niem) tika demonstrēts  darba process  un 
iespēju  robežās  tika  atļauts  prakses  vadītāja  pavadībā  veikt  kādus  praktiskus 
uzdevumus, kā arī bija atvēlēts laiks uzdevumu veikšanai darba burtnīcā.

Ceturtajā prakses dienā: skolēnam (niem) tika demonstrēts darba process un 
iespēju robežās atļauts prakses vadītāja pavadībā veikt kādus praktiskus uzdevumus, 
un veica uzdevumus darba burtnīcā.

Piektajā  prakses  dienā: tika  veikts  kopsavilkums  par  praksi  kopumā. 
Aizpildītas  nepieciešamās  novērtējuma  lapas,  pabeigti  uzdevumi  darba  burtnīcās  , 
veikti  praktisku  uzdevumi,  intervijas  ar  kādu  no  uzņēmumā  strādājošajiem 
darbiniekiem. Prakses dienas noslēgumā skolēni saņēma apliecību par dalību 20 stundu 
apjoma vasaras praksē konkrētajā uzņēmumā.

Darba  kārtību  prakses  vadāji  varēja  mainīt  pēc  saviem  ieskatiem,  izņemot 
pirmās dienas darba kārtību. 

Skolēnus  vienā  dienā  nedrīkstēja  nodarbināt  vairāk  par  4  stundām.  Prakses 
dienas ilgums bija 4. stundas.

6. Skolēnu vasaras prakses dienasgrāmata

Skolēnu  vasaras  prakses  dienasgrāmata  tika  izstrādāta  balstoties  uz  EQUAL 
projekta  „Profesiju  segregācijas  cēloņu”  mazināšana  starptautiskās  sadarbības 
Gender@Work Lielbritānijas partneriem projekta JIVE ietvaros izstrādāto un Tenerifes 
konferences „Conference on educational guidance” ietvaros prezentētās darba burtnīcas 
principiem  skolēnu  praktiskās  pieredzes  aktivitātei  „Wider  Horizons  Work 
Experience”.  No  Lielbritānijas  ekspertu  izstrādātās  darba  burtnīcas  tika  atlasīti  un 
piemēroti  materiāli  kombinējot  tos  ar  attiecīgās  aktivitātes  specifikai  nepieciešamo 
informāciju  un  materiāliem.  Darba  burtnīca  sastāv  no  29  lapaspusēm:  ievada, 
vadlīnijām,  skolēna  datu  anketas,  personīgo  mērķu  lapas,  faktoloģiskās  lapas  par 
attiecīgo  uzņēmumu  un  informāciju,  kuru  nepieciešams  uzzināt  no  uzņēmuma 
pārstāvjiem,  prakses  dienu  aprakta  lapām  (datums,  praksē  pavadītais  laiks,  jaunie 
iespaidi, informācija, sajūtas, idejas, kas radušās, dati un apraksts par prakses vadītāju, 
tā  amatu  un  pienākumiem),  instrukcijas  un  vadlīnijas  Powerpointa  prezentācijas 
sagatavošanai par vasaras praksi, attiecīgajā uzņēmumā nodarbināto intervijas tabulas 
(profesijas nosaukums, galvenie pienākumi, pabeigtie vai nepieciešamie kvalifikācijas 
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celšanas un apmācības  kursi,  profesijas  izvēles  iemesli,  uzņēmuma izvēles iemesli), 
profesijas  pārstāvju  izpētes  (profesijas  pārstāvis,  profesijas  galveno  uzdevumu, 
pienākumu   apraksts,  krustvārdu  mīkla  par  projektā  iesaistīto  3  tehnisko  nozaru 
profesijām,  galveno  prasmju  apraksts,  galveno  prasmju  raksturojums,  profesionālās 
orientācijas  metodika  „Orientācija”,  metodikas  instrukcija  rezultātu  apstrādei, 
profesionālo darbības sfēru apraksts.

Skolēnu vasaras prakses dienasgrāmatas mērķis – ar dienasgrāmatas palīdzību 
veicināt  pamatīgāku  un  niansētāku  zināšanu  iegūšanu  par  konkrētām profesijām un 
darba pasauli kā tādu.

Skolēnu vasaras prakses dienasgrāmatas  uzdevums- pievērst  jauniešu interesi 
niansēm, par kurām izvēloties profesiju jaunieši reti kad domā- darba rutīna, attiecīgā 
speciālista pienākumi un uzdevumi 8 stundu garumā, savu interešu, spēju realizācija 
darba procesā, profesijas ietekme uz veselību, profesijas pieprasījums darba tirgū, viena 
profesijas  pārstāvja  iespējas  strādāt  dažādās  nozarēs  un sfērās,  utml.  Dienasgrāmata 
atvieglo jauniešiem mazināt komunikācijas barjeru ar prakses vadītājiem, speciālistiem. 
Bez  tam  dienasgrāmata  skolēniem  noderēs  kā  metodika  jebkuras  citas  profesijas 
izzināšanai  un  savas  piemērotības  noteikšanai  sniedzot  vadlīnijas  orientējoties  pēc 
kurām iespējams sasniegt pozitīvu rezultātu. Dienasgrāmata pievērš skolēnu uzmanību 
dzimumu aspektam, pievērst uzmanību tam cik sievietes attiecīgajā uzņēmumā strādā, 
kādos amatos un kā šīs sievietes jūtās attiecīgajā nozarē.

Skolēnu vasaras prakses dienasgrāmatas vērtējums.

No  50  vasaras  prakšu  dalībniekiem  kā  noderīgu  prakses  dienasgrāmatu 
novērtē 74% jeb 37 skolēni (no tiem 30 meitenes un 7 zēni), kā daļēji vērtīgu 18%, 
jeb 9 skolēni (no tiem 6 meitenes un 3 zēni) bet kā nenoderīgu 8% skolēnu jeb 4 
skolēni  (no  tiem  2  meitenes  un  2  zēni).  (skatīt  Grafiku.Nr.7.)  Salīdzinoši  79% 
meiteņu (no 38 meitenēm, kas piedalījās vasaras praksē) un 58% (no 12 zēniem, kas 
piedalījās  vasaras  praksē)  vērtē  dienasgrāmatu  atzinīgi  un  atzīmē,  ka 
visnoderīgākais bija tas, ka ar dienasgrāmatas uzdevumu starpniecību bija iespēja 
izzināt  jau  strādājošu  cilvēku  savas  profesijas  izvēles  iemeslus  un  pieredzi, 
dienasgrāmata  palīdzēja  koncentrēties  un  nenovirzīties  no  prakses  mērķa,  tā 
palīdzēja atcerēties dienas notikumu gaitu, iegūtās zināšanas un pieredzi, pierakstīt 
gūtās atziņas, izjūtas,  ļāva gūt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, rosināja 
uzdot jautājumus, kuri pašam neienāktu prātā, kā arī veikt kopsavilkumu un analīzi 
gan praksei kā tādai, gan arī savai profesionālajai izvēlei.
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Daļēji noderīga un nelietderīga skolēniem vasaras prakses dienasgrāmata 
likās, jo tās aizpildīšana aizņēma daudz laika, daudz liekas informācijas, kā arī tās 
aizpildīšana novērsa uzmanību no praktisku lietu veikšanas.

Reģionālajā  griezumā  Gulbenē no  9  skolēniem  kā  noderīgu  prakses 
dienasgrāmatu  atzīst  6  meitenes,  kā  nelietderīgu  1meitene  un  1  zēns  un  kā  daļēji 
lietderīgu 1 meitene.

Daugavpilī no  10  skolēniem  kā  noderīgu  prakses  dienasgrāmatu  atzīst  6 
meitenes un 2 zēni, kā daļēji lietderīgu 1 meitene un 1 zēns un neviens skolēns nav 
izvērtējis to kā nelietderīgu.

Valmierā no11 skolēniem kā noderīgu prakses dienasgrāmatu atzīst 6 meitenes 
un 1 zēns, kā nelietderīgu 1meitene un 1 zēns un kā daļēji lietderīgu 2 meitenes.

Ventspilī  no12 skolēniem kā noderīgu prakses dienasgrāmatu atzīst 6 meitenes 
un 3 zēni, kā daļēji lietderīgu 2 meitenes un 1 zēns un neviens skolēns nav izvērtējis to 
kā nelietderīgu.

Jelgavā no12 skolēniem kā noderīgu prakses dienasgrāmatu atzīst 6 meitenes un 
1  zēni,  kā  daļēji  lietderīgu  2  meitenes  un  neviens  skolēns  nav  izvērtējis  to  kā 
nelietderīgu.

Tātad  vairums  3  reģionu:  Daugavpils,  Ventspils  un  Jelgavas  skolēni  atzīst 
prakses  dienasgrāmatu  kā  lietderīgu,  daži  kā  daļēji  lietderīgu  un  neviens  kā 
nelietderīgu.  Divu  reģionu  Gulbenes  un  Valmieras  4  skolēni  atzīst  prakses 
dienasgrāmatu kā nelietderīgu,  bet  pārējie  šo  reģionu skolēni  kā noderīgu un daļēji 
noderīgu.

7. Rezultāti

Sagatavošanās vasaras prakšu īstenošanai

Organizējot  skolēnu  vasaras  prakses,  nācās  saskarties  ar  dažādām grūtībām. 
Izglītot  nācās  2  grupas-  skolēnus  un  uzņēmējus,  prakšu  vadītājus.  Ja  pirmā  grupa 
informācijai  ir  atvērtāka,  tad  otrā  grupa  ir  jau  ar  saviem dzīves  pieredzes  rezultātā 
izveidotiem uzskatiem un pārliecību un rigīdu attieksmi pret jauno. Sākotnējā skolēnu 
saraksta sastādīšana un konkretizēšana mēnesi pirms prakses noritēja raiti, taču grūtības 
radās ar skolēnu saraksta precizēšanu īsi pirms prakses. Visgrūtākais bija sakombinēt 
skolēnu  izteiktās  vēlmes  iziet  praksi  attiecīgā  nozarē  vai  uzņēmumā,  ar  uzņēmumu 
piemeklēšanu,  kas atbilstu  organizētās  aktivitātes  prasībām.No vienas puses  jaunieši 
grib  konkrētu  piedāvājumu  (zināt  uzņēmumu,  laiku,  datumus)  no  otras  attiecīgajās 
pašvaldībās  šo  3  tehnisko  nozaru  pārstāvēto  uzņēmumu ir  ļoti  maz,  vai  uzņēmumi 
vispār nevēlās sadarboties ar nepilngadīgām personām. Pārsvarā atteikumu iemesli no 
uzņēmēju  puses  bija  šādi:  uzņēmuma  darbs  prakses  laikā  tiek  traucēts,  jo  prakses 
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vadītāji un pārējie speciālisti, kas iesaistītos aktivitātes realizācijā nespēj pilnvērtīgi un 
produktīvi strādāt, jaunieši ir nepilngadīgi un tas uzliek dubultlielu atbildību, uzņēmumi 
ir  aprīkoti  ar  augstāko  tehnoloģiju  iekārtām un  pastāv  liels  risks,  ka  to  nepareizas 
vadības dēļ var tikt radīti lieli finansiāli zaudējumi. Bez tam prakse bija specifiska ar 
uzsvaru uz meiteņu iesaisti tehniskajās nozarēs, kas dažos uzņēmējos radīja skepsi par 
šāda pasākuma lietderību, kā arī uzņēmēji pauda steriotipisku attieksmi, ka tehniskajās 
nozarēs sievietes var veikt tikai administratīvas funkcijas. Katram no 50 skolēniem bija 
sava  individuāla  situācija,  savs  optimālais  prakses  laiks.  Kad  uzņēmumiem  bija 
izdevīgs  laiks,  tad  nevarēja  skolēni,  kad  varēja  skolēni,  nevarēja  vai  nevēlējās 
uzņēmumi.  Piemēram,  Gulbenes  pašvaldībā  ne  visiem  skolēniem,  kas  bija  gatavi 
piedalīties vasaras praksē, izdevās piemeklēt uzņēmumus, kuros iziet praksi. Savukārt 
Jelgavā un Valmierā uzņēmumos bija sarunātas vairāk prakses vietas nekā varēja atrast 
skolēnus, kas vēlētos piedalīties, kā arī sarunātie skolēni neieradās uz praksi.

Organizējot  šo aktivitāti  un iepriekš aptaujājot  skolēnus tika nolemts, ka ļoti 
labvēlīgs laiks pasākuma realizācijai ir vasara, taču realitātē izrādījās savādāk. Jūnija 
sākumā  jaunieši  vēlējās  atpūsties  no  mācībām,  pēc  tam  sekoja  Līgo  svētki,  pirms 
kuriem ne uzņēmēji, ne skolēni nevēlējās iesaistīties aktivitātē,  bet jau pēc svētkiem 
jauniešiem bija plāni iesaistīties algotā darbā vai doties uz vasaras nometnēm. Savukārt 
skolas  laikā  skolēni  ir  pārāk  noslogoti  ar  mājasdarbu  un  citādām  izglītojošām 
nodarbībām. Jāsecina, ka labvēlīgākais laiks šādai aktivitātei ir projektu nedēļas, kad 
skolēni visefektīvāk varētu nodoties praktiskās pieredzes iegūšanai tehniskajās nozarēs. 

 Kaut arī tika iepriekš apzināti skolēni, kuriem ir vēlme un kuri jūnija mēnesī 
nav aizņemti,  situācija mainījās bieži.  Rezultātā nācās papildus ļoti  daudz zvanīt un 
pārjautāt vairakkārt, meklēt papildus skolēnus, lai varētu stabili nokomplektēt grupas. 
Aktivitātes tika nodrošināšanā iesaistīti skolu direktori,  skolotāji, izglītības pārvaldes 
darbinieki, skolu psihologi, sociālie darbinieki. Šīs pūles vainagojās ar panākumiem, 
taču ne visi skolēni, kuri tika iesaistīti pasākumā un iesniedza iesniegumu ieradās uz 
vasaras  praksi.  Projekta  aktivitātes  realizācijas  gaitā  nācās  sadurties  ar  neparedzētu 
faktoru,  ka  cita  projekta  aktivitātes  (NVA  organizētais  atalgotais  darbs  jauniešiem 
vasarā –jūlijā) negatīvi ietekmēja skolēnu dalību šī projekta aktivitātē. Jauniešiem ir ļoti 
svarīgs finansiālais  aspekts, tāpēc, ja jāizvēlas starp izzinošo un finansiālo, pārsvaru 
gūst otrais.

