Seminārs “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā”

2017. gada 17. oktobrī Dagdas un Ezernieku vidusskolas 10. – 12. klašu 46 skolēni, projekta Nr.
8.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros,
apmeklēja semināru “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Ludzas 2. vidusskolā.
Semināra mērķis bija iepazīstināt izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus, skolotājus un
jauniešus ar iekšlietu un aizsardzības nozares karjeras iespējām, sniegt informāciju par izglītības iespējām,
esošajām profesijām un darba iespējām. Semināru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūras
Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzi, Valsts policiju un Ludzas novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldi.
Semināru atklāja VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas eksperte Daiga Udrase. Klātesošos uzrunāja
arī Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Turpinājumā jauniešiem bija lieliska iespēja tikties
ar NBS RAC Rekrutēšanas un atlases daļas priekšnieku kapteini Rihardu Rozenbaumu, kurš detalizēti
iepazīstināja jauniešus ar iespējām Latvijas armijā. Uzrunas laikā mēs visi nedaudz sajutām “armijas
peskārienu.” Kapteiņa balss skaļums un tembrs vien lika saprast to, ka armija, tas ir ļoti nopietni. Jauniešus
uzrunāja arī VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākais speciālists Andrejs Smirnovs,
kurš iepazīstināja ar karjeras iespējām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, izstāstīja darba specifiku,
tika dota iespēja piemērīt ugunsdzēsēja formu. Interesantu prezentāciju bija sagatavojuši Valsts robežsardzes
pārstāvji. Ar karjeras iespējām Valsts robežsardzē iepazīstināja Liene Zarembo un Artūrs Kalnačs. Par
kinologa darba specifiku stāstīja kinoloģiskā centra vadītājs Uldis Ludāns. Semināru noslēdza Valsts
policijas prezentācija. Ar to klātesošos iepazīstināja Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas
nodaļas vecākā speciāliste Liene Petrus. Pārsteigumu visiem sagādāja Valsts policijas koledžas kadeti rādot
meistarlasi – kujas paņēmienu kopumu cīņā ar uzbrucēju, noziedznieku. Semināra laikā jaunieši uzzināja par
iespējām mācīties, iestājeksāmenu noteikumiem, dzīvošanas iespējām studiju laikā, profesiju specifiku,
darba, karjeras un personīgās izaugsmes iespējām iekšlietu un aizsardzības jomās. Jaunieši varēja uzdot arī
sev interesējušos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes. Katras nozares pārstāvji bija atveduši
informatīvos materiālu par izglītības iespējām, ko katrs varēja paņemt līdzi.
Seminārs tiešām bija ļoti saistošs un interesants. Tas, vismaz daļai jauniešu, lika aizdomāties par
savas profesijas un nākotnes izvēli. Paldies Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras
atbalsta departamentam par organizēto pasākumu un iekšlietu un aizsardzības jomu pārstāvjiem par tik
noderīgu informāciju!
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