
 
 

 
 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

ietvaros organizētie pasākumi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēs 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēs aprīlī un maijā kopumā projekta ietvaros 

notikuši 23 pasākumi.  

 

2018.gada 5.aprīlī Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Mērķi un to sasniegšana”, lai 11.klašu 

skolēni gūtu priekšstatu par mērķiem un 

palīdzētu apgūt mērķu izvirzīšanas un 

sasniegšanas prasmi. Nodarbības moto: 

“Ja tu domā ka vari, tu vari!” 

Nodarbībā skolēni uzzināja, kas 

ir mērķi, kādi ir to veidi, kādas ir 

dažādas mērķu izvirzīšanas un 

sasniegšanas stratēģijas, gūstot 

teorētisku priekšstatu par vīziju, misiju, 

vērtībām, to nozīmi ceļā uz mērķa 

sasniegšanu. Nodarbības praktiskajā daļā 

skolēni patstāvīgi aizpildīja mērķu plānošanas karti un vizualizēja sava mērķa sasniegšanas 

ceļu. Nodarbības laikā skolēni varēja individuāli uzdot jautājumus un konsultēties par mērķu 

izvirzīšanu, sasniegšanu un lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā savus resursus. 

Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija ļoti pozitīvas, jo, kā atzina skolēni, šī 

nodarbība rosināja sākt praktiski 

darboties savas karjeras attīstībā – 

padomāt un izpētīt savu profesiju. Šī tika 

atzīta kā “ļoti noderīga”, “produktīva” 

un “interesanta stunda par karjeras 

izvēli”, un skolēni vēlētos vairāk šādu 

nodarbību, jo “ar prieku klausījos un 

domāju līdz”. Viena no atziņām: “Viss 

jāiesāk un jādara ar to, kas ir sirdī.” 

Paldies Jauniešu akadēmijas 

“Pacelt pasauli” vadītājai Dacei Briedei-

Zālītei par skolēnu rosināšanu domāt, kā 

plānot sava mērķa sasniegšanas ceļu un 

par iespējamo karjeras izvēli pēc vidusskolas beigšanas.  



 
 

12. aprīlī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 7.-12. klašu jauniešiem 

notika izglītojošas karjeras nodarbības ar mērķi mācīties 

plānot savu nākotni un izvērtēt jauniešu – potenciālo darba 

meklētāju iekšējo resursu atbilstību darba tirgus vajadzībām. 

Savā pieredzē dalījās skolotājs un karjeras konsultants 

Mārtiņš Geida. 

Nodarbības laikā tika iegūta informācija un pieredze, kā 

praktiski izvērtēt savus 

iekšējos resursus, kas 

nepieciešami savas 

karjeras plānošanā un 

vadīšanā un sekmīgai 

dalībai darba tirgū. 

Nodarbību laikā skolēni 

uzzināja, kas ir veiksmīga 

un neveiksmīga karjera, 

kādas pazīmes liecina, ka esi izvēlējies “pareizo” karjeras 

ceļu, mēģināja noskaidrot, kas ir karjeras “krustceles”, kā 

pārbaudīt izvēles pareizību un nepareizību karjeras ceļā. 

Skolēniem tika stāstīts, kas ir karjeras kāpnes un kā pētīt 

darba un bezdarba iespējas 21. gadsimtā. Ar lektora 

pieredzes stāstu palīdzību skolēni iepazina veiksmīgu 

karjeru, karjeras izvēlē piedzīvoto neveiksmju 

iespējamību un to pārvarēšanas iespējas. 
 

 

13. aprīlī Engures vidusskolā notika pasākums “No mūziķa līdz uzņēmējam”.  Pie  

4., 5., un 6. klašu skolēniem viesojās 

mūziķis, uzņēmējs un mūzikas instrumentu 

meistars Gunārs Igaunis. Engurnieki 

uzzināja, ka arī viens cilvēks var vienlaicīgi 

darboties vairākās profesijās, iepazinās ar 

mūzikas instrumentu meistara darbu un 

iemēģināja populārākos mūzikas instrumentus. 

Pasākuma noslēgumā priekšnesumu sniedza 

jaunizveidotā Engures vidusskolas kapela 

Gunāra Igauņa vadībā.  