Skolēnu vasaras prakšu apraksts:

Daugavpilī:  Kompānijā  „  Proline  –  D”  notika  12.06.2006.  –  16.06.06. 
Ģimnāzijas ielā 16 no plkst. 9.00-13.00 nācās saskarties ar sekojošām grūtībām:
Kaut arī pirmajā prakses dienā uzņemšana bija ļoti laipna un likās, ka prakses vadītāji 
un speciālisti  uzņēmumos ir  sapratuši  prakses būtību un mērķus,  bērni  ir  gaidīti  un 
bērniem būs interesanti,  tomēr nākamajās prakses dienās kļuva skaidrs,  ka direktors 
Oļegs Dedelis nav īsti izpratis prakses būtību un nav arī ieinteresēts pēc atkārtotiem 
zvaniem kaut ko mainīt. Parunāt šo radušos situāciju bija iespējams tikai pa tālruni, jo 
uz vietas direktors bija sastopams reti. Daugavpils skolēnu vasaras prakšu koordinatore 
nācās  Prakses  uzņemties  daļu  prakses  vadītājas  pienākumus  un  izrunājoties  ar 
kompānijas speciālistiem, lai katram vēlreiz izskaidrotu prakses būtību, katras dienas 
uzdevumus,  mērķus.  Situācija  uzlabojās.  Kompānijas  speciāliste  Ellina  Jerjomina 
uzņēmās  organizēt  prakses  gaitu  un  rezultātā  skolēni  guva  pilnvērtīgu  ieskatu  IT 
pasaulē.
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Attēls Nr.1. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „ProlineD”

Kompānijā: „Axon cable „notika no 19.06.06-26.06.06 Višķu ielā 21c.no plkst. 
9.00  –  13.00.  Uzņēmums  patīkami  pārsteidza  ar  savu  attieksmi  pret  jauniešiem. 
Prakses gaitā tika iesaistīti 4 speciālisti, kuri bija ieinteresēti , lai prakse noritētu pēc 
iespējas interesantāk un jaunieši gūtu gan teorētisku, gan praktisku pieredzi. Rezultātā 
jaunieši bija ļoti apmierināti, visi atzina, ka prakse pārsniedza jebkādas viņu gaidas un 
jau interesējās kādas varētu būt šī projekta nākamās aktivitātes. Prakses speciālisti arī 
ļoti labi atsaucās par jauniešiem un uzskata, ka šis pasākums pārsniedza gaidas, kā arī ir 
ļoti vērtīga pieredze skolēniem.

Attēls Nr.2. un Nr.3. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Axon Cable’

Daugavpils  skolēniem bija  iespēja  iepazīties ar  dažādu  datoru,  monitoru, 
procesoru,  skaneru  un printeru  sastāvdaļām.  Datorprogrammas,  kas  tiek  izmantotas. 
Savukārt mašīnbūves sfērā apskatīt mašīnu darbību un rūpniecības procesu.
Meitenes  vairāk  kā  zēni  pievērsušas  uzmanību  datorprogrammām,  ar  kurām  tiek 
strādāts  uzņēmumā  un  klientu  apkalpošanu,  savukārt  zēni  pievērsa  uzmanību 
rūpniecības procesam. Skolēni prakses laikā iemācījās salikt datorus no tā sastāvdaļām, 
iepazinās  ar  datoru  dažādiem veidiem,  datortehnikas  tīrīšanu  un  labošanu,  savukārt 
mašīnbūves sfērā par ražošanu un produkciju, kā arī  profesijām un to uzdevumiem. 
Meitenes ir ieinteresētas iegūtās zināšanas iemācīt arī citiem.

Daugavpils skolēni  visatzinīgāk vērtēja darbu grupā, darbu pie prezentācijas, 
iespēju  strādāt  pašiem,  darboties  praktiski,  uzzināt  daudz  jaunas  un  interesantas 
informācijas, iespēja kontaktēties tiešā veidā ar attiecīgās profesijas pārstāvjiem, kā arī 
tika  „lauzti  stereotipi  par  sievietes  profesijām”.  Atzinīgi  tika  novērtēta  arī  projekta 
organizācija.  Zēniem  vairāk  patika  aizpildīt  darba  lapas,  savukārt  meitenēm bija 
interese  apskatīt  dažādas  vietas,  strādāt  patstāvīgi,  patika  projekta  organizācija  un 
iespēja lauzt stereotipus.

Ja būtu iespēja vēlreiz iziet praksi, Daugavpils skolēni vairāk vēlētos uzzināt 
par  kompānijām,  būtu  aktīvāki,  uzdotu  vairāk  jautājumus.  Vairāk  censtos  darboties 
praktiski un attiektos daudz nopietnāk. Zēni nekavētu pirmo prakses dienu un pasauktu 
līdzi vēl citus draugu, savukārt meitenes vairāk iesaistītos praktiskā darbā.
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Iemesli,  kāpēc  ieteiktu  citiem, jo  prakse  liek  saprast,  cik  interesantas  ir 
profesijas, iespēja iegūt interesantu informāciju. Pēc Daugavpils skolēnu domām prakse 
palīdz saprast „vai šis darbs piemērots tev”, labāk saprast, kas nepieciešams nākotnē, 
gūt  priekšstatu par  nozari  un profesijām,  papildināt  savas zināšanas un iepazīties  ar 
jauniem cilvēkiem, skolēniem un profesionāļiem. Zēni novērtēja to, ka prakse likusi 
saprast,  ka  datorsistēmas  pārzinis  ir  ļoti  interesanta  profesija,  savukārt  meitenes 
novērtēja  zināšanu  papildināšanu  un  iespēju  saprast,  kas  būtu  viņām  nepieciešams 
nākotnē, kā arī iespēju izveidot kontaktus ar izglītotiem un interesantiem cilvēkiem

Ventspilī:  Kompānijā  „Ventspils  Digitālais  centrs”  Akmeņu  iela  3,  laika 
periodā no 12.06.06-16.06.06 no plkst.9.00-13.00.  Skolēnu vasaras prakse noritēja 
bez  starpgadījumiem.  Skolēni  savlaicīgi  ieradās  uz praksi  un netika kavēta  neviena 
diena. Pozitīvi bija tas, ka gan Ventspils digitālais centrs, gan Ventspils profesiju izvēles 
kabinets  atrodas  vienā  ēkā.  Līdz  ar  to  prakses  koordinators  ar  prakses  vadītāju  un 
pērējiem  prakses  speciālistiem  varēja  izrunāt  iepriekšējās  dienas  paveikto,  kā  arī 
sasāpējušos jautājumus. Prakses laika izveidojās ļoti laba sadarbība ar prakses vadītāju 
Kristiānu Jacēviču un pārējiem prakses speciālistiem. Arī skolēniem veidojās ļoti labs 
kontakts  ar  šiem  speciālistiem.  Skolēni  bija  loti  apmierināti  ar  prakses  gaitu  un 
speciālistiem. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar visplašākajām IKT iespējām sākot ar 
datoriem un to neierobežotajām iespējām, videofilmu uzņemšanu, rediģēšanu utml.

Attēls Nr.4.  Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Ventspils digitālais centrs”

Ventspils skolēni prakses laikā redzēja datorus, Braila raksta printeri, dažādas 
sistēmas,  kā arī  sistēmbloka izjaukšanu.  Kompānijas  darbinieki  skolēniem rādīja  arī 
fotoaparātus,  videokameras.  Lietas,  kuras  tika  apskatītas  bija  interesantas  un 
pamācošas.Tika apmeklētas „Digitālā centra” telpas, multimediju zāle un laukums pie 
bibliotēkas. Ventspils skolēni apskatīja arī Ventspils pilsētas portālu internetā.

Skolēni prakses laikā iepazinās ar modernākajiem fotoaparātiem un iemācījās 
kā  pareizi  fotografēt,  filmēt  un  pēc  tam  to  samontēt.  Tika  iepazīstināti  ar  jaunu 
informāciju par datoriem un to lietošanu, kā arī to sastāvdaļām. Skolēni iemācījās taisīt 
PowerPoint prezentācijas.

Ventspils  praktikanti  novērtēja iespēju  sastrādāties  ar  interesantiem 
cilvēkiem, iepazīties ar „Digitālā centra” darbiniekiem un viņu profesijām, iemācīties 
kaut  ko  jaunu,  būt  grupas  dalībniekiem.  Patika  skatīties  kā  izjauc  datoru,  taisīt 
prezentācijas, kā arī skatīties filmas, kuras taisījuši viņu vienaudži. Meitenes vēl min to, 
ka  iepriecināja  kontaktu  veidošana  ar  interesantiem  un  atsaucīgiem  uzņēmuma 
darbiniekiem, kā arī prezentāciju taisīšana.

Ja  būtu  iespēja  vēlreiz  iziet  praksi,  Ventspils  skolēni  vairāk  uzzinātu  par 
kompāniju,  uzdotu vairāk jautājumu kompānijas darbiniekiem, kā arī vairāk strādātu 
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grupās. Skolēni arī censtos vairāk uzzināt jaunu informāciju par filmu veidošanu, un 
kopā ar prakses dalībniekiem mēģinātu prakses laikā izveidot filmu par praksi,  kurā 
paši piedalījušies. Zēni izmainītu laiku, lai uz praksi varētu ierasties vairāk skolēnu un 
mēģinātu izveidot filmu par savu praksi, savukārt meitenes aprunātos ar profesionālu 
fotogrāfu un uzzinātu ko jaunu par filmu veidošanu.

Iemesli,  kāpēc  ieteiktu  citiem  piedalīties,  jo  prakse  ir  interesanta  laika 
pavadīšana,  iespēja  iepazīties  ar  jauniem draugiem,  kompānijas  darbiniekiem un to 
pienākumiem, iemācīties taisīt video filmas un iegūt informāciju par „Digitālo centru”, 
uzzināt  jaunu  informāciju  par  datoriem,  kamerām  un  fotoaparātiem.  Pēc  Ventspils 
skolēnu  domām  prakse  palīdz  saprast  „vai  šī  ir  īstā  profesija”.  Meitenes  pievērsa 
uzmanību arī iespējai dabūt darbu un saprast, kura ir īstā profesija. 

Gulbenē: vasaras  praksē  uzņēmumā  SIA  “Konto”  no  12.06.2006.-16.06.2006. 
Brīvības ielā 87,  laika periodā no 12.06.06-16.06.06 no plkst.9.00-13.00 skolnieki, 
kas bija piekrituši piedalīties praksē, uz praksi ieradās laikā, klausīja prakses vadītāja 
norādījumus, bija ieinteresēti, ievēroja drošības noteikumus. SIA “Konto” bija daudz 
interesantas informācijas, atraktīvs, zinošs prakses vadītājs, iespēja tikties ar dažādiem 
speciālistiem,  bet  maz  praktiskas  iespējas  pamēģināt  darboties,  jo  uzņēmumā  esošo 
iekārtu izmantošanai nepieciešamas plašākas zināšanas. Skolēniem bija iespēja satikt 
kokapstrādes firmas SIA „Konto” direktoru Agri Kori un citus darbiniekus- metinātāju, 
projekta vadītāju, inženieri, skārdnieku,
ražošanas meistaru, darbagaldu operatoru, inženieri. Iepazītie darbinieki bija jauni un 
interesanti cilvēki.
Taču  prakses  vadītājs  dalījās  pieredzē  biznesa  uzsākšanā,  kā  arī  spēja  sniegt  ļoti 
praktiskus  un  lietderīgus  padomus  gan  profesijas  izvēlē,  gan  arī  izvērtēja  tehnisko 
profesiju  aktualitāti  un  pieprasījumu  tirgū  no  uzņēmēja  praktiķa  viedokļa,  kā  arī 
iezīmēja  Latvijas  tautsaimniecībai  svarīgās  tendences,  uz  kurām  jaunieši  varētu 
balstīties, veidojot savu profesionālo karjeru.

Attēls Nr.5. un Nr.6. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Konto”

SIA  “Rubate”  no  19.06.2006.-26.06.2006,  no  plkst.10.00  līdz. 
plkst.14.00.Kļavkalnu 1,Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes rajons. SIA “Rubate” 
atbildīga attieksme pret sava līguma izpildi. Metālapstrādes cehā bija iespēja iepazīties 
ar  jaunākajām  tehnoloģijām,  praktiski  pamēģināt  izveidot  detaļas  rasējumu  datorā. 
Aizraujoša  meitenēm  likās  iespēja  locīt  skārda  loksni.  SIA  “Rubate”  prakses  vieta 
atradās  ārpus  pilsētas,  tas  prasīja  papildus  organizēt  skolēnu  nokļūšanu  uz  praksi. 
Atskaites rakstot, prakses darba burtnīca skolniekiem sagādāja grūtības. Visas disketes 
neatvērās, un prezentāciju vajadzēja veidot no jauna. Bez tam SIA “Rubate” uzņēmuma 
pārstāvim bija grūtības iztēloties meitenes metālapstrādes cehā. Notika tikšanās PKIVA 
Gulbenes  nodaļā,  pārrunas,  projekta  idejas  izklāstīšana  uzņēmuma  pārstāvim,  taču 
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uzņēmuma  pārstāvis  apgalvoja,  ka,  lai  gan  ideju  projekta  ideju  viņš  uzskata  par 
atbalstāmu, tomēr mainīt savu attieksmi pret meitenēm tehniskajās nozarēs esot grūti.

Attēls Nr.7. un Nr.8. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Rubate’

Gulbenes  skolēniem  bija  iespēja  apskatīt  uzņēmumus  un  uzzināt  ar  ko  tas 
nodarbojas,  kā  rīkojas  ar  aparātiem-  fleksi,  lāzerierīci,  lāzergriešanas  iekārtu 
„Bysprint”,  metāllocīšanas  iekārtu,  metāla  giljotīnu  „Haco”,  ko  dara  skārdnieks, 
metinātājs, darba galdu operators, projektu vadītājs un ražošanas meistars. Skolēniem 
parādīja arī kā var izmantot Microsoft Excel programmu grāmatvedībā.

Skolēni prakses laikā iepazina dažādas profesijas, uzzināja, kas ir ražošana un 
kā norit ražošanas procesi, iemācījās mazliet rasēt un uzskicēt objektu. Pārliecinājās par 
nepieciešamību  apgūt  vismaz  trīs  svešvalodas  un  prasmi  strādāt  ar  dažādām 
datorprogrammām.

Gulbenes skolēniem  visvairāk patika būt grupas dalībniekiem, sarunāties un 
iepazīties  ar  uzņēmuma  darbiniekiem,  uzzināt  daudz  jaunas  informācijas,  izpētīt 
ražošanas cehus, kuros strādā ar jaunām, modernām ierīcēm- skatīties kā ar lāzeri griež 
metālu, kā rasē noteiktus objektus, kā metina un fleksē. Prakses laikā Gulbenes skolēni 
novērtēja  iespēju  smelties  idejas  nākotnei,  iemācīties  jaunas  prasmes,  padomāt  par 
izglītību.  Zēnus  vairāk  interesēja  idejas  nākotnei,  domas  par  izglītību  un  iespēja 
aprunāties  ar  uzņēmīgu  cilvēku.  Meitenes  pievērsa  uzmanību  tam,  kas  notiek 
uzņēmumā, kontaktiem ar uzņēmuma darbiniekiem, strādāt pie projekta un iemācīties 
jaunas prasmes.

