
Mūsu skolas “Profesionāļi” 

Otro mācību gadu Ata Kronvalda Durbes pamatskolā 7.-9.klašu skolēniem ir iespēja iesaistīties Latvijas 

Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projektā “ Esi Līderis!” Šajā mācību gadā projektā ir 

iesaistījušies trīs 7.klases un seši- 8.klases skolēni.  

Šajā projektā skolēniem ir iespēja pētīt sevi, savas intereses, izglītības iespējas, profesiju daudzveidību. Kā 

arī iesaistīties dažādos konkursos, piemēram, foto konkurss “ Latvija, mēs augam Tev”- kurā bija jāiesūta 

interesantas fotogrāfijas, kā arī konkursā “ Mans profesiju dzimtas koks”- jāapkopo savas dzimtas profesijas.  

Otro gadu tiek organizēts konkurss “Profesionālis”- saistībā ar kādu nozari. Šogad- pārtikas ražošana, 

galvenais atbalstītājs- “Orkla Foods Latvija”.  

Un tā- 2.martā- trīs mūsu skolas komanda devās uz Jelgavu, lai trīsdesmit Kurzemes un Zemgales reģiona 

komandu konkurencē pierādītu sevi.  Komandām bija jāveic dažādi uzdevumi- jāatpazīst profesijas, jāsadala 

tās pēc ražošanas posmiem, jāizdomā savs produkts, piemērojot to konkrētai vecuma grupai, jāveido dizains 

un reklāma.  

Mūsu skolas komanda “A.S.A”( Anete Strunga, Santa Samanta Kuzmina, Annija Grasmane- 8.kl.)  

ieguva 2.vietu un tiesības startēt 10.aprīlī konkursa finālā, kurš notiks ražotnē Spilvē.  

Dalībnieku atziņas: “ Man patika šis konkurss. Man patika, ka varēja uzzināt kaut ko vairāk par profesijām, 

kuras iepriekš nemaz nebiju dzirdējusi. Patika, ka varēju uzzināt no sākuma līdz beigām- kā tiek izveidots 

jauns produkts”.(Elizabete-7.kl.)  “ Mani īsti ražošana nesaista, bet bija interesanti apskatīties kā tas viss 

notiek.” ( Annija- 8.kl.). “ Pasākumā Profesionālis bija ļoti interesanti. Mēs pildījām tādu kā lielu testu par 

Orkla Foods. Mēs varējām izdomāt savu ēdienu.” ( Angelina- 8.kl.) “ Bija daudz dalībnieku. Bija jocīgi un 

nepierasti.” ( Rolands- 7.kl.).  

Pēc konkursa skolēni tika iepazīstināti ( neklātienē) ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehnoloģiju 

un zināšanu pārneses nodaļas darbu un sadarbību ar uzņēmējiem. Kā arī noskatījāmies video filmu par 

Jelgavas novadu.  

Paldies dalībniekiem par izturību un darbošanos!  

Konkursa pusfināla foto galerija: https://www.esilideris.lv/galerija/konkursa-profesionalis-pusfinali-jelgava-

un-valmiera                                                                             
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