 



 
 

Tukuma 2.pamatskolā 16.aprīlī un 

23.aprīlī notika pasākums “Pieņem 

izaicinājumu”. Pasākuma laikā 8. un 9. klašu 

skolēni izspēlēja spēli  “Real life”, kuras laikā 

tika atspoguļotas mūsu dzīves sniegtās 

iespējas un uzskatāmi parādītas pieņemto 

lēmumu sekas – gan pozitīvās, gan negatīvās.  

Spēlē iegūtās zināšanas palīdz noteikt 

svarīgākās dzīves jomas prioritātes: karjera, 

finanses, ģimene un draugi, izglītība un 

sabiedrība, kā arī māca turēties pie mērķiem 

un veidot savas dzīves stratēģiju, ļauj saprast, 

ka nauda ir līdzeklis, ne mērķis. 

 

 

 

 

 

2018.gada 16.-17.aprīlī Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta 

pasākums “Karjeras iespējas mašīnbūves un 

metālapstrādes nozarē”. 

Mobilajā laboratorijā “Tehnobuss” 

Tukuma 2.vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem, 

Pūres pamatskolas 9.klases skolēniem un 

Smārdes pamatskolas 8.klases skolēniem bija 

iespēja gūt priekšstatu par inženierzinātnēm, 

īpaši par karjeras iespējām mašīnbūves un 

metālapstrādes nozarē. Laboratorija ir aprīkota 

ar mūsdienīgu uzņēmumu aprīkojumu, ietverot 

tādas demo iekārtas kā programmējami CNC 

metāla apstrādes darba galdi (frēze un virpa); 

metināšanas izmēģinājumu stends; 

automatizācijas minirūpnīcas „Festo” mezgls; 

pneimatikas eksperimentu „Festo” stends; 3D 

printeris –

 darba 

materiāls 

PLC; zobratu 

mehānikas 

un dinamo 

stends; multimediju sistēmas - 23” planšetdatori ar pieeju 

internetam un specializētām datu bāzēm. Ar to palīdzību 

skolēni varēja iepazīt šīs nozares darba vidi un 

aprīkojumu. 

Nodarbības laikā skolēni varēja uzzināt, kādas ir 

svarīgākās specializācijas mašīnbūves un metālapstrādes 

nozarē, kur apgūt to specialitātes un kur strādā šo jomu 

speciālisti. Skolēni bija iespēja individuāli uzdot 

jautājumus un konsultēties par karjeras iespējām 

mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kā arī saņemt 

bukletus par to un izpētīt infografikas par tālākās 

izglītības iespējām pēc 9. un 12.klases beigšanas. 



 
 

Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija pārsvarā pozitīvas. Skolēni atzina, ka bija 

noderīgi metināšanas paraugdemonstrējumi, klausīties par inženierzinātņu nozīmi 

mūsdienās, uzzināt par karjeras iespējām šajās nozarēs un paplašināt redzesloku. Ļoti augstu 

skolēni novērtēja Tehnobusā pieejamo aprīkojumu un mobilās laboratorijas dizainu, kā arī 

nodarbībā sniegto informāciju. 

18. un 19.aprīlī arī Tukuma 2.pamatskolā viesojās  “Tehnobuss”. Šo laboratoriju  

bija iespēja apmeklēt Tukuma 

2.pamatskolas 7. – 9. klašu skolēniem, 

kā arī Tukuma 3.pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēniem un   iegūt daudzpusīgu 

informāciju par inženierzinātnēm, īpaši 

par mašīnbūves un metālapstrādes 

nozarēm.   

 

 

 

 

20.aprīlis Zemgales vidusskolā – arī pie Zemgales vidusskolas bija piestājis 18 

metrus garais „Tehnobuss” – pirmā 

mobilā demonstrāciju laboratorija, kura 

visas 

dienas garumā ieinteresēja 5.- 12. klašu skolēnus. 

Skolēni varēja iepazīt un izmēģināt autobusa iekšienē 

izvietotās mūsdienīgās iekārtas, gūstot reālāku 

priekšstatu par inženierzinātnēm, it īpaši mašīnbūves un 

metālapstrādes specialitātēm. Laboratoriju “Tehnobuss” 

bija iespēja apmeklēt Zemgales vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem un Džūkstes pamatskolas 

9.klases skolēniem. 