Ja būtu iespēja vēlreiz iziet praksi, Gulbenes skolēni jau sākumā pārdomātu, 
ko vēlētos  uzzināt  par kompāniju,  būtu atraisītāki,  vairāk uzdotu jautājumus,  kā arī 
mainītu prakses laiku, piemēram, uz rudeni, samazinātu prakses dienasgrāmatas apjomu 
un agrāk jau būtu sākuši apgūt PowerPoint un Microsoft Excel programmas.  Vairāk 
būtu pildījuši praktiskus uzdevumus. Zēni izmainītu prakses laiku, apmeklētu vairākus 
uzņēmumus, piemēram, IT jomā un darītu praktiskus uzdevumus, savukārt meitenes jau 
iepriekš būtu izpētījušas datorprogrammas, padomātu par jautājumiem un samazinātu 
dienasgrāmatas apjomu.

Iemesli,  kāpēc  ieteiktu citiem,  jo  prakses  laikā  ir  iespēja  uzzināt  jaunu  un 
interesantu informāciju, iepazīties ar ne tik zināmām profesijām, iegūstot atziņas, kas 
noderētu  skolēnu  profesionālajai  izaugsmei,  iegūt  pieredzi.  Pēc  Gulbenes  skolēnu 
domām prakse palīdz iepazīties ar jauniem draugiem, izprast ražošanas principus, kā arī 
satikt dažādu jomu speciālistus.

Jelgavā vasaras  prakse  skolēniem notika  uzņēmumā SIA „Torgy Baltic”  no 
12.06.2006.  līdz  16.06.06.  no  plkst.  9.00  līdz  13.00Jelgavā,  Viskaļu  ielā  78b. 
Uzņēmuma vadītājas attieksme pret prakses līgumā iekļautajiem pienākumiem bija ļoti 
pozitīva un atsaucīga. Pārliecinoši un iespaidīgi skolēniem bija tieši tas, ka uzņēmuma 
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vadītāja  uzņēmumā  darbojas  sākot  no  tā  dibināšanas,  līdzdarbojusies  tā  dibināšanā, 
pārzina  jaunākās  tehnoloģijas,  kā  arī  veicina  sieviešu  iesaisti  šajā  nozarē.  Bez  tam 
vadītāja informēja jauniešus par iespējamo karjeru šajā nozarē gan Latvijā, gan Eiropā. 

Attēls Nr.9. un Nr.10. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Torgy Baltic’
Arī skolēnu attieksme bija pozitīva un atbildīga. Grūtības sagādāja uzņēmuma 

tālā  atrašanās  vieta  no pilsētas  centra  un sabiedriskā  transporta  pieturvietām,  ka arī 
skolēniem neizdevīgais autobusu kustības grafiks. 

Prakses koordinatorei būtu bijis lietderīgi vēl pirms prakses sākuma apmeklēt 
prakses uzņēmumus, lai zinātu precīzāk informēt skolēnus un motivēt viņus. Prakses 
vadītāji savā saskarsmē ar skolēniem meklēja īsto pieeju un informācijas pasniegšanas 
formu,  lai  skolēniem saprotamā  veidā  sniegtu  ziņas  par  uzņēmumu  un  tā  darbību. 
Skolēniem katru dienu tika nodrošināta informācijas un praktisko darbu daudzveidība, 
kas,  sniedza  skolēniem pietiekami  plašu  ieskatu  metālapstrādes  uzņēmuma  darbībā. 
Lielākā daļa prakses dalībnieku atzina, ka prakses laiks bijis pārāk īss un ka viņi labprāt 
piedalītos līdzīgās aktivitātēs.

Vasaras praksē uzņēmumā SIA „LOCITECH”  kas notika no 12.06.2006. līdz 
16.06.06. no plkst. 9.00 līdz 13.00Viskaļu ielā 95. Uzņēmuma vadītājas attieksme pret 
prakses līgumā iekļautajiem pienākumiem bija ļoti pozitīva un atsaucīga. Uzņēmumā 
dažādos amatos strādā samērā liels skaits sieviešu, kas labprāt dalījās savos iespaidos 
un pieredzē par savu darbu metālapstrādes un mašīnbūves nozarē, kā arī bija iespēja 
redzēt  uzņēmumā  strādājošo  vīriešu  respektējošo  attieksmi  pret  sieviešu  darbu  šajā 
nozarē.  Sia  ”Locitech”un  Sia  „Torgy  Baltic”  ir  aprīkoti  ar  jaunāko  tehnoloģiju 
iekārtām,  kas  mainīja  jauniešu  priekšstatus  par  stagnāciju  šajā  nozarē.  Grūtības 
sagādāja  uzņēmuma tālā atrašanās vieta no pilsētas  centra un sabiedriskā transporta 
pieturvietām, ka arī skolēniem neizdevīgais autobusu kustības grafiks.

 

Attēls Nr.11 un Nr.12. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Locitech’
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Vasaras prakse uzņēmumā SIA „Sela” Akadēmijas ielā 7, notika  no 21.08.06 
līdz  25.08.06  katru  darba  dienu  no  plkst.  10.00  līdz  14.00.  Tas  bija  vienīgais 
uzņēmums, kurā skolēnu vasaras praksi izgāja viena meitene. Prakses vadītājs sniedza 
ieskatu  IKT jaunākajās  tehnoloģijās,  to  iespējās,  kā  arī  iepazīstināja  ar  IT tehnikas 
uzbūvi un vienkāršāko problēmu risināšanu. 

 

Attēls  Nr.13. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Sela’

Praktikantei salonā bija iespēja saskarties ar uzņēmuma klientiem un piedalīties 
klientu problēmu risināšanas jautājumos. Salonā administratīvajā darbā strādā sieviete, 
kas  uzvēra,  ka  vērojot  savu  kolēģu  dabu,  viņa  secinājusi,  ka  darbs  IT  nozarē  ir 
aizraujošs un pat ļoti atbilstošs progresīvām jaunietēm.

Jelgavas  skolēniem  bija  iespēja  iepazīties  ar  uzņēmumu  iekšējo  darbību, 
metālprodukcijas  ražošanas  procesu-  kā  top  cauruļvadu  stiprinājumi  naftas  vadiem, 
dažādiem  elektromehāniskiem,  IT  tehniku,  iepazīties  ar  to  sastāvdaļām,  uzbūvi  un 
darbības pamatprincipiem.

Skolēni  prakses laikā iemācījās darboties  kolektīvā,  uzklausīja padomus, ar 
kuriem  dalījās  kā  administrācija,  tā  arī  profesionāli  metalurģijas  darbinieki  un  IT 
speciālisti.  Skolniece IT uzņēmumā ieguva zināšanas par jaunāko biroja tehniku, tās 
specifiku, dažādām datorprogrammām. Jelgavas skolēni uzskata, ka iegūtā informācija 
noderēs  tālākajā  dzīvē.  Zēni  vairāk  pievērsa  uzmanību  iespējai  mācīties  darboties 
kolektīvā,  bet  meitenes  interesēja  apgūt  konkrētas  iemaņas  un  uzklausīt  darbinieku 
padomus.

Jelgavas  skolēni  visatzinīgāk  vērtēja darbu  pie  projekta,  iespēju  iemācīties 
jaunas prasmes, iegūt jaunas atziņas, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, darīt patstāvīgi 
savu darbu, būt profesionālim par noderīgu palīgu. Skolēniem patika arī uzzināt daudz 
teorētiskas un praktiskas informācijas par metālproduktu ražošanu un perspektīvām IT 
sfērā. Prakses laikā tika intervēti firmas darbinieki, aizpildīta prakses dienasgrāmata, kā 
rezultātā skolēni iemācījās vairāk vērtēt savu darbu. Zēni vairāk novērtēja iespēju darīt 
fizisku darbu, savukārt meitenes iepriecināja jaunu kontaktu veidošana, izjust atbildības 
sajūtu, novērtēt savu darbu, kā arī aizpildīt prakses dienasgrāmatu.

Ja būtu iespēja vēlreiz iziet praksi, Jelgavas skolēni vairāk vēlētos uzzināt par 
kompānijām, konkrētāk intervētu firmas darbiniekus, izmantotu iespēju izmēģināt kaut 
ko jaunu. Labprāt paši būtu izvēlējušies nozari, kurā iziet praksi un ne tikai tajos, kuri 
tika piedāvāti.  Zēni atzīst,  ka vajadzētu agrāk ierasties  darbā, noskaidrot skolas,  kur 
apgūt  konkrētu  profesiju,  savukārt  meitenes  nodibinātu  vēl  vairāk  kontaktu  ar 
uzņēmuma darbiniekiem un izmantotu iespēju izmēģināt kaut ko jaunu. 

Iemesli,  kāpēc ieteiktu praksi  citiem skolniekiem -tas palīdz izvēlēties,  ko 
darīt pēc pamatskolas beigšanas, palīdz iepazīt jaunas darba nozares, par kurām ir maz 
informācijas. Prakses laikā Jelgavas skolēniem bija iespēja aprunāties ar speciālistiem, 
pavadīt nedēļu kā darbiniekam kopā ar speciālistu un iegūt dzīves pieredzi, kas noderēs 
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nākotnē.  Tika  interesanti  pavadīts  laiks  kopā  ar  interesantiem  un  atsaucīgiem 
darbiniekiem. Zēni pamanīja un atzinīgi novērtēja, ka strādājot  metālapstrādes firmā 
var labi nopelnīt.

Valmierā „Skolēnu vasaras prakse” notika  uzņēmumā A/S “Valpro Corp”, 
L.Laicena  ielā  2  no  12.06.2006.  –  16.06.2006.  no  plkst.  10.00-14.00. Uzņēmums 
“Valpro Corp” izrādīja interesi vasaras prakses realizēšanā, skolēni tika iepazīstināti ar 
uzņēmuma darbību, vēsturi, intervētas uzņēmumā strādājošās sievietes vadošos amatos. 
Aizkavēšanās  notika  ar  skolēnu  vasaras  prakses  novērtēšanas  anketu  nodošanu,  jo 
darbinieki  bija  devušies  atvaļinājumā.  Visi  skolēni  izpildīja  visas  ar  praksi  saistītās 
prasības, bija ieinteresēti apmeklēt un piedalīties vasaras prakses nodarbībās. Skolēnu 
vasaras prakses organizēšana un apsekošana nesagādāja grūtības, jo projektā iesaistītie 
cilvēki bija atsaucīgi, un norises vietas bija netālu viena no otras.

Uzņēmumā  I.K „Conuss”  „Skolēnu vasaras prakse” notika no 12.06.2006. – 
16.06.2006, Cēsu ielā 4, no plkst. 9.00-13.00. Veiksmīga sadarbība izrādījās ar Conuss 
I.K.  Prakses  vadītājs  izrādīja  ārkārtīgi  lielu  entuziasmu  un  ieinteresētību  skolēnu 
vasaras prakses realizēšanā. Savlaicīgi tika izpildītas visas līguma saistības, skolēni tika 
iepazīstināti  ar  darbību IT jomā, veikts pētījums par i-bankas lietošanu, mājas lapas 
veidošanu,  savlaicīgi  nodoti  un  parakstīti  dokumenti.  Skolēni  ieguva  praktiskas 
zināšanas  dažādos  IT  jautājumos,  skolēni  apguva  Powerpointa  veidošanas 
pamatprincipus un pieredzi sava daba prezentācijā. Skolēni prakses ietvaros Valmierā 
veica interaktīvu iedzīvotāju aptauju par  elektronisko norēķinu iespēju izmantošanu. 
Līdz  ar  to  skolēni  guva  pieredzi  pētījumu  veikšanas,  datu  apstrādes  un  rezultātu 
analīzes pamatprincipos. Tā kā pētījumu skolēni veica par Hansabankas elektronisko 
pakalpojumu izmantošanu, tad Hansa banka sniedz visiem skolēniem bezmaksas atvērt 
kontus  savā  bankā.  Skolēniem ir  iespējama  sadarbība   ar  I.K.  Conuss  arī  nākotnē, 
braucot ekskursijā uz Rīgas Hansa bankas galveno biroju, lai apskatītu IT nozīmi banku 
sistēmā.

 

Attēls Nr.14. un Nr.14. Skolēnu vasaras prakse uzņēmumā „Conuss’

Valmieras  skolēniem prakses  laikā  bija  iespēja  satikt  tādus  speciālistus kā 
metereologu,  darba  aizsardzības  speciālistu,  dažādus  inženierus,  it  speciālistu  un 
konstruktoru. Sadarbība ar jauniem, radošiem un izdomu pilniem cilvēkiem.

Skolēniem  bija  iespēja  iepazīties  ar  datoriem  un  detaļām,  kas  atrodas  to 
iekšpusē. Kā datori tiek konstruēti no detaļām un izveidoti gatavi aparāti, ar kuriem 
strādāt ikdienā. 

Skolēni  prakses  laikā  iemācījās ātri  un  efektīvi  izjautāt  cilvēkus,  veicot 
pētījumu  Valmieras  ielās.  Iepazinās  ar  kompānijas  vēsturi,  struktūru  un  drošības 
noteikumiem.  Konkrētāk  iepazinās  ar  projekta  vadītāja  un  sistēmu  administratora 
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pienākumiem. Prakses gaitā centās uzkonstruēt kādu detaļu ar konstruktora palīdzību, 
kā arī izveidot paši sev mājas lapu. Zēni pievērsa uzmanību iespējai iztaujāt cilvēkus un 
uzņemties  atbildību,  kā  arī  vadīt  cilvēkus.  Meitenes ieinteresēja  dažādas  jaunas 
programmas, informācija par kompāniju un veiktais pētījums.

Valmieras skolēniem visvairāk patika strādāt pie projekta, atrasties komandā, 
kurā  saprot  viens  otru,  katra  diena  tika  pavadīta  savādāk,  sastaptas  daudz  radošas 
personas. Skolēni paši veica aptauju par i-bankas popularitāti Valmierā, kā arī iepazinās 
ar IT sfēru un iemācījās izveidot mājas lapu. Redzēja arī darbu štancētavā, krāsotavā, 
un  metināšanas  telpā.  Darba  procesā  skolēni  izjuta  atbildības  sajūtu.  Zēni  pievērsa 
uzmanību  arī  iespējai  iemācīties  taisīt  mājas  lapu,  veikt  aptauju  un  izdomāt  jaunus 
pakalpojumus,  ko  piedāvāt  cilvēkiem.  Meitenes  interesēja  atrasties  komandā,  kura 
saprotas, iemācīties jaunas prasmes un patika darba grafiks, kā arī sastaptie cilvēki.

Ja būtu iespēja vēlreiz iziet praksi, Valmieras skolēni uzdotu vairāk jautājumu 
par uzņēmumu, būtu vairāk fotografējuši un agrāk sākuši apgūt PowerPointu un citas 
programmas,  mēģinātu  vairāk  realizēt  dažādus  dotos  darbus  un  savas  idejas.  Daļa 
skolēnu ir  apmierināti  un neko nemainītu,  savukārt  citi  darbotos  aktīvāk,  lai  prakse 
ritētu raitāk, vairāk iesaistītos komandas darbā. Zēni mēģinātu vairāk realizēt dažādus 
darbus un savas idejas, savukārt meitenes atzīst, ka būtu iesaistījušas vēl citus draugus, 
vairāk uzzinātu par uzņēmumu un redzēto vairāk fotografētu.

