IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros
iepazīst savu iespējamo profesijas apguves vietu
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola kopš 2010. gada janvāra īsteno projektu
„Mācību atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā”
(turpmāk – projekts). Projekta plānotās izmaksas 60000 latu pilnā apmērā tiek segtas no
Eiropas Sociālā fonda.
Lai veicinātu Tukuma vakara un neklātienes vidusskolas (turpmāk – TVNV) obligātā
izglītības vecuma jauniešu ar zemām pamatprasmēm informētību un interesi par profesijas
izvēli un iespējām mācīties profesionālās izglītības iestādēs, projekta ietvaros plānotas 7
karjeras izglītības izbraukuma nodarbības 8. un 9. klašu audzēkņiem uz Tukuma apkārtnē
esošām profesionālās izglītības iestādēm.
2010.gada 3.novembrī 36 TVNV audzēkņi un 9 pedagogi devās iepazīšanās
braucienā uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, pa ceļam
iegriežoties arī Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā.
Kandavas tehnikumā skolotāji audzēkņu vidū atpazina bijušos mūsu skolas
skolēnus. Par to nav arī jābrīnās, jo uz šejieni mācīties atnāk zēni, kam patīk tehnika. Auto
mehāniķu apmācība tehnikumā ir jau kopš 1965. gada augusta, tātad mācību iestādei ir
uzkrāta laba pieredze šo speciālistu apmācīšanā. Katru gadu vislabāk nokomplektē
automehāniķu kursus. Skolēni praksi iziet autoservisos un zemnieku saimniecībās. Šo
grupu audzēkņiem vajadzīgas labas pamatskolas zināšanas. Parasti ir problēmas ar
neapgūtajām pamatzināšanām matemātikā.
Kopš 1982. gada te apmāca ēdināšanas gatavošanas tehnoloģiju speciālistus. Tagad
šai novirzienā vairāk mācoties zēni nekā meitenes. Pateicoties Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējumam, katram skolēnam virtuvē – klasē ir iekārtota darba vieta:
elektriskā plīts ar cepeškrāsni, izlietne ar ūdensvada pievadu. Viss te spīd un laistās.
Produktus, ko vajag virtuvē, nodrošina valsts. Spectērpus skolēni gādā paši. Ēdināšanas
specialitātes audzēkņiem pašiem jāmeklē prakses vieta.
Vēl tehnikums māca elektriķus un viesnīcu pakalpojumu darbiniekus. Viesnīcas
pakalpojumu specialitātes audzēkņi praksi iziet viesnīcās Kandavā, arī Hotel de Rome Rīgā.

Nākamajos gados te diplomu varēs iegūt arī tūrisma komersanti. Šis darbinieks veido un
pārdod tūrisma pakalpojumus. Viņam labi būs jāprot valsts valoda un vairākas svešvalodas.
Tehnikumā ir iespēja iegūt vidējo izglītību un diplomu specialitātē. Audzēkņi, kas
nespēj sekmīgi apgūt abus kursus, beidz ar sekmju izrakstu par vidējo izglītību un diplomu
specialitātē.
Tehnikumā ir daudz skolotāju vīriešu, līdz ar to ir stingrākas disciplīnas prasības. Ja
audzēkņi ir sekmīgi, viņi saņem valsts stipendiju, kas gan ir neliela, un Eiropas Savienības
stipendiju, kas ir lielāka. Vidēji varot saņemt 35 latus mēnesī. Taču tad jābūt labām
sekmēm un nedrīkst būt vairāk kā 2 kavētas stundas nedēļā.
No 650 skolēniem 400 dzīvo kopmītnēs. Daļā ēku jau ir veikts remonts par Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļiem, citās šāds remonts vēl būs. Trīs dienesta viesnīcas ir
siltinātas. Dzīvošana tajās ir patīkama.
Brīvajam laikam ir nodarbības tautas dejās, dramatiskajā pulciņā, volejbolā,
basketbolā, galda tenisā, dambretē. Meitenēm vēl tiek piedāvātas floristikas nodarbības.
Skolēni, kam mācībās nav tik labas sekmes, labprāt sevi tiecas apliecināt kādā no
pulciņiem.
Bez Kandavas mēs apmeklējām arī Kuldīgu, kur iepazināmies ar Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu. Arī te māca auto mehāniķus, pavārus un
konditorus, mēbeļu galdniekus. Šeit arī satikām savās prasībās stingrus skolotājus vīriešus,
kas sarunās tā vien uzsvēra šīs savas prasības. Mudināja jau tagad iemācīties mācīties.
Izbraukumā radās iespaids, ka automehāniķa prasmes itin labi var apgūt Kandavā,
kur mācību korpusi ir vienkopus, tas ir tuvāk mājām, ja dzīvo Tukuma novadā, bet
mēbeļgaldnieka amatu var braukt mācīties uz Kuldīgu. Te visiem nenodrošina kopmītnes,
tādēļ jādzīvo privāti pie kuldīdzniekiem, kas noteikti būs dārgāk. Iespējas saņemt stipendiju
ir tādas pašas kā Kandavā.
Jau atgriežoties mājās, audzēkņi apliecināja, ka šādi izbraukumi ir ļoti vērtīgi un
ļauj jau savlaicīgi domāt par savu nākamo profesiju un tās apguvei piemērotāko
profesionālās izglītības iestādi. Jāpiebilst, ka projekta ietvaros tiks sekmēta vismaz 80
sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iespēja apgūt nepieciešamās
pamatprasmes, darba un sadzīves prasmes, kas ļaus viņiem pēc pamatizglītības iegūšanas
pilnvērtīgi turpināt izglītības tālāku pilnveidošanu vidusskolā vai profesionālajās izglītības
iestādēs, tādejādi samazinot risku, ka šādi jaunieši nokļūst sociālā riska grupās.
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