 

Paldies SIA “Tehnobuss” pārstāvjiem par nodarbību vadīšanu un par skolēnu 

ieinteresēšanu savu nākotni saistīt ar nodarbinātību mašīnbūves un metālapstrādes nozarē! 

 



 
 

Jaunpils vidusskolas 7.un 8.klašu skolēniem 18. aprīlī bija iespēja apmeklēt pasākumu “Es 

strādāšu teātri!” Latvijas Nacionālās operas un baleta teātrī. LNOB piedāvāja iespēju aplūkot 

unikālo 19. gadsimta arhitektūras 

pieminekli – LNO ēku ar tās 

neatkārtojamo un krāšņo interjeru. Gida 

vadībā  izstaigāt Operas namu un izzināt 

ne tikai teātra vēsturi, iepazīt tā ikdienu un 

aizkulises, bet noskaidrot, kādās profesijās 

strādā cilvēki teātrī, profesiju plusus un 

mīnusus, nepieciešamās prasmes, 

zināšanas un īpašības. 

Gida vadībā skolēni noskaidroja visus 

interesējošos jautājumus karjeras izglītībā 

– cik darbinieku ir operā, kādās profesijās 

strādā cilvēki teātrī, profesiju plusus un 

mīnusus, kur jāmācās, lai strādātu teātrī, 

kādas ir nepieciešamās prasmes, zināšanas 

un īpašības, kas jāizkopj darbam šeit. Bija 

iespēja arī pavērot, kā darbam gatavojas 

skatuves noformētāji, sāk mēģinājumu 

orķestris, apskatīt mākslinieku darba 

telpas. Ļoti interesanti un iedvesmojoši 

pavadīts laiks. 

 

 

 

 

24.aprīlī Tukuma 2.pamatskolas 4.klašu skolēni devās ekskursijā “Lidojums 2”  

uz starptautisko lidostu ‘’Rīga”, 

kuras  laikā gida pavadībā skolēni 

iepazinās  ar  lielāko starptautiskās 

aviācijas uzņēmumu Baltijā un ar šī 

reģiona galveno gaisa satiksmes 

centru, kas nodrošina regulāru 

pasažieru satiksmi, kravas un pasta 

pārvadāšanu ar civilās aviācijas 

gaisa kuģiem uz Eiropas un citām 

pasaules valstu pilsētām.  Skolēni 

uzzināja par lidostas darbu, tur 

strādājošo profesiju pārstāvjiem, 

darba vidi un nepieciešamajām prasmēm lidostas darbiniekiem.  

 

25.04.2018. Tukuma 2.pamatskolas 7.klašu skolēni devās uz nacionālo jauno 

profesionāļu meistarības konkursu 

Skills Latvia 2018., lai rastu  

priekšstatu par dažādām profesijām 

un tām nepieciešamajām 

profesionālajām prasmēm,  kā arī 

vērot  to paraugdemonstrējumus. 

Šajā pasākumā bija iespēja iepazīt 

vairāk nekā 50 dažādas profesijas 

un profesionālās prasmes, gūt 



 
 

priekšstatu par ekonomikas nozarēm un konkrētām profesijām tajās.  

Arī Tumes vidusskolas interesenti no 7., 8. un 9. klasēm apmeklēja nacionālo jauno 

profesionāļu konkursu SKILLS Latvia 2018 starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.  

Izglītojošajās, praktiskajās nodarbībās un sarunās, vērojumos varēja iepazīt daudzveidīgo 

"profesiju pasauli"; karjeras kafejnīcā - ieklausīties interesantās sarunās un iedvesmojošos 

stāstos par to, ar ko sākt un ko no jauniešiem sagaida darba devēji, kā arī vērot konkursa 

SKILLS Latvia 2018 (118 dalībnieki no Latvijas 31 profesionālās izglītības iestādes) norisi 

18 nominācijās. Tumes vidusskolas skolnieki lepojās un vēlēja veiksmi konkursā Tumes 

vidusskolas 9. klases absolventam Artim, kurš kā Kandavas lauksaimniecības tehnikuma 

audzēknis, piedalījās nominācijā Elektriskās instalācijas un ieguva 3.vietu. 