Iemesli, kāpēc  ieteiktu citiem „Skolēnu vasaras praksi”, jo prakse ļāva uzzināt 
vairāk  par  dažādām  profesijām  un  palīdzēja  saprast,  vai  kāda  no  profesijām  ir 
piemērota,  tās  gaitā  iegūta  pieredze.  Prakses  laikā  skolēni  kontaktējās  ar  IT 
speciālistiem  un  izprata  IT  sfēru,  kā  arī  redzēja  kā  top  ugunsdzēšamie  aparāti  un 
kannas,  iegūstot  jaunas  zināšanas  un  labu  pieredzi  turpmākai  dzīvei.  Zēni  pievērsa 
uzmanību tam, kā saņemt maksimālu atalgojumu par mazāku darbu un atzīst, ka viņiem 
ir interesanti strādāt grupu darbā un veidot pašam savus projektus, savukārt  meitenes 
iegūt pieredzi, iepazīt profesijas, atklāt lietas par sevi, kā arī interesanti pavadīt laiku.

8. SVID analīze skolēnu vasaras praksēm tehnisko nozaru uzņēmumos

STIPRĀS PUSES 

 Aktivitātes  organizēšanā  iesaistītas  daudzas  organizācijas,  gan  projekta 
nacionālie sadarbības partneri, gan PKIVA sadarbības organizācijas; 

 Jaunieši tika informēti par projektu tā būtību un mērķiem.
 Nozares, kura vismazāk populāra jauniešu vidū -metālapstrādes un mašīnbūves 

uzņēmumi izrāda atsaucību prakšu vietu nodrošināšanā;
 Konkrētās nozares speciālistu klātbūtne, iespēja izjautāt par profesijas saturu un 

specifiku ;
 Skolēnu vasaras prakses norises vieta attiecīgās pašvaldības pilsētās, jeb prakses 

vieta tuvu skolēnu dzīvesvietai;
 Ātra un viegla nokļūšana līdz dažiem no projektā iesaistītajiem uzņēmumiem;
 Skolēniem nepieciešamās  informācijas  pieejamība -izdales  materiāli,  norādes 

plašākai informācijas iegūšanas iespējai PKIVA nodaļās;
 Informācijas pasniegšana jauniešiem saprotamā un draudzīgā veidā;
 Uzņēmēju un prakses vadītāju ieinteresētība mazināt jauniešos stereotipus par 

tehnisko nozaru profesijām un piesaistīt jauniešus šīm nozarēm;
 Prakses norise skolēniem izdevīgā laikā – beidzies mācību gads, brīvs mēnesis;
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 Skolēnu aktīva iesaistīšanās prakses procesā;
 Iespēja praktiski piedalīties speciālistu darbībā ;
 Vizuālo, uzskates materiālu klātesamība;
 Brīva, atraisīta atmosfēra;
 Jaunieši speciālistiem uzdod jautājumus un iesaistās dialogā;
 Uzņēmēji akcentē tehnisko profesiju pārstāvju trūkumu valstī;
 Nozaru pārstāvji aktualizē jautājumu par to, ka labi tiek atalgoti tiešām augstas 

klases speciālisti un profesionāļi un motivē jauniešus par tādiem kļūt;
 Ieinteresētība no projektā iesaistīto skolu  pedagoģiskā personāla puses;
 Uzņēmumi nodrošināti ar modernu materiāli tehnisko bāzi un zinošiem
speciālistiem;
 Prakses vadītāji pārsvarā gados jauni speciālisti - līdz ar to skolēni jūtas brīvāk 

un veidojas jauks kontakts starp skolēniem un prakses speciālistiem; 
 Prakses koordinatoru esamība, kas ļāva skolēniem risināt aktuālos jautājumus, kā 

arī  radīja iespēju izsekot prakses atbilstībai tās mērķiem;
 Jauniešu izveidotās prezentācijas par praksi var noderēt projekta nedēļu ietvaros 

vai veidojot pēc pasākumu par praksi kā tādu;
 Prakses dienasgrāmata jauniešiem noderēs kā metodoloģija, lai izzinātu jebkuru 

citu nozari vai profesiju;
 Par praksi saņemtā apliecība noderēs kā pieredzes apliecinājums CV;

 Jaunieši apguva prezentācijas veidošanas pamatprincipus;
 Valmieras uzņēmuma „Conuss” jaunieši apguva arī projekta vadības pamatus un 

katram katru dienu izdevās izmēģināt sevi projekta vadītāja lomā;
 Dažādu skolu jauniešiem bija iepazīties vienam ar otru veidot kontaktus un 

apmainīties idejām.

VĀJĀS PUSES 

 Limitētā  laikā  jāpasniedz  liels  apjoms  informācijas,  jārada  ieinteresētība  par 
uzņēmumu  un  tehniskajām  profesijām  jauniešiem  saprotamā,  patīkamā  un 
izklaidējošā veidā;

 No vienas puses jauniešus jāinformē par projektu tā būtību un mērķiem, no otras 
puses jauniešus grūti ieinteresēt, jo vasaras laikā ir daudz izklaides iespēju un 
jauniešiem interesantu lietu;

 4 stundu nodarbība prasa lielu uzmanības koncentrāciju no skolēnu puses, bet 
no uzņēmējiem – kā šo laiku lietderīgi aizpildīt;

 Ierobežotas  iespējas  skolēniem  veikt  praktiskus,  reālus  darbus,  jo  trūkst 
zināšanu, lai izmantotu augsto tehnoloģiju iekārtas un uzņēmēju neuzticēšanās;

 Ir informācija par projektu, tā būtību un mērķiem, bet ir vasaras brīvlaiks un 
skolēnus grūti ieinteresēt, piesaistīt praksei, jo par to netiek nopelnīta nauda;

 Starp darba devējiem, skolām, profesionālas izglītības iestādēm, augstskolām   
nav turpmākā pozitīvās sadarbības plāna;

 Ne visi kompāniju vadītāji ir gatavi un ieinteresēti prakses veiksmīgai norisei., 
kā arī ir grūti atrast tādus uzņēmējus, kuri būtu gatavi pieņemt jauniešus savā 
uzņēmumā uz vasaras praksi;

 Tādas vasaras prakses organizēšanai vasara nav pats pieņemamākais laiks, jo 
ļoti daudz jauniešu ir nodarbināti vai arī kopā ar vecākiem atpūšas ārpus 
pilsētas;
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 Prezentācijas veidošana un dienasgrāmatas pildīšana aizņēma pārāk daudz laika, 
turpmāk vajadzētu pārdomāt dienasgrāmatas saturu vai atteikties no 
prezentāciju veidošanas;

 Pārāk mazs laikposms skolēnu vasaras praksei, radot jauniešos nespēju aptvert
visus viņus interesējošos jautājumus;

 Pašu uzņēmēju noslogotība, kā arī pieredzes trūkums jauniešu prakšu vietu 
nodrošināšanā;

 Aktivitātes realizācijā ir iesaistītas ļoti daudzas neatkarīgas personas ar savu 
izveidotu uzskatu, stereotipiem, priekšstatiem un ir grūti visus vienlīdz labi 
informēt un darīt skaidu projekta mērķi un panākt atbilstošu tam rīcību;

 Uzņēmēju neatsaucība, finansiāla neieineresēība;
 Jaunieši bezatbildīgi izturas pret savu saistību, pienākumu pildīšanu (laikā 

nenodod anketu, pavirši izturas pret uzdevumu pildīšanu darba burtnīcās, 
neaizpilda Powerpointa prezentāciju);

 Ne visu skolēnu izvēlētā nozare prakses vietai sakrita ar reālo piedāvāto prakses 
vietu.

IESPĒJAS

 Jaunieši vairāk jāinformē par iespējām, kādas paveras iesaistoties šāda veida 
aktivitātēs  (iespēja  iegūt  pieredzi,  apliecību,  ko  var  minēt  savā  CV 
kontaktus, iespēja parādīt sevi) ;

 Informācijai  par  pasākumu  un  izdales  materiāliem  jābūt  pieejamiem 
savlaicīgi, projekta sagatavošanas periodam jāparedz ilgāks laika periods;

 Vairāk  jāstrādā  ar  uzņēmējiem,  lai  ieinteresētu  viņus  piedalīties  šādās 
aktivitātēs- jāveido bukleti, bonusu sistēma, kurus uzņēmums var izmantot 
piedaloties utml.;

 Organizēt informatīvus pasākumus pašos uzņēmumos;
 Šādas prakses varētu ieplānot vai nu skolēnu rudens vai pavasara brīvdienās   

vai projektu nedēļas laikā;
 Ātrāk  iepazīstināt  uzņēmējus  ar  prakses  norisi  un  īpatnībām,  skolēnu 

vecumu, lai varētu veikt kvalitatīvāku uzņēmēju atlasi;
 Iespēja iegādāties projekta vajadzībām digitālo fotoaparātu, lai varētu 

kvalitatīvāk fiksēt aktivitātēs notiekošo un veidot uzskates materiālus;
 Uzņēmuma prakses vadītājus  jāiesaista projekta aktivitātēs, ideju   

izstrādāšanā,  aktivitātes organizēšanā;
 Informācijas par pasākumu jābūt pieejamai vismaz 3 mēnešus  pirms 

pasākuma internetā, presē un televīzijā;
 Saglabājot prakses dienu skaitu, apmeklēt vairākus uzņēmumus  ;
 Prakses laikā demonstrējot īsfilmas, klipus par nozarēm, profesiju saturu;
 Pasākumu sagatavošanā jāiesaista paši skolēni un uzņēmēji – vadīšana, 

informēšana, aptaujāšana, viedokļu apkopošana;
 Organizēt veselu dienu, kur jauniešiem dažādās telpās būtu iespēja uzzināt   

par dažādām profesijām, nozarēm;
 Organizēt noslēguma pasākumu, izvērtējot paveikto;      
 Šī jauniešu grupa varētu popularizēt šo praksi jauniešu vidū - skolās;
 Organizēt profesiju dienas sadarbībā ar iestādēm;      
 Prakšu vadītājiem- uzņēmējiem prakses dienasgrāmata jāizsūta vismaz mēnesi 

pirms prakses, lai prakšu vadītāji savas aktivitātes organizētu saskaņoti ar 
prakses dienasgrāmatu;

Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 
ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Par šīs izdevuma saturu atbild PKIVA.

2



 Izveidot jauniešiem saistošāku un interesantāku skolēnu vasaras prakses
dienasgrāmatu un samazināt tajā uzdevumu skaitu;

 Iesaistīt rajona jauniešus, radot iespēju atmaksāt ceļa izdevumus;
 Izveidot bukletus, plakātus un īsfilmas par notikušo praksi, lai motivētu   

jauniešus iesaistīties šādā aktivitātē.  

DRAUDI

 Skolēni  neapmeklē  praksi,  gan  objektīvu,  gan  subjektīvu  apstākļu  dēļ, 
finansiālu apsvērumu vadīti;

 No  vienas  puses  skolēni  ir  motivēti  aktivitātei,  no  otras  puses  ir 
nepieciešams  laiks  un  gatavība  līdzdarboties,  kas  samazina  skolēnu 
motivāciju;

 Prakses saturs nespēj apmierināt skolēnu gaidas un vajadzības;
 Skolēni neierodas vai kavē praksi; 
 Zema  skolēnu  interese,  skolēni  neizjautā  speciālistus  līdz  ar  to  ir  zema 

ieguvuma vērtība;
 Uzņēmēji neizprot prakses būtību un negrib apgrūtināt sevi ar svešu cilvēku 

klātbūtni savā uzņēmumā;
 Pasākuma  saturs  un  kvalitāte  nespēj  apmierināt  skolēnu  gaidas  un 

vajadzības, ja viņi  nejūt ieinteresētību no prakses vadītāju puses;
 Pilsētā paralēli norisinās citi skolēniem saistoši pasākumi-darbs, nometnes, 

koncerti, izbraukumi, ceļojumi.
 Skolas brīvlaika jaunieši ir atradusi sev nodarbošanos un līdz ar to ne tik

aktīvi iesaistās aktivitātēs;
 Attāluma dēļ nav iespējams iesaistīt rajona jauniešus;
 Skolēni demonstratīvi pamet pasākuma vietu.

9. Skolēnu prakšu vērtējums

9.1. Prakšu koordinatoru vērtējums.
Ventspils  koordinatores  vērtējums:  „Šī  skolēnu  vasaras  prakse  deva 

jauniešiem iepazīties  ar IKT saistīto  profesiju būtību un saturu, iepazīt šo profesiju 
ikdienu..  Jaunieši  sapazinās savā starpā un veidoja jauku komandu, izpalīdzot  viens 
otram. Zinātkāri un motivēti jaunieši”.

      Daugavpils koordinatores vērtējums Prakse ļoti vērtīga, arī skolēni ir 
vairāk uzzinājuši par tehniskajām profesijām, kā arī ir mainījušies viņu stereotipi .

   Valmieras koordinatores vērtējums Esmu gandarīta par paveikto – skolēni 
ieguvuši  informāciju  par  tehniskajām  profesijām,  un  reāli  piedalījušies  šo  nozaru 
darbības procesos, kā arī izpildījuši visas uzliktās prasības. Jaunieši ir apjautuši, vai šīs 
profesijas  un  darbības  jomas  ir  viņiem  piemērotas.  Arī  uzņēmējiem  tas  bija  jauns 
pārbaudījums, un iespēja piesaistīt jauniešu uzmanību šīm nozarēm. Jaunieši uzzināja 
strukturētu,  koncentrētu  informāciju  par  uzņēmumiem  -  tajā  iesaistīto  profesiju 
pārstāvjiem, īsu profesijas satura aprakstu, karjeras iespējām, algu, mācību iestādēm, 
kur šādu profesiju var apgūt, tikās ar darbiniekiem, kas īsi raksturoja nozari, gūto peļņu, 
darbinieku iespējām.
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          Jelgavas koordinatores vērtējums Skolēni vasaras praksi uztvēra kā 
izaicinājumu  iepazīt  mazpazīstamu  profesionālo  jomu,  kā  arī  ar  minimālu  spēka 
patēriņu  un  minimālu  atbildību  redzēt  visu  ražošanas  procesu  un  praktizēties.  Gan 
pozitīva,  gan negatīva iespaida gadījumā attiecībā uz šīs  profesijas  turpmāko izvēli, 
garāks pasākums nebūtu tik efektīvs. Lietderīgas bija  Prakses dienasgrāmatas, kuras, 
manuprāt:

1.vizualizēja prakses norisi, 
palīdzēja sistematizēt iegūto informāciju un iespaidus,
strukturēja prakses gaitu, 
kalpo par demonstrējamu/pārbaudāmu/glabājamu/utml. materiālu.
          Skolēnu vasaras prakse ir tiešām laba ideja, kuras sagatavošanai un pilna 

procesa īstenošanai jāparedz un jāatvēl vairāk laika. Tad izpaliks grūtības ar skolēnu 
grupu komplektēšanu un viņu motivāciju.

Gulbenes  koordinatores  vērtējums Prasi  uzskata  par  izdevušos.  Par 
veiksmīgu uzņēmumu  izvēli  ļauj  spriest  skolēnu  apmierinātība  ar  prakses  vietām 
(vērtējums gan Sia ”Rubate”, gan Sia „ Konto”bija pozitīvs). Veiksmīga bija sadarbība 
ar prakses vadītājiem.

Varētu  pārdomāt  iespēju  praksi  organizēt,  tiekoties  ar  prakses  vadītājiem 
uzņēmumā ,reizi nedēļā 3 mēnešu garumā mācību gada laikā.

9.2. Skolēnu vērtējums.
Raksturojot  vasaras praksi  visu reģionu skolēnu anketu atbildes  bija  pozitīvi 

orientētas;  starp  tām nebija  nevienas  noraidošas  vai  neapmierinošas  atbildes  un  šo 
jautājumu. Pārsvarā jauniešiem tā likās interesanta, informatīva, aizraujoša, iespaidiem 
un noderīgiem padomiem bagāta, radoša, sevi pilnveidojoša, praktiska, lietderīga, līdz 
šim nebijusi un nepieredzēta, sniedzoša iespēju izvērtēt savu piemērotību konkrētajai 
profesijai, praktisku pieredzi sniedzoša. 

Visbiežāk  meitenes  minēja,  ka  prakse  bijusi  ļoti  interesanta,  izglītojoša  par 
tehnoloģijām,  informatīva,  noderīga  un  aizraujoša.  Savukārt  zēni  praksi  raksturoja 
vairāk kā interesantu, noderīgu un izglītojošu. Kā noderīgu praksi visvairāk novērtēja 
skolēni  no Valmieras  – 6 meitenes un 2 zēni.  Savukārt  pilnīgi  visi  skolēni  (12) no 
Ventspils praksi novērtēja kā interesantu.
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Attiecībā  par  praktiskās  pieredzes  gūšanas  iespējām jāsecina,  ka  skolēnu 
vērtējumi ir dažādi, atkarībā no uzņēmuma, kurā prakse izieta, prakses vadītāju spēju 
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uzticēties nepilngadīgajiem skolēniem, prakses vadītāju attieksmi pret praksi kā tādu, 
kā arī  atkarībā no praktikanta ieinteresētības  un paša skolēna individuālās pieredzes 
apjoma, personīgās  aktivitātes. Tā, piemēram, Gulbenes 8. un 11.klašu skolēnu atbildes 
atšķiras.  11.  klašu  audzēkņi  uzskata,  ka  praktisko  nodarbību  bija  pamaz,  pieredze 
galvenokārt  tika gūta uzdodot jautājumus,  skatoties  un klausoties.  Savukārt  8. klašu 
skolēni apgalvo, ka praktiskā pieredze ir bijusi un ir  izgatavots objekts. Pilnīgi visi 
Ventspils  skolēni  apgalvo,  ka  ir  bijusi  iespēja  izmantot  vairākas  datorprogrammas, 
fotokameras, videokameras. No Jelgavas praktikantiem tikai viena 11. klases skolniece 
minēja, ka nav izdevies praktiski pastrādāt, ka darbošanās noritējis monotoni, savukārt 
pārējie  skolēni  minēja,  ka  aktivitātes  bijušas  daudzveidīgas  un  tās  prasījušas  lielu 
pacietību. Daugavpilī IT uzņēmuma „Pro Line-D” praktikantu gaidas izrādījās lielākas 
nekā  uzņēmums  skolēniem  piedāvāja,  savukārt  otra  uzņēmuma  „Axon  Cable” 
praktikanti  iespēju  pašiem  praktiski  kaut  ko  veikt  vērtēja  ļoti  atzinīgi.  Valmieras 
skolēnu  vērtējums  par  praktisko  pieredzi  arī  atšķiras  atkarībā  no  uzņēmuma. 
Uzņēmuma „Conuss” praktikanti atzīst, ka praktiskās darbības aktivitāšu bijis daudz, ir 
paveikts daudz, katru dienu ir bijis kaut kas cits, savukārt metālapstrādes uzņēmuma 
„Valpro”  praktikanti  apgalvoja,  ka  bijusi  vairāk  konstruēšanas  pieredze  un  vēlme 
piedalīties praktiski bijusi lielāka. Tas var būt skaidrojams ar to, ka skolēni varbūt īsti 
nesaprot, ka augstāko tehnoloģiju iekārtu vadība tiešam paredz specifiskas un dziļas 
zināšanas  un  iekārtu  izmaksas  atturējušas  uzņēmuma  speciālistus  uzticēt  to  vadību 
jauniešiem. Iespējams skolēniem vairāk jāakcentē, ka, lai uzsāku praktiski darboties, ir 
jābūt  zināmai  zināšanu  bagāžai  un  tas  bieži  vien  aizņem  ļoti  daudz  no  profesijas 
apgūšanas laika, ka prakse bez zināšanām nav iespējama un savukārt zināšanām bez 
prakses arī nav lielas vērtības. 

Par  prakses  ietvaros  sastaptajiem  cilvēkiem un  to  spēju  iedvesmot 
interesanti, ka meiteņu nosaukto cilvēku vidū ir gan vīrieši, gan sievietes, bet puiši, kā 
personas,  kuras  ir  iedvesmojušas,  izvēlas  vīriešus.  Iespējams,  tas  tāpēc,  ka  prakses 
vadītāji pārsvarā bija tieši vīrieši. Zīmīgs bija arī kāda skolnieka izteikums: „Nesastapu 
nevienu, kurš mani ļoti iedvesmotu, bet prakses vadītājs ar savu apņēmību ļāva man 
iztēloties daudz traku ideju”.

Par prakses noderīgumu profesijas izvēlē visu pašvaldību visi skolēni praksi 
vērtē, kā noderīgu profesijas izvēlē, taču atšķiras aspekti, kurus skolēni uzsver. Daudzi 
skolēni ir pareizi sapratuši prakses ideju, ja nav gūta interese par dotajām nozarēm, tad 
ir  iegūta  metodika,  lai  saprastu  par  savas  izvēles  pareizumu un saprastu,  kas  ir  tie 
būtiskie  aspekti,  lai  izzinātu  profesijas  un  to  piemērotību.  Skolēni  ir  sapratuši,  cik 
nozīmīgi  ir  sevi  izmēģināt  kaut  kādā  jomā,  lai  varētu  saprast  to,  kas  pašam varētu 
patikt. Bez tam skolēni atzīst, ka ir gūtas daudz jaunas idejas, gūsts reāls priekšstats, 
saprast profesijas grūtos un vieglos aspektus. Tā bija iespēja pārliecināties par savām 
reālajām spējām.

Prakses vadītāju darbs skolēnu vērtējumā
No visiem 50 skolēniem, kas piedalījās skolēnu vasaras praksēs 34 skolēni jeb 

68% (no tiem 27 meitenes un 7 zēni) skolēnu prakses vadītāju darbu vērtē ļoti labi, 16 
skolēni jeb 32% skolēnu prakses vadītāju darbu novērtē kā labu(no tiem 11 meitenes un 
5 zēni).
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Gulbenē prakses vadītāju darbu kā ļoti labu novērtē 7 meitenes, kā labu 1 zēns. 
Daugavpilī prakses vadītāju darbu kā ļoti labu novērtē 4 meitenes un 1 zēns, bet kā labu 
3 meitenes un 2 zēni. Valmierā prakses vadītāja darbu kā ļoti labu novērtē 5 meitenes 
un 2 zēni un kā labu 4 meitenes. Ventspilī prakses vadītāju darbu kā ļoti labu novērtē 6 
meitenes un 3 puiši, kā labu 2 meitenes un 1 zēns. Savukārt Jelgavā prakses vadītāju 
darbu kā ļoti labu novērtē 5 meitenes un 1 zēns, kā labu 2 meitenes un 1 zēns.

Prakšu vadītāju darbu vērtēja arī prakšu koordinatori, kas uzraudzīja, lai skolēni 
netiktu ekspluatēti, lai prakse ritētu stingri saskaņā ar tās mērķiem un uzdevumu. Tikai 
vienā uzņēmumā koordinatoram radās grūtības, jo prakses gaita liecināja par izpratnes 
trūkumu  attiecībā  uz  aktivitātes  mērķi.  Savukārt  cita  uzņēmuma  prakses  vadītājam 
personiskā pārliecība un stereotipi  radīja grūtības pieņemt faktu,  ka sievietes varētu 
strādāt tehniskajās nozarēs, it sevišķi metālapstrādē. Līdz ar to pārrunās iesaistījās arī 
metālapstrādes un mašīnbūves asociācijas vadība. Šo gadījumu var uzskatīt par pozitīvu 
rezultātu, jo šis fakts uzskatāmi liecina par patieso situāciju valstī, ka arī pašu nozaru 
uzņēmumu pārstāvju vidū vēl aizvien valda stereotipi, saistīti ar profesiju segregāciju 
un  ka  ir  jāveic  informatīvie  pasākumi  un  dažādas  aktivitātes,  lai  rosinātu  cilvēkus 
aizdomāties.  Ļoti  iespējams  tas  skaidrojams  ar  to,  ka  attiecīgajā  uzņēmumā  tikai 
pavisam  nesen  bija  iegādās  jauno  tehnoloģiju  iekārtas  cita  Eiropas  Savienības 
līdzfinansētā  projekta  ietvaros  un  darbinieki  vēl  nebija  informēti  par  citu  iekārtu 
iespējām un to piemērotību sieviešu darbam ar tām. Jo kā zināms cilvēku attieksme 
mainās daudz lēnāk nekā šobrīd mainās tehnoloģijas.
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Jāatzīmē, ka šāda aktivitāte bija novitāte gan pašiem uzņēmumu pārstāvjiem, 
gan skolēniem un prakšu iesākumā varēja just zināmu neizpratni no abām pusēm, par 
interakcijas  intensitāti.  Skolēni  vairāk  gaidīja  aktivitāti  un  iniciatīvu  no  uzņēmumu 
pārstāvjiem, savukārt prakšu vadītāji attiecās pret skolēniem vairāk kā pret pieaugušiem 
cilvēkiem nevis pret skolēniem. Ļoti būtiska izrādījās uzņēmumu vadītāju un prakšu 
vadītāju  attieksme  pret  šo  aktivitāti.  Prakses  laikā  ļoti  labi  varēja  just,  kuros 
uzņēmumos cilvēki skolēnu praksēm bija sagatavojušies un uztvēruši šo aktivitāti ar 
lielu atbildības sajūtu-bija pārdomāta rīcība, izplānotas darbības un laiks. 

Vērtējot prakšu vadītāju darbu kopumā un ņemot vērā, ka šiem cilvēkiem nav 
bijusi  iepriekšēja  pieredze  vai  izstrādāta  metodoloģija  šādu  aktivitāšu  vadīšanā, 
jāatzīmē, ka rezultāts bija pozitīvs, ko apliecina arī skolēnu vērtējumi- 68% praktikantu 
prakses vadītāju darbu novērtējuši kā ļoti labu. Neviena prakšu vadītāja darbu skolēni 
nebija novērtējuši kā vidēju vai sliktu. 

Skolēniem  vasaras  prakšu  aktivitātē  visvairāk  patika  informācijas 
saprotamība  un  noderīgums,  praktiska  darba  iemaņu  gūšanas  iespējas,  palīdzība 
profesijas izvēlē, pieredzes iespējas, iespēja sarunāties un iztaujāt profesionāļus, iespēja 
pārliecināties  par  savām  spējām,  lietderīgie  padomi  no  profesionāļiem,  komandas 
darbs, iespēja radoši domāt, paraugdemonstrējumi un eksperimenti.

Prakses  norises  laika  izvērtējums-  Interesanti,  ka  pārsvarā  jaunieši  bija 
apmierināti  ar prakses laiku un ilgumu. Lai gan prakses organizatori  veicot  skolēnu 
rekrutēšanu  vasaras  praksēm  secināja,  ka  vasaras  laiks  nav  piemērots  šāda  veida 
praksēm, praktikanti šo laiku atzina par labi izvēlētu. Domas dalījās par prakses ilgumu. 
Daži  uzskatīja,  ka  neko  mainīt  nevajadzētu,  ka  laiks  ir  izvēlēts  optimāli.  Vairums 
jauniešu  vēlētos  paildzināt  prakses  laiku  saglabājot  stundu  apjomu  vienā  dienā. 
Savukārt daži skolēni ieteica samazināt stundu apjomu uz 2-3 stundām dienā. Jaunieši 

atzina, ka laiks pavadīts lietderīgi,  tas aizritēja ātri un par pārsteigumu nācās 
secināt, ka pieveikts ļoti daudz.

Vai prakse ir paplašinājusi zināšanas par tehniskajām profesijām-  pilnīgi 
visi  skolēni  apgalvoja,  ka  prakse  ir  paplašinājusi  viņu  zināšanas  par  tehniskajām 
profesijām.  Viens  skolēns  no  Valmieras  un  viens  skolēns  no  Ventspils  atzīst,  ka 
zināšanas ir paplašinātas nedaudz, jo par IT sfēru jau zināts iepriekš diezgan daudz. 
Skolēni komentē, ka ir radusies pārliecība, ka tehniskās profesijas nav „tik sliktas”, kā 
domāts iepriekš, ka uz šīm profesijām tagad lūkojas ar „jaunām acīm”, ka mainījies ir 
priekšstats, ka radusies izpratne par tehnoloģijām, ka iegūtas gan teorētiskas zināšanas, 
gan praktiskas iemaņas, ka līdz tam bijis priekšstats, ka metālapstrāde ir tikai vīriešiem 
paredzēta nozare, kā arī ļoti zīmīgs ir kādas skolnieces izteikums par to, vai prakses 
laikā  ir  paplašinātas  zināšanas  par  tehniskajām profesijām  un  par  praksi  kā  tādu  : 
„Tagad es zinu vairāk nekā domāju, ka varēšu uzzināt. ”

Vai ieteiktu citiem skolēniem iziet šādu vasaras praksi-arī uz šo jautājumu 
pilnīgi  visi  skolēni  atbildējuši  pozitīvi,  skaidrojot  to  ar  iespēju  paplašināt  savu 
redzesloku, zināšanas, iegūt noderīgas zināšana, iegūt jaunas iemaņas, palīdz izvēlēties 
turpmāko izglītību un profesiju.  Raksturojoši  ir  3 skolēnu izteikumi:  “Jā, cilvēkiem 
pašiem ir jāizmēģina prakse, lai saprastu, vai šāda tipa profesija tev ir piemērota”; 
“Dzīve  ir  viena un lai  neizdarītu  nepareizo darbību,  mums vajag visu apdomāt  un  
izvēlēties pareizo profesiju” ;“Jā, jo arī tad, ja nepatīk uzņēmuma darbošanās sfēra,  
var uzzināt daudz jauna un saprast, ka nepieciešams ir kas cits un kas tieši”.
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Vai darbs tehniskajās nozarēs ir piemērots sievietēm-42% jeb 21 skolēns no 
50  skolēniem uzskata,  ka  tehniskās  profesijas  ir  piemērotas  sievietēm,  40% jeb  20 
skolēni uzskata, ka dažas tehniskās profesijas ir piemērotas un dažas nav piemērotas 
sievietēm.  Tas  nozīmē,  ka vairums  (82%)  no  visiem  vasaras  praksi  beigušajiem 
skolēniem  uzskata,  ka  tehniskās  profesijas,  ja  ne  pilnīgi  visas,  tad  ļoti  daudzas  ir 
piemērotas sievietēm.  Nepiemērotas ir tās profesijas,  kuru veikšanai ir  nepieciešams 
fiziski  smags  darbs.  4%  skolēnu  atbildēja,  ka  nezina,  vai  tehniskās  profesijas  ir 
piemērotas vai nav piemērotas sievietēm, 10% jeb 5 skolēni neatbildēja uz šo jautājumu 
vispār un 4%apgalvo, ka tehniskās profesijas noteikti nav piemērotas sievietēm. Tas 
nozīmē,  ka  14% skolēnu nav īstas  pārliecības,  ka  sievietēm viennozīmīgi  tehniskās 
profesijas nav piemērotas. Un iespējams tas saistās ar praksē pieredzēto.