 

25.04.2018. Jaunpils vidusskolas 3. un 5.klašu skolēni devās Starptautisko lidostu 

“Rīga”, kur tika īstenots pasākums “Mēs lidojam, lidojam, lidojam!” Ekskursija, kuras laikā 

gida pavadībā skolēni iepazinās ar lielāko starptautiskās aviācijas uzņēmumu Baltijā. Daudz 

uzzināja par lidostas darbu, tur strādājošo profesiju pārstāvjiem, darba vidi un 

nepieciešamajām prasmēm lidostas darbiniekiem, bija iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, 

tās attīstību, maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. 

 

26. aprīlī Engures vidusskolas sākumskolas skolēni iepazinās ar marmelādes 

tapšanu sākot no ābola un beidzot ar 

veselīgu kārumu.  Skolēni noskaidroja, 

kādas  ar profesijas ir iesaistītas 

marmelādes ražošanā, praktiski iejutās 

degustatora lomā un nodarbības 

noslēgumā iefasēja savu konfekti.  Šajā 

nodarbībā katrs varēja pārliecināties, vai 

degustators , fasētājs un pārtikas 

tehnologs ir tās profesijas, kuras iekļaut 

savā karjeras plānā.  

 

 

 

26. aprīlī Zemgales 

vidusskolas 4.klases skolēni piedalījās 

karjeras attīstības atbalsta pasākumā 

“Daba – mans vilinājums”. Pirmajā 

daļā guva priekšstatu par ornitologa 

profesiju.  Otrajā pasākuma daļā 

skolēni devās praktiskā nodarbībā 

dabā pētot un izzinot putnu dzīvi 

Džūkstes apkaimē. 

 

 



 
 

27.aprīlī Tumes vidusskolas 6. - 9. skolēni pasākumā “Izvēlies profesiju ar nākotni” 

sadarbībā ar Latvijas Zinātnes centru apvienību ZINOO interaktīvās un izglītojošās 

nodarbībās padziļināti iepazinās ar dažādām inženierzinātņu jomas profesijām. Praktiskajās 

nodarbībās: “Misijā laiva” 6.klases skolēni iepazina fiziķa, analītiķa, mehāniķa un transporta 

inženiera profesijas; “Zemestrīcē” – 7.klases skolēni iepazina arhitekta, būvinženiera, 

materiālzinātņu speciālistu profesijas; “Spagetti debesskrāpji” nodarbībā 8.klases skolēni 

guva priekšstatu par būvmehāniķa, konstruktora, materiālzinātņu speciālista profesijām, bet 

9.klases skolēni iepazinās ar modernajām profesijām un nozarēm: robotikas speciālists, 

mehatronikas, adaptronikas un elektronikas speciālists nodarbībā “Robotika.” Visi nodarbību 

vadītāji lielu uzmanību pievērsa tam, cik nozīmīgas ir jau skolas solā apgūtās zināšanas un 

pozitīva attieksme pret eksaktajiem mācību priekšmetiem. Piemēram, mūsdienās, ceļot 

jaunas ēkas, ceļus, tiltus tiek rūpīgi analizētas to konstrukcijas, tā lai tās spētu izturēt dažādus 

laika apstākļus, ugunsgrēkus un dabas katastrofas. Nodarbības laikā uzbūvēto konstrukciju 

izturība tika pārbaudīta, simulējot zemestrīces sākšanos. Tas vēlreiz apliecināja, ka noderīgas 

ir gan ģeogrāfijā, fizikā un matemātikā gūtās zināšanas, gan prasme saskatīt likumsakarības, 

gan būt “lietas kursā” par jaunākajām tehnoloģijām un materiāliem pasaulē. 

“Eksperimentu priekšnesumā” jeb demonstrējumos ar paskaidrojumiem arī tika iesaistīti 

skolēni. Interaktīvajā priekšnesumā, izmantojot ūdeni, gaisu un uguni un pārliecinoties par 

zināmu vielu neparastām īpašībām, kā arī eksperimentos ar aukstajām gāzēm varēja secināt, 

ka bez fizikas un ķīmijas zināšanām neiztikt. Tādējādi šajā nodarbībā varēja vairāk iepazīt 

profesijas, kas saistītas ar fiziku un ķīmiju. 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

7. un 8. maijā Engures vidusskolas sestklasnieki  pasākuma “Tad, kad man būs 

restorāns...” ietvaros apmeklēja zivju restorānu “Bermudas” Ragaciemā, lai iepazītos ar tā 

darbību un nepieciešamajām profesijām, lai restorāns patiktu viesim jebkurā vecumā.  

Katram bija iespēja iekāpt pavāra, pavāra palīga un viesmīļa “kurpēs”.  Pēc pasākuma  

vairāki skolēni izteica vēlmi darboties šajā jomā. Varbūt sapnis par savu restorānu pēc  

gadiem kļūs par realitāti. 

 

  
 

9.maijā Irlavas vidusskolā 7.-12. klašu skolēniem notika nodarbība “Kad viss nenorit 

tā kā plānots” - diskusija par karjeras plānošanu un vadību. Ko darīt, ja viss nenorit kā 

plānots? Dažādu pieredzes stāstu iepazīšana par veiksmīgām karjerām un karjeras izvēlē 

piedzīvotām neveiksmēm un to pārvarēšanu. Ar savu pieredzi dalījās skolotājs un karjeras 

konsultants Mārtiņš Geida.  

 

11. maijā Zemgales vidusskolas 1. 

klases skolēni devās uz maizes ceptuvi 

"Lāči", kur iepazina maizes cepēja 

profesiju, kā arī paši izcepa gardus 

kliņģerus un katrs savu cepumiņu. Maizes 

ceptuves rūķis skolēnus izveda ekskursijā 

pa maizes ceptuvi. Ekskursijas noslēgumā 

visi izcepa veselīgo rupjmaizes klaipu. 

 

 

 

 

 

14.maijā Tukuma 2.pamatskolā notika pasākums “Mācies un eksperimentē”, kurā 

viesojās pārstāvji no zinātkāres centra “Zinoo”. 

1.-6. klašu skolēni vēroja eksperimentu 

priekšnesumus, kuru laikā iepazinās ar fiziķa un 

ķīmiķa profesijām. Nodarbībā tika demonstrēti 

fizikas likumi un ķīmiskās reakcijas, galveno 

uzsvaru liekot uz vielu dažādajiem 

agregātstāvokļiem. Vadītāji demonstrēja 

eksperimentus ar sauso ledu, šķidro slāpekli, 

ūdeni un uguni. Skolēnus arī iepazīstināja  ar 

ķīmiķa darba drošību un dažādiem 

izaicinājumiem fizikas un ķīmijas nozarē.  



 
 

Pēc eksperimentu priekšnesuma 5. un 6. klašu skolēni piedalījās radošajās darbnīcās “Uzveic 

plūdus”. Šajā nodarbībā skolēniem bija jāiejūtas arhitekta, būvinženiera un konstruktora 

lomā. 

  

4.maijā Zemgales vidusskolā 

viesojās pārstāvji no biedrības 

"MULTENKULTEN", kuri 1. - 4. klašu 

skolēnus iepazīstināja ar profesijām kino 

industrijā - aktiera, animatora, režisora, 

mākslinieka, gaismotāja u.c. profesijām. 

Pasākuma otrajā daļā skolēni iejutās 

animatora profesijā un veidoja savas 

animāciju filmiņas.  

 

 

15.maijā Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolā un Tukuma 3.pamatskolā 

7.klašu skolēniem Karjeras atbalsta pasākums “Izstāsti savu nākotnes karjeras stāstu”. 

Pasākuma mērķis - veicināt skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba 

tirgus vajadzībām. Karjeras konsultante Jolanta Priede veicināja katra skolēna  pārdomas par 

motivāciju, spējām un īpašībām, kas ir nepieciešamas profesijas izvēlē, aicināja diskutēt par 

karjeras plānošanu un lēmumu pieņemšanu šajā vecumposmā. Nodarbība sekmēja arī 

izpratni par formālās un neformālās izglītības nozīmīgumu karjeras veidošanā. Jolanta Priede 

pasākumā izmantoja  SMART mērķu izvirzīšanas metodi un Points of You metodiku. 