Tehnisko profesiju piem ērotība s ievie tēm  skolēnu 
uztverē.
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Interesanti,  ka uz šo  jautājumu nevēlējās  atbildēt  5  zēni  jeb 42% no visiem 
praksi izgājušajiem zēniem, jeb 10% no visiem praktikantiem kopumā. 5% no visām 
meitenēm atbildēja,  ka  nezin,  vai  tehniskās  profesijas  ir  piemērotas  sievietēm.  Ļoti 
iespējams,  ka  tas  saistīts  ar  spēcīgi  dominējošiem stereotipiem,  kas  savienojumā ar 
jauno  pieredzi  un  informāciju  mulsina  jauniešus.  Tehniskā  sfēras  steriotipiski  tiek 
uzskatītas par vīriešu darbības sfēru un atziņa, ka arī sievietes spēj labi sevi realizēt un 
apliecināties  šajā  sfērā,  rada  apdraudētības,  konkurences  sajūtu.  No  otras  puses 
viedokļu maiņa parasti nenotiek ātri un pozitīvi ir tas, ka šie 42% zēnu un 5% meiteņu 
tomēr  nav pārliecinoši  atbildējuši  „NĒ”.  Tas var  nozīmēt,  ka jaunieši  domā par  šo 
jautājumu  un  viedoklis  agrāk  vai  vēlāk  šajā  jautājumā  izveidosies.  Par  tehnisko 
profesiju absolūtu nepiemērotību sievietēm ir  pārliecinās  2% meiteņu un 2%zēnu 1 
meitene un 1 zēns. Ja puse zēnu uzskata, ka tehniskās profesijas ir piemērotas sievietēm 
vai  ir  piemērotas  dažas  no  tām,  gandrīz  puse  nav  atbildējusi  un  viens  cilvēks 
pārliecināts,  ka  nav  piemērotas,  tad  gandrīz  visas  meitenes  (35) izņemot  3,  (divas 
meitenes, kas īsti nav pārliecinātas vai domā un viena pārliecināta, ka nav piemērotas) 
uzskata, ka sievietes patiešām savu karjeru varētu saistīt arī ar tehniskajām profesijām.

Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 
ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 
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Grafiks Nr.12. 

Interesanti, ka visi Gulbenes skolēni ir pārliecināti, ka tehniskās profesijas vai 
dažas no tām ir piemērotas sievietēm. Interesanti tas ir tieši tāpēc, ka, piemēram, vienā 
no  Gulbenes  uzņēmumiem  prakses  vadītājam  bija  pretēja  pārliecība.  Un  abos  šīs 
pašvaldības uzņēmumos, kuri skolēniem piedāvāja prakses vietas, prakses vadītāji bija 
tikai vīrieši.

Valmierā (7) un Ventspilī (6) ir vairāk tādu skolēnu, kas ir pilnīgi pārliecināti, 
ka tehniskās profesijas ir piemērotas sievietēm. Puisis no Valmieras, kas praksi izgāja 
uzņēmumā „Conuss” pat šādi to komentē: „Šīs prakses laikā es sapratu, ka sievietēm 
tas nesagādās vairāk problēmu nekā vīriešiem.” Analizējot vienas pašvaldības dažādu 
uzņēmumu  skolēnu  atbildes,  jāsecina,  ka  viedokli  ietekmēja  tieši  katra  uzņēmumā 
redzētais.  Tā,  piemēram,  otra  Valmieras  uzņēmumā  praksi  izgājušie  bērni  šaubījās 
atbildot uz šo jautājumu. Var pieņemt, ka līdz šim ir bijusi negatīva attieksme un tagad 
skolēns  par  šo  jautājumu domā,  vai  arī  redzētais  tomēr  liek  šaubīties  par  attiecīgā 
uzņēmumā  piedāvāto  tehnisko  profesiju  piemērotību  sievietēm.  Iespējams,  ka 
organizējot  prakses,  projektā  pārstāvēto  tehnisko  asociāciju  pārstāvjiem  vajadzēja 
palūgt  sagatavot  prezentāciju  vai  pārskatu  par  labākajiem  piemēriem  šajā  nozarē, 
atsaukties arī uz ne tik labiem, lai radītu reālāku priekšstatu par tehniskajām profesijām 
un skolēni saprastu, ka attiecīgā uzņēmumā piedāvātās profesijas neaprobežojas ar visā 
nozarē  piedāvātajām  profesijām.  Jelgavā  2  trešdaļas  skolēnu  ir  pārliecinātas,  ka 
lielākoties tehniskās profesijas ir piemērotas sievietēm, izņemot tieši fiziski smagās.
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Grafiks Nr.13. 

Prakses  organizatoru  (prakšu  koordinatoru  un  aktivitātes  vadītājas)  darba 
vērtējums-  54% no visiem skolēniem vasaras prakšu organizatoru dabu vērtē kā ļoti 
labu (no tiem 38% meitenes un 16% zēni), 44% kā labu (no tiem 40% meitenes 4% 
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zēni) un 6% kā normālu (no tiem 2% meitenes un 4% zēnu). Ventspils skolēni prakšu 
organizatoru dabu vērtējuši tikai kā ļoti labu un labu. Citās pašvaldībās katrā ir viens 
skolēns, kurš prakšu organizatoru dabu vērtē kā normālu. Ja paskatāmies uz vērtējumu 
dzimumu griezumā, (dati nav reprezentabli nelielā zēnu skaita dēļ) tad jāsecina, ka 16% 
no  viesiem zēniem,  jeb  2  zēni  no  12  zēniem prakses  organizatoru  darbu  vērtē  kā 
normālu, turpretī tādu pašu vērtējumu dod tikai 3% no visām meitenēm. Ļoti iespējams, 
ka  zēni  sajuta  šo  uzsvaru uz meiteņu  ieinteresēšanu pa  tehniskajām profesijām.  Un 
varbūt patiešām organizācijā nebija pārdomāti visi aspekti, kas būtu svarīgi zēniem.
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Grafiks Nr.14. 

Kas  būtu  jāmaina  turpmāk organizējot  šādas  prakses-  skolēni  vēlētos  vairāk 
praktisku  darbību,  paildzināt  praksi  līdz  2  nedēļām,  plašākas  uzņēmumu  izvēles 
iespējas, vairāk iesaistīt uzņēmumus, piedāvāt praksi tieši tajā profesijā, kuru skolēns ir 
izvēlējies,  savlaicīgāk  uzsākt  laika  precizēšanu,  lai  skolēniem būtu  vieglāk  ieplānot 
vasaras aktivitātes.

9.3. Prakšu vadītāju vērtējums vasaras praksēm

Apkopojot prakses vadītāju atbildes var secināt, ka pieeja šim uzdevumam ir 
bijusi  ļoti  atbildīga  un  profesionāla.  Gandrīz  visi  ir  bijuši  ieinteresēti  pēc  iespējas 
specifiskāk un noderīgāk pasniegt informāciju un zināšanas konkrētajās nozarēs.

Anketas  tika  saņemtas  no  19  prakšu  vadītājiem(no  tiem  16  vīrieši  un  3 
sievietes), neskatoties uz to, ka šajā aktivitātē bija iesaistīti 24 cilvēki. Daļa no tiem, kas 
nebija iekļauti līgumos, saskaņā ar līgumu anketas nenodeva. 58% no visiem prakses 
vadītājiem jeb 11 prakšu vadītāji uzskata, ka prakses atbilda skolēnu gaidām, 37% jeb 7 
cilvēki,  ka prakses izrādījās  virs  skolēnu gaidām, bet  5% jeb 1 prakses vadītājs  no 
Valmieras uzņēmuma „Valpro” uzskata, ka prakses bija zem skolēnu gaidām. Tas tika 
skaidrots ar to, ka skolēniem trūka priekšstata rūpniecības uzņēmumu un ražošanu kā 
tādu un iepriekš skolēni būtu ekskursiju veidā jāpavadā pa vairākiem uzņēmumiem.

Reģionālajā  griezumā visvairāk  Daugavpils  uzņēmuma „Axon Cable”prakses 
vadītāji   novērtēja,  ka prakses izrādījās virs  skolēnu gaidām. Tāpat  skolēnu prakses 
novērtēja  Jelgavas  uzņēmuma  „Torgy  Baltic”  2  prakses  vadītājas.  Gulbenes  abu 
uzņēmumu vadītāji novērtēja, ka prakses atbilda skolēnu gaidām.

Projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tiek īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas 
ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Par šīs izdevuma saturu atbild PKIVA.

3



0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

sk
ai

ts

G
ul

be
n

e

D
au

ga
vp

ils

V
al

m
ie

ra

V
en

ts
pi

ls

Je
lg

av
a

Prakes atbils tība skolēnu gaidām  prakses vadītāju 
vērtējum ā

Atbilstoši gaidām 

Virs gaidām 

Zem gaidām

Grafiks Nr.15. 

Aktivitātes noderīgums skolēniem –pilnīgi visu reģionu uzņēmumu vadītāji 
apgalvo, ka šāda veida aktivitāte ir ļoti noderīga.

Gulbenes  prakses vadītāji  uzskata,  ka skolēnu vasaras prakse ir  noderīga, lai 
saprastu,  cik  sarežģīts  un  vispusīgs  ir  ražošanas  process  un  tā  vadība  kopumā,  cik 
vispusīgas zināšanas nepieciešamas ražošanas vadītājiem, kā arī  tā  rada izpratni  par 
tehniskajām nozarēm un varētu veicināt vēlmi nākotnē tās apgūt.

Ventspils prakses vadītāji uzskata, ka ideja ir ļoti interesanta; visnoderīgākais – 
iespēja redzēt ikdienas darbu ar niansēm, kā rodas problēmas un kā risināt nestandarta 
situācijas,  ka šāda aktivitāte ir nepieciešama,  jo skolēni var iepazīt darba vidi un tā 
specifiku,  kas  raksturo  konkrēto  profesiju.  Prakses  rada  skolēniem  iespēju  redzēt 
profesiju pārstāvjus reālā darbībā un var izvērtēt, vai tas viņus interesē, kā arī sniedz 
iespēju saskarties ar lietām pirmo reizi un paplašināt savu redzesloku.

Jelgavas  prakses  vadītāji  uzskata,  ka  skolēnu  vasaras  prakses  popularizē 
metālapstrādes  nozari,  reālas  darbavietas,  palīdz  izprast  situāciju  nozarē,  mazina 
maldīgo priekšstatu par smagās rūpniecības realitāti – smags, mels, netīrs darbs, kur 
sievietēm nav vietas.

Daugavpils prakses vadītāji uzskata, ka prakse ir ļoti noderīga kā iepazīstinoša 
prakse,  lai  gūtu  priekšstatus  par  profesijām.  Praktiska  darbība  faktiski  nav 
nepieciešama, jo pārāk maz teorētisko zināšanu.  Skolēni daudz uzzināja par tehnisko 
ražošanu un dažādām profesijām, kas palīdz skolēniem izvēlēties nākotnes profesiju. 
Aktivitāte palīdz saprast skolēniem, kas reāli slēpjas zem profesijas nosaukuma, kādas 
ir atšķirības starp profesijām, par pienākumiem, kas veicami darbā.

Valmieras prakses  vadītāji  uzskata,  ka  prakse  ir noteikti  noderīga,  taču 
skolēnam jābūt sagatavotam par gaidāmo. Tā ir iespēja izmēģināt sevi nozarē.

Grūtākais  prakšu  vadītāju  uztverē  vasaras  prakšu  nodrošināšanā- 
Grūtākais prakšu vadītājiem bija atraisīt bērnu kautrīgumu, atrast kopīgu valodu, t.i., 
nerunāt  pārāk sarežģīti,  lai  bērni  saprastu teikto,  padarīt  praksi  atraktīvu,  ieinteresēt 
skolēnus notiekošajā procesā, atbrīvot no kompleksiem, mudināt interesi par kontaktu 
(jautāt par darba gaitu), uzturēt komandā radošo garu –  skolēniem bija pretestība pret 
radošo domāšanu

 Samērā grūti bija noteikt skolēnu intereses, lai varētu organizēt prakses gaitu, 
ņemot  vērā  kopējās  intereses.  Bija  nelielas  bažas  arī  par  darba  drošības  noteikumu 
ievērošanu. Grūti bija īsā laika posmā iepazīstināt vispusīgi ar organizācijas funkcijām 
un darbiniekiem un tai pat laikā saprast, ko skolēni paši vēlas redzēt, dzirdēt un darīt.
Savukārt skolēniem grūti aptvert, cik universālas zināšanas nepieciešamas vadošajiem 
darbiniekiem.
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Vai  uzņēmumi  būtu  gatavi  prakses  vietas  piedāvāt  nākotnē  –uz  šo 
jautājumu visi uzņēmumi atbildēja apstiprinoši, taču bija arī piebilde, ka tas ir atkarīgs 
no p[prakses uzdevuma, finansējuma un laika iespējām.

Praktikantu  raksturojums  prakšu  vadītāju  skatījumā-bija  pamanāms,  ka 
katra uzņēmuma praktikantu raksturojums nedaudz atšķiras, kas apliecina, ka skolēnu 
raksturojums atkarīgs no skolēnu personībām. Pārsvarā  uzņēmēji  bija  apmierināti  ar 
praktikantiem un raksturoja jauniešus kā aktīvus, ar pozitīvu attieksmi un ieinteresētus. 
Jelgavas prakses  vadītāji  skolēnus raksturo kā gudrus,  taču nedaudz pasīvus  dalībā, 
uzdodot  jautājumus.  Skolēnu  pasivitāti  un  intereses,  iniciatīvas  trūkumu  atzīmējuši 
vairāku uzņēmumu prakses vadītāji. Varbūt tas saistīts ar mācību procesa īpatnībām, 
kad standartā aktivitāti izrāda izglītojošais personāls, nevis paši skolēni.