17.maijs un 25.maijs – Jaunpils vidusskola. Iepazīties ar maizes ceptuves darbību, 

cepēju darbu, ar prasmēm un iemaņām, kas 

nepieciešamas šīs profesijas pārstāvjiem, 

pavērot tipisku darba dienu ceptuvē, 

praktiski darboties, lai gūtu priekšstatu un 

saprastu, vai cepēja profesija ir saistoša, 

mācību ekskursijā uz SIA "Lāči" Babītes 

pagastā 2018.gada 17. maijā devās 10., 11. 

un 12. klases skolēni, bet 25.maijā – 

4.klases skolēni. 

     Jau pirmās pavadītās minūtes ceptuvē 

rosināja vidusskolēnus uz pārdomām: kā 

var visu darba dienu izturēt tik lielā 

karstumā, kāds tur ir? Gides pavadībā vērojot, kā cepējs ātri rosās ar garo lizi, pārceļot 

smagos maizes kukulīšus no vienas krāsns 

uz otru, varēja secināt, ka šajā amatā ir 

vajadzīgs liels spēks, apņēmība un izturība. 

Ja nu fiziskā spēka nav tik daudz, par 

laimi, ir maizes ceptuvē darbs arī daudziem 

citiem speciālistiem, kā, piemēram, maizes 

griezējam, svērējam, pakotājam, kūku un 

konfekšu, un smalkmaizīšu, cepumu 

konditoram. Veidojot pašam savu cepumu 

un veidojot kopīgu kliņģeri, skolēni varēja 

pārliecināties par to, ka ne vienmēr iecerētā 

ideja izdodas. Gide informēja, ka ik dienas 



 
 

ceptuvē tiek meklētas jaunas idejas, pārtikas tehnologi rūpējas par to īstenošanu un jaunu 

produktu radīšanu. Savukārt uz ziņojuma dēļa varēja izlasīt, ka darbs tiek piedāvāts 

konditora palīgam, pavāram, viesmīlim.  

Mūsdienīga maizes ceptuve vairs nav saistāma tikai ar maizes cepšanu, tāpēc darbu 

tajā var atrast dažādu jomu speciālisti un skolēniem ir iespējas savu izglītību saistīt ar mērķi 

nākotnē strādāt ceptuvēs dažādās profesijās. 

 

22. maijā Irlavas vidusskolas 1.-6.klašu skolēniem notika karjeras diena - ,,Profesiju 

daudzveidība un mana karjeras vīzija"  Jaunpils pagasta ,,7 ballēs". Izglītojošās, radošās 

karjeras nodarbības  mērķis -  mācīties plānot savu nākotni un veidot savas karjeras vīziju, kā 

arī iegūt informāciju un praktisku pieredzi, kā izvērtēt savas intereses, prasmes un dotumus 

dažādās amatniecības nozarēs, kas nepieciešamas savas nākotnes  karjeras plānošanā.  

Bērni tikās ar amatniekiem,  lai iepazītu viņu darba ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes 

un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts. Skolēni uzzināja, kā 

vaļasprieks var kļūt par darbu, cik svarīga ir dalība interešu izglītības pulciņos, lai 

noskaidrotu savas intereses, spējas un dotumus. Skolēni tika iepazīstināti ar zināšanām un  

prasmēm, kas saglabātas no paaudzes paaudzē, kā arī mūsdienu materiāliem un tehniskajām 

iespējām amatu attīstībai. Skolēni iepazinās ar galdnieka un kokgriezēja amatu, sveču 

liešanas un stikla mākslinieciskās apstrādes amatu. Radošajās darbnīcās tika dota  iespēja 

izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi par aplūkotajām amatniecības jomām. 

Nodarbības ar radošu darbošanos un spēlēm palīdzēja  lai iepazīties ar dažādām profesijām, 

lai izprastu to nozīmību cilvēka dzīvē. Iepazīstot dažādas profesijas un uzklausot pieredzes 

informāciju, skolēni mācījās domāt par savu nākotni un savu sapņu profesiju.  

 

   
 

24. maijā Zemgales vidusskolas 6. - 

8. klašu interesentu grupa devās uz zivju 

restorānu "Bermudas", kur iepazina pavāra 

un oficianta profesiju. Skolēni praktizējās 

klāt galdus, apkalpot klientus, kā arī paši 

gatavoja zivju uzkodas,  pamatēdienu un 

karstos dzērienus. Skolēniem bija iespēja 

tikties ar šo profesiju pārstāvjiem un uzdot 

sev interesējošus jautājumus  par darba 

pienākumiem, atalgojumu u.c.  



 
 

24.-25.maijā Tukuma 

2.vidusskolas 3.-5.klašu skolēni karjeras 

attīstības atbalsta projekta ietvaros 

uzzināja, kuru profesiju pārstāvji ir 

iesaistīti animācijas filmu veidošanā un 

mācījās paši tās veidot.  

Teorētiskās nodarbības laikā 

skolēni guva priekšstatu par animācijas 

filmu tapšanu un uzzināja par šajā procesā 

iesaistīto profesiju pārstāvjiem. Skolēni 

uzzināja, kādas ir šīs profesijas, kāds ir 

viņu darba saturs un ikdienas pienākumi. 

Praktiskajā nodarbībā skolēni guva 

iemaņas animācijas filmu veidošanā, 

praktiski iepazīstot dažādu profesiju 

būtību un ikdienas darbu. 

Paldies SIA Muletenkulten par 

nodarbību vadīšanu un skolēnu ieinteresēšanu animācijas veidošanā un šajā iesaistīto 

profesiju pārstāvju darba ikdienā. 

  

25.maijā Pūres, Smārdes un Lapmežciema pamatskolu 7.klasēs karjeras 

nodarbībās “Izzini sevi” karjeras konsultantes Intas Lemešonokas vadībā skolēni iepazina 

sevi - uzklausot savu klases biedru domas par rakstura iezīmēm, hobijiem, individuālajām 

spējām un interesēm. Izmantojot asociatīvās kārtis, karjeras kompasu, savstarpējā vērtējuma 

un pašvērtējuma darba lapas skolēni darbojas kā karjeras konsultanti, pēc novērojumiem 

atrodot, viņuprāt, atbilstošāko nodarbošanos, profesiju jomu savam klasesbiedram. Diskusijā 

skolēni tika rosināti pilnveidot savas personības īpašības un prasmes, vairāk apzināt savas 

vērtības, tādējādi veidojot adekvātu pašvērtējumu, kas palīdzētu karjeras lēmumu 

pieņemšanā.  

 

 
 

 

 



 
 

28.maijā Tukuma 2.pamatskolā pasākumā “Iepazīsti bārmeņa profesiju” ar 

bārmeņa meistarklasi viesojās SIA 

“River lounge” pārstāvis Artis 

Šuspāns. Izglītojošā  nodarbībā un 

meistarklasē, skolēni iepazinās ar 

bārmeņa profesijas ikdienu un  

darba pienākumiem. Skolēni tika 

iepazīstināti par  prasmēm, kuras 

ir nepieciešamas, lai veiksmīgi 

darbotos šajā sfērā.. Meistarklasēs 

katram skolēnam bija iespēja 

pagatavot savu kokteili un 

iejusties bārmeņa profesijā.   
 

 

 

 

 

28.maijā Tukuma Raiņa ģimnāzijā, sadarbībā ar Zinātkāres centru ZINOO un 

Rīgas Tehnisko universitāti, notika “Jaunrades un karjeras diena” 7.–8.klašu skolēniem. 

Skolēniem tika 

organizētas interaktīvas un 

izglītojošas nodarbības ar 

mērķi praktiski atspoguļot 

inženierzinātņu spektru un 

ieinteresēt jauniešus apgūt 

kādu no inženierzinātņu 

nozarēm.  

Darbnīcā “Zemestrīce 

“ skolēni diskutēja par 

arhitekta un būvnieka 

profesijām, izveidoja savu 

mājas konstrukciju un 

pārbaudīja tās izturību. 

Darbnīcā “Ceļojums 

kosmosā” skolēni mācījās 

plānot ceļojumu no dažādu 

profesiju aspekta. Skolēni 

grupās radīja savus ceļojuma 

plānus, kas tika pārbaudīti uz 

izturību. 

Dienas nobeigumā 