Ieteikumi  šādas  aktivitātes  uzlabošanai  –nokomplektēt  mazākas  grupas  ar 
līdzīgākām  interesēm  un  priekšzināšanām,  pārdomātāku  materiālu,  vadlīnijas  ar 
konkrētākiem uzdevumiem prakšu vadīšanai,  iespēju  apskatīt  prakses  laikā vairākus 
uzņēmumus,  skolēnu  anketās  vairāk  izjautāt  par  skolēna  mērķiem,  priekšzināšanām 
gaidām  un  tās  iesniegt  prakšu  vadītājiem.  Nodrošināt  skolēnus  ar  transportu  un 
ēdināšanu.

Ko ieteiktu uzlabot skolēnu vasaras prakšu organizācijā- vairums prakses 
vadītāju  atzīmēja,  ka  prakses  organizācija  bijusi  teicama,  bet  varētu  detalizētāki 
uzņēmumiem izstrādāt  prakses uzdevumu un savlaicīgāk šo informāciju iesniegt,  lai 
prakses vadītājiem būtu ilgāks laiks sagatavoties. 

Uzņēmumu pārstāvju domas par praktisko nodarbību iekļaušanu mācību 
procesā- domas par šo jautājumu dalījās. Daudzi apgalvoja, ka tā būtu laba iespēja un 
tas būtu noderīgi visādā ziņā, taču daļa izteica bažas, ka skolēni jau tāpat ir pārslogoti, 
ka 5 dienu apmācība ir stipri par mazu un ka to būtu grūti noorganizēt. Iespējams, ka 
šo jautājumu varētu risināt ar projektu nedēļu palīdzību, kuru laikā katru gadu 5 dienas 
skolēniem būtu iespēja iegūt praktisku pieredzi, pie tam ar iespēju dažādās jomās un 
sfērās.

Faktori,  kas  sagādāja grūtības  darbā ar  skolēniem-  grūtības  sagādāja 
skolēnu neviendabīgās zināšanas, kas radīja situāciju, kad daļai skolēnu stāstītais 
bija  zināms,  bet  daļai  –  nē,  brīžam jauniešu kūtrums un nevēlēšanās  iesaistīties 
piedāvātajās aktivitātēs, skolēnu nevēlēšanās patstāvīgi domāt, viņiem patīk, ja viss 
ir priekšā pateikts, laika trūkums, traucēja pildīt tiešos pienākumus.

Iemesli lēmumam piedāvāt prakses vietas skolēniem-iemesli dalībai šajā 
aktivitātē bijuši  visdažādākie-sākot ar vēlmi popularizēt tieši  savu uzņēmumu un 
nozari,  situāciju,  apstākļiem tajā,  izglītot  pilsētas  iedzīvotājus,  ieinteresētība,  lai 
jaunieši vairāk izvēlētos un apgūtu tehniskās profesijas, veicināt izaugsmi, atbalstīt 
jaunatni līdz pat vēlmei atbalstīt sievietes attieksmi pret lietām.

Prakses  vērtējums kopumā 69% (no tiem 2 sievietes un 11 vīrieši)  no 
viesiem  19  anketas  nodevušajiem  skolēnu  vasaras  prakses  vadītājiem  skolēnu 
vasaras prakses kopumā vērtē labi, 26% prakses vadītāju skolēnu prakses kopumā 
vērtē ļoti labi ( no tiem 4 vīrieši un 1 sieviete) un 5% jeb 1 vīrietis prakses vērtē 
vidēji. (Skatīt grafiku Nr.16.)
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Prakses vadītāju vērtē jum s vasaras  prakšu 
aktivitāte i
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Ļoti labs
Labs
Vidējs

Grafiks Nr.16. 
Kā ļoti labas skolēnu vasaras prakses kopumā vērtē Daugavpils („Axon Cable”) 

un  Jelgavas  („Torgy  Baltic”)  uzņēmumu  prakses  vadītāji.  Valmieras 
uzņēmuma„Valpro”  prakšu  vadītājs  aktivitāti  novērtēja,  kā  vidēju,  jo  skolēni  īsti 
neizprata ražošanas būtību, skolēni bija pasīvi un prakses vadītājs vēlējās, lai skolēni 
būtu  vairāk  sagatavoti  praksei  jau  iepriekš,  kā  arī  detalizātāk  izstrādātus 
metodoloģiskos materiālus pašiem prakses vadītājiem.
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Grafiks Nr.17. 

10. Kopsavilkums

Skolēnu  vasaras  praksēm pieteicās  60  skolēni,  par  56  skolēnu  praksēm tika 
noslēgti līgumi ar 10 uzņēmumiem. Skolēnu praksēs piedalījās 50 skolēni, no tiem 38 
skolnieces un 12 skolēni. Pārsvarā prakšu aktivitātēs piedalījās 8 un 11 klašu skolēni. 
Skolēnu  vasaras  prakšu  norises  laiks:  2006.  gada  jūnijs-  augusts.  Skolēnu  vasaras 
prakses ilgums- 20 stundas,  5 darba dienas pa 4 stundām dienā. Skolēniem vasaras 
prakses  tika  nodrošinātas  IKT,  metālapstrādes  un  mašīnbūves,  elektronikas, 
elektrotehnikas nozares uzņēmumos.

Vislielāko atsaucību  skolēnu vasaras  prakšu vietu  nodrošināšanai  izrādīja 
tieši  metālapstrādes  un  mašīnbūves  uzņēmumi.  Lielākoties  uzņēmumi,  kuri 
piedāvāja  skolēniem  prakses  vietas,  atrodas  ārpus  attiecīgo  pašvaldību  pilsētu 
robežām, kas apgrūtināja skolēnu nokļūšanu uzņēmumos. 

Vislielākais  izaicinājums  bija  sakombinēt  skolēnu  izteiktās  vēlmes  iziet 
praksi  attiecīgā  nozarē  vai  uzņēmumā,  ar  uzņēmumu piemeklēšanu,  kas  atbilstu 
organizētās  aktivitātes  prasībām.  Lai  nokomplektētu  skolēnu  grupas  vasaras 
praksēm  tika  iesaistīti  skolu  direktori,  skolotāji,  izglītības  pārvaldes  darbinieki, 
skolu psihologi, sociālie darbinieki. Bez tam attiecīgajās pašvaldībās šo 3 tehnisko 
nozaru pārstāvēto uzņēmumu ir ļoti maz, vai uzņēmumi vispār nevēlās sadarboties 
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ar  nepilngadīgām personām. Pārsvarā  atteikumu iemesli  no uzņēmēju puses bija 
šādi:  uzņēmuma darbs  prakses  laikā tiek  traucēts,  jo  prakses  vadītāji  un pārējie 
speciālisti,  kas  iesaistītos  aktivitātes  realizācijā  nespēj  pilnvērtīgi  un  produktīvi 
strādāt,  jaunieši  ir  nepilngadīgi  un  tas  uzliek dubultlielu  atbildību,  uzņēmumi  ir 
aprīkoti  ar  augstāko tehnoloģiju  iekārtām un pastāv liels  risks,  ka to  nepareizas 
vadības dēļ var tikt radīti lieli finansiāli zaudējumi.

Projekta aktivitātes realizācijas gaitā nācās sadurties ar neparedzētu faktoru, 
ka cita projekta aktivitātes (NVA organizētais atalgotais darbs jauniešiem vasarā –
jūlijā)  negatīvi  ietekmēja  skolēnu dalību šī  projekta  aktivitātē.  Jauniešiem ir  ļoti 
svarīgs finansiālais aspekts, tāpēc, ja jāizvēlas starp izzinošo un finansiālo, pārsvaru 
gūst otrais. Prakse bija specifiska ar uzsvaru uz meiteņu iesaisti tehniskajās nozarēs, 
kas dažos uzņēmējos radīja skepsi par šāda pasākuma lietderību, kā arī uzņēmēji 
pauda  steriotipisku  attieksmi,  ka  tehniskajās  nozarēs  sievietes  var  veikt  tikai 
administratīvas funkcijas.

 IKT nozares uzņēmumos skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs piedalījās 17 
meitenes un 7 zēni, Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumos 4 meitenes un 4 
zēni,  bet  metālapstrādes  uzņēmumos  17  meitenes  un  4  zēni.  Valmierā  skolēnu 
vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 11 skolēni- 2 zēni un 9 meitenes. Jelgavā 
skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 9 skolēni- 7 meitenes un 2 zēni. 
Ventspilī skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 12 skolēni - 4 zēni un 8 
meitenes. Gulbenē skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 8 skolēni- 7 
meitenes un 1 zēns. Daugavpilī skolēnu vasaras prakšu aktivitātēs kopā piedalījās 
10 skolēni- 7 meitenes un 3 zēni. Skolēnu vasaras prakses 10 uzņēmumos vadīja 24 
vasaras prakšu vadītāji -19 vīrieši un 5 sievietes. Sievietes prakses vadītājas bija 
gandrīz 4 reizes mazāk nekā vīrieši, kas netieši liecina par sieviešu pārstāvniecību 
attiecīgajās nozarēs.

 Efektīvāka rezultāta panākšanai skolēniem tika izstrādāta skolēnu vasaras 
prakses dienasgrāmata, kas tika veidota balstoties uz EQUAL projekta „Profesiju 
segregācijas  cēloņu”  mazināšana  starptautiskās  sadarbības  Gender@Work 
Lielbritānijas partneriem projekta JIVE ietvaros izstrādāto un Tenerifes konferences 
„Conference  on  educational  guidance”  ietvaros  prezentētās  darba  burtnīcas 
principiem  skolēnu  praktiskās  pieredzes  aktivitātei  „Wider  Horizons  Work 
Experience”. Skolēnu vasaras prakses dienasgrāmatas uzdevums- pievērst jauniešu 
interesi niansēm, par kurām izvēloties profesiju jaunieši reti kad domā- darba rutīna, 
attiecīgā speciālista pienākumi un uzdevumi 8 stundu garumā, savu interešu, spēju 
realizācija  darba procesā,  profesijas  ietekme uz veselību,  profesijas  pieprasījums 
darba tirgū, viena profesijas pārstāvja iespējas strādāt dažādās nozarēs un sfērās, 
utml.  Dienasgrāmata skolēnu uzmanība  tika pievērsta  dzimumu aspektam.No 50 
vasaras prakšu dalībniekiem kā noderīgu prakses dienasgrāmatu novērtē 74%, kā 
daļēji  vērtīgu  18%,  bet  kā  nenoderīgu  8%  skolēnu.  Skolēni  uzsvēra,  ka 
visnoderīgākais bija tas, ka ar dienasgrāmatas uzdevumu starpniecību bija iespēja 
izzināt  jau  strādājošu  cilvēku  savas  profesijas  izvēles  iemeslus  un  pieredzi, 
dienasgrāmata  palīdzēja  koncentrēties  un  nenovirzīties  no  prakses  mērķa,  tā 
palīdzēja atcerēties dienas notikumu gaitu, iegūtās zināšanas un pieredzi, pierakstīt 
gūtās atziņas, izjūtas,  ļāva gūt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, rosināja 
uzdot jautājumus, kuri pašam neienāktu prātā, kā arī veikt kopsavilkumu un analīzi 
gan praksei kā tādai, gan arī savai profesionālajai izvēlei. 

Skolēnu  vasaras  prakses  otrajā  dienā  izrādījās,  ka  vienā  no  Daugavpils 
uzņēmumiem  nav  saprasta  prakses  būtība  un  koordinatoram  nācās  pārrunāt  ar 
kompānijas pārstāvjiem par prakses būtību, mērķiem, lai prakses noritētu atbilstoši 
sadarbības  līgumam,  kas  tika  slēgts  ar  uzņēmumu.  Skolēni  vasaras  praksēs 
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visatzinīgāk vērtēja: darbu grupā, darbu pie prezentācijas, iespēju strādāt pašiem, 
darboties  praktiski,  uzzināt  daudz  jaunas  un  interesantas  informācijas,  iespēju 
kontaktēties tiešā veidā ar attiecīgās profesijas pārstāvjiem, iepazīties ar uzņēmumu 
darbiniekiem un viņu profesijām, iemācīties kaut ko jaunu, būt grupas dalībniekiem, 
patika skatīties kā izjauc datoru, iepriecināja kontaktu veidošana ar interesantiem un 
atsaucīgiem  uzņēmumu  darbiniekiem,  izpētīt  ražošanas  cehus,  kuros  strādā  ar 
jaunām, modernām ierīcēm- skatīties kā ar lāzeri griež metālu, kā rasē noteiktus 
objektus, kā metina un fleksē, iespēja smelties idejas nākotnei,  iemācīties jaunas 
prasmes,  padomāt  par  izglītību,  interesēja  idejas  nākotnei,  domas  par  izglītību, 
iespēja iemācīties taisīt mājas lapu, veikt aptauju un izdomāt jaunus pakalpojumus, 
ko piedāvāt cilvēkiem, kā arī tika „lauzti stereotipi par sievietes profesijām”.

 Ja būtu iespēja vēlreiz iziet  praksi,  skolēni  vairāk vēlētos uzzināt  par 
kompānijām,  būtu  aktīvāki,  uzdotu  vairāk  jautājumus.  Vairāk  censtos  darboties 
praktiski  un  attiektos  daudz  nopietnāk,  uzdotu  vairāk  jautājumu  kompānijas 
darbiniekiem,  jau  sākumā  pārdomātu,  ko  vēlētos  uzzināt  par  kompāniju,  būtu 
atraisītāki,  vairāk uzdotu jautājumus,  kā arī  mainītu prakses laiku, piemēram, uz 
rudeni, samazinātu prakses dienasgrāmatas apjomu un agrāk jau būtu sākuši apgūt 
PowerPoint  un  Microsoft  Excel  programmas.  Vairāk  būtu  pildījuši  praktiskus 
uzdevumus, mēģinātu vairāk realizēt  dažādus dotos darbus un savas idejas.  Daļa 
skolēnu ir apmierināti un neko nemainītu, savukārt citi darbotos aktīvāk, lai prakse 
ritētu raitāk, vairāk iesaistītos komandas darbā, zēni nekavētu pirmo prakses dienu 
un pasauktu līdzi vēl citus draugu, savukārt  meitenes vairāk iesaistītos praktiskā 
darbā, vairāk uzzinātu par kompāniju.

 Iemesli, kāpēc ieteiktu citiem, jo prakse liek saprast, cik interesantas ir 
profesijas,  iespēja  iegūt  interesantu  informāciju,  palīdz  saprast  „vai  šis  darbs 
piemērots tev”, labāk saprast, kas nepieciešams nākotnē, gūt priekšstatu par nozari 
un  profesijām,  papildināt  savas  zināšanas  un  iepazīties  ar  jauniem  cilvēkiem, 
skolēniem  un  profesionāļiem,  iespēja  saprast,  iespēja  izveidot  kontaktus  ar 
izglītotiem un interesantiem cilvēkiem,  tā  ir  interesanta  laika  pavadīšana,  palīdz 
izvēlēties, ko darīt pēc pamatskolas beigšanas, palīdz iepazīt jaunas darba nozares, 
par kurām ir maz informācijas. Pārsvarā jauniešiem vasaras prakse likās interesanta, 
informatīva, aizraujoša, iespaidiem un noderīgiem padomiem bagāta, radoša, sevi 
pilnveidojoša,  praktiska,  lietderīga,  līdz  šim nebijusi  un  nepieredzēta,  sniedzoša 
iespēju  izvērtēt  savu  piemērotību  konkrētajai  profesijai,  praktisku  pieredzi 
sniedzoša. 

Attiecībā par praktiskās pieredzes gūšanas iespējām jāsecina, ka skolēnu 
vērtējumi  ir  dažādi,  atkarībā no uzņēmuma,  kurā  prakse izieta,  prakses  vadītāju 
spēju uzticēties nepilngadīgajiem skolēniem, prakses vadītāju attieksmi pret praksi 
kā tādu, kā arī atkarībā no praktikanta ieinteresētības un paša skolēna individuālās 
pieredzes apjoma, personīgās aktivitātes.

Par  prakses  ietvaros  sastaptajiem  cilvēkiem un  to  spēju  iedvesmot 
interesanti, ka meiteņu nosaukto cilvēku vidū ir gan vīrieši, gan sievietes, bet puiši, 
kā  personas,  kuras  ir  iedvesmojušas,  izvēlas  vīriešus.  Iespējams,  tas  tāpēc,  ka 
prakses vadītāji pārsvarā bija tieši vīrieši. Zīmīgs bija arī kāda skolnieka izteikums: 
„Nesastapu  nevienu,  kurš  mani  ļoti  iedvesmotu,  bet  prakses  vadītājs  ar  savu 
apņēmību ļāva man iztēloties daudz traku ideju”.

Par  prakses  noderīgumu  profesijas  izvēlē  visu  pašvaldību  visi  skolēni 
praksi vērtē, kā noderīgu profesijas izvēlē. No visiem 50 skolēniem, kas piedalījās 
skolēnu  vasaras  praksēs  34  skolēni  jeb  68%  (no  tiem  27  meitenes  un  7  zēni) 
skolēnu prakses vadītāju darbu vērtē ļoti labi, 16 skolēni jeb 32% skolēnu prakses 
vadītāju darbu novērtē kā labu(no tiem 11 meitenes un 5 zēni).Vairums jauniešu 
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vēlētos paildzināt prakses laiku saglabājot stundu apjomu vienā dienā. Pilnīgi visi 
skolēni  apgalvoja,  ka  prakse  ir  paplašinājusi  viņu  zināšanas  par  tehniskajām 
profesijām. Tāpat visi skolēni ieteiktu citiem iziet praksi skaidrojot to ar iespēju 
paplašināt  savu  redzesloku,  zināšanas,  iegūt  noderīgas  zināšana,  iegūt  jaunas 
iemaņas, palīdz izvēlēties turpmāko izglītību un profesiju. (82%) no visiem vasaras 
praksi beigušajiem skolēniem uzskata, ka tehniskās profesijas, ja ne pilnīgi visas, 
tad ļoti daudzas ir piemērotas sievietēm. 

54% no visiem skolēniem vasaras prakšu organizatoru dabu vērtē kā ļoti 
labu (no tiem 38% meitenes un 16% zēni), 44% kā labu (no tiem 40% meitenes 4% 
zēni) un 6% kā normālu (no tiem 2% meitenes un 4% zēnu).Pilnīgi visu reģionu 
uzņēmumu vadītāji  apgalvo,  ka  šāda  veida  aktivitāte  ir  ļoti  noderīga.  Grūtākais 
prakšu vadītājiem bija atraisīt bērnu kautrīgumu, atrast kopīgu valodu, t.i., nerunāt 
pārāk  sarežģīti,  lai  bērni  saprastu  teikto,  padarīt  praksi  atraktīvu,  ieinteresēt 
skolēnus  notiekošajā  procesā,  atbrīvot  no  kompleksiem,  mudināt  interesi  par 
kontaktu (jautāt  par darba gaitu),  uzturēt  komandā radošo garu – skolēniem bija 
pretestība pret radošo domāšanu. 

Visi  uzņēmumi  atbildēja  apstiprinoši,  ka  turpmāk  būtu  gatavi  piedāvāt 
prakses  vietas  taču  bija  arī  piebilde,  ka  tas  ir  atkarīgs  no  p[prakses  uzdevuma, 
finansējuma  un  laika  iespējām.  Prakšu  vadītāju  ieteikumi  turpmāk  organizējot 
skolēnu vasaras prakses- nokomplektēt mazākas grupas ar līdzīgākām interesēm un 
priekšzināšanām, pārdomātāku materiālu, vadlīnijas ar konkrētākiem uzdevumiem 
prakšu  vadīšanai,  iespēju  apskatīt  prakses  laikā  vairākus  uzņēmumus,  skolēnu 
anketās  vairāk  izjautāt  par  skolēna  mērķiem,  priekšzināšanām  gaidām  un  tās 
iesniegt prakšu vadītājiem. Nodrošināt skolēnus ar transportu un ēdināšanu. Daudzi 
uzņēmumu pārstāvji apgalvoja, ka būtu noderīgi iestrādāt praksi mācību procesā, 
taču daļa izteica bažas, ka skolēni jau tāpat ir pārslogoti un 5 dienu apmācība ir 
stipri par mazu un grūti noorganizējama. Iespējams, ka šo jautājumu varētu risināt 
ar projektu nedēļu palīdzību, kuru laikā katru gadu 5 dienas skolēniem būtu iespēja 
iegūt praktisku pieredzi, pie tam ar iespēju dažādās jomās un sfērās.

11. Secinājumi
1. Aktivitātes  organizēšanā  iesaistītas  daudzas  organizācijas,  gan  projekta 

nacionālie sadarbības partneri, gan PKIVA sadarbības organizācijas; 
2. Skolēnu  vasaras  praksēm pieteicās  60  skolēni,  par  56  skolēnu  praksēm tika 

noslēgti līgumi ar 10 uzņēmumiem. Skolēnu praksēs piedalījās 50 skolēni, no 
tiem 38 skolnieces un 12 skolēni.

3. Uz praksēm neieradās skolēni, par kuriem bija noslēgti prakšu līgumi;
4. Nozares, kura vismazāk populāra jauniešu vidū -metālapstrādes un mašīnbūves 

uzņēmumi izrāda atsaucību prakšu vietu nodrošināšanā;
5. Vismazāko atsaucību izrādīja Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumi.
6. IKT un elektronikas nozaru uzņēmumi lokalizējušies Rīgā un Rīgas rajonā un 

attiecīgajās pašvaldībās tie bija mazāk pārstāvēti;
7. Pārsvarā tehnisko nozaru uzņēmumi atrodas ārpus pilsētu robežām un sagādā 

grūtības jauniešu nokļūšanai uz prakses vietām;
8. Sievietes prakses vadītājas bija gandrīz 4 reizes mazāk nekā vīrieši, kas netieši 

liecina par sieviešu pārstāvniecību attiecīgajās nozarēs;
9. Ar  dienasgrāmatas  uzdevumu starpniecību  bija  iespēja  izzināt  jau  strādājošu 

cilvēku savas profesijas izvēles iemeslus un pieredzi, dienasgrāmata palīdzēja 
koncentrēties un nenovirzīties no prakses mērķa, tā palīdzēja atcerēties dienas 
notikumu gaitu, iegūtās zināšanas un pieredzi, pierakstīt gūtās atziņas, izjūtas, 
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ļāva gūt atbildes  uz interesējošajiem jautājumiem, rosināja uzdot  jautājumus, 
kuri pašam neienāktu prātā, kā arī veikt kopsavilkumu un analīzi gan praksei kā 
tādai, gan arī savai profesionālajai izvēlei.

10. Jāsecina, ka labvēlīgākais laiks šādai aktivitātei ir projektu nedēļas, kad skolēni 
visefektīvāk varētu nodoties praktiskās pieredzes iegūšanai tehniskajās nozarēs. 

11. Projekta aktivitātes realizācijas gaitu var ietekmēt cita projekta aktivitātes (NVA 
organizētais atalgotais darbs jauniešiem vasarā –jūlijā), kas sniedz finansiālus 
labumus jauniešiem;

12. Ļoti  svarīgs  aspekts  ir  skolēnu  vasaras  prakses  norises  vieta  attiecīgās 
pašvaldības  pilsētās,  prakses  vietas  tuvums  skolēnu  dzīvesvietai  un  viegla 
nokļūšana līdz tai;

13. Lai piesaistītu jauniešus šīm nozarēm svarīga ir uzņēmēju un prakses vadītāju 
ieinteresētība mazināt jauniešos stereotipus par tehnisko nozaru profesijām, kā 
arī tas, ka uzņēmēji akcentē tehnisko profesiju pārstāvju trūkumu valstī;

14. Ļoti  svarīgi,  lai  uzņēmumos,  kuri  nodrošināja  skolēniem prakses  vietas,  būtu 
aprīkoti ar modernu materiāli tehnisko bāzi un zinošiem speciālistiem, paralēli 
informējot,  ka  ne  visos  uzņēmumos  valstī  ir  notikusi  pāreja  uz  jaunajām 
tehnoloģijām;

15. Svarīgi, lai prakses vadītāji būtu arī gados jauni speciālisti - līdz ar  to skolēni 
jūtas brīvāk un veidojas jauks kontakts starp skolēniem un prakses speciālistiem; 

16. Prakses dienasgrāmata jauniešiem noderēs kā metodoloģija, lai izzinātu jebkuru 
citu nozari vai profesiju;

17. Skolēnu  prakšu  ietvaros  jaunieši  apguva  PowerPoint  prezentācijas  veidošanas 
pamatprincipus;

18. Aktivitāte veicināja kontaktu veidošanu, apmainīšanos ar idejām starp dažādu 
skolu jauniešiem;

19. Limitētā laikā grūti pasniegt liela apjoma informāciju, radīt ieinteresētību par 
uzņēmumu  un  tehniskajām  profesijām  jauniešiem  saprotamā,  patīkamā  un 
izklaidējošā veidā;

20. Ierobežotas  iespējas  skolēniem  veikt  praktiskus,  reālus  darbus,  jo  trūkst 
zināšanu, lai izmantotu augsto tehnoloģiju iekārtas un uzņēmēju neuzticēšanās;

21. Starp darba devējiem, skolām, profesionālas  izglītības  iestādēm, augstskolām 
nav turpmākā pozitīvās sadarbības plāna;

22. Prezentācijas veidošana un dienasgrāmatas pildīšana aizņēma pārāk daudz laika, 
turpmāk  vajadzētu  pārdomāt  dienasgrāmatas  saturu  vai  atteikties  no 
prezentāciju veidošanas;

23. Pašu  uzņēmēju  noslogotība,  kā  arī  pieredzes  trūkums  jauniešu  prakšu  vietu 
nodrošināšanā;

24. Jaunieši  bezatbildīgi  izturas  pret  savu  saistību,  pienākumu  pildīšanu  (laikā 
nenodod  anketu,  pavirši  izturas  pret  uzdevumu  pildīšanu  darba  burtnīcās, 
neaizpilda Powerpointa prezentāciju);

25. Ne visu skolēnu izvēlētā nozare prakses vietai sakrita ar reālo piedāvāto prakses 
vietu.

26. Vairāk  jāstrādā  ar  uzņēmējiem,  lai  ieinteresētu  viņus  piedalīties  šādās 
aktivitātēs-  jāveido  bukleti,  bonusu  sistēma,  kurus  uzņēmums  var  izmantot 
piedaloties utml.;

27. Šādas prakses varētu ieplānot vai nu skolēnu rudens vai pavasara brīvdienās vai 
projektu nedēļas laikā;

28. Projekta  vajadzībām  nepieciešams  iegādāties  digitālo  fotoaparātu  vai 
videokameru,  lai  varētu  kvalitatīvāk  fiksēt  aktivitātēs  notiekošo  un  veidot 
uzskates materiālus;
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29. Uzņēmuma prakses vadītājus jāiesaista projekta aktivitātēs, ideju izstrādāšanā, 
aktivitātes organizēšanā;

30. Saglabājot prakses dienu skaitu,  būtu ieteicams apmeklēt vairākus uzņēmumus 
vai arī noskatīties filmu par situāciju dažādās nozarēs, dažādos uzņēmumos;

31. Būtu  ieteicams  organizēt  veselu  dienu,  kur  jauniešiem  dažādās  telpās  būtu 
iespēja uzzināt par dažādām profesijām, nozarēm;

32. Vērtīgi  būtu  organizēt  noslēguma  pasākumu  ar  skolēnu  komentāriem  par 
pieredzēto;

33. Ieteicams izveidot bukletus, plakātus un īsfilmas par notikušo praksi, lai motivētu 
jauniešus iesaistīties šādā aktivitātē;

34. Skolēni ir sapratuši, cik nozīmīgi ir sevi izmēģināt kaut kādā jomā, lai varētu 
saprast to, kas pašam varētu patikt;

35. Prakse paplašina praktikantu zināšanas par tehniskajām profesijām;
36. 82%  no  visiem vasaras  praksi  beigušajiem skolēniem  uzskata,  ka  tehniskās 

profesijas, ja ne pilnīgi visas, tad ļoti daudzas ir piemērotas sievietēm.
37. gandrīz visas meitenes uzskata, ka sievietes patiešām savu karjeru varētu saistīt 

arī ar tehniskajām profesijām;
38. Organizējot  prakses,  projektā  pārstāvēto  tehnisko  asociāciju  pārstāvjiem 

vajadzēja palūgt sagatavot prezentāciju vai pārskatu par labākajiem piemēriem 
šajā nozarē,  atsaukties arī uz ne tik labiem, lai radītu reālāku priekšstatu par 
tehniskajām profesijām un skolēni saprastu, ka attiecīgā uzņēmumā piedāvātās 
profesijas neaprobežojas ar visā nozarē piedāvātajām profesijām;

39. 54% no visiem skolēniem vasaras prakšu organizatoru dabu vērtē kā ļoti labu 
44% kā labu;

40. Visu reģionu uzņēmumu vadītāji  apgalvo, ka vasaras prakšu aktivitāte ir  ļoti 
noderīga.

41. Grūtākais  prakšu  vadītājiem  bija  atraisīt  bērnu  kautrīgumu,  atrast  kopīgu 
valodu,  t.i.,  nerunāt  pārāk  sarežģīti,  lai  bērni  saprastu  teikto,  padarīt  praksi 
atraktīvu, ieinteresēt skolēnus notiekošajā procesā;

42. Uzņēmumi,  kas  skolēniem  nodrošināja  vasaras  prakses  ir  gatavi  turpmāk 
sadarboties un nodrošināt prakšu vietas arī turpmāk;

43. Daudzi uzņēmumu pārstāvji uzskata, ka būtu noderīgi prakses iekļaut mācību 
programmu ietvaros,  daļā uzskata,  ka skolēni  jau  tāpat  ir  pārslogoti  un būtu 
grūti nodrošināt visiem skolēniem prakses vietas.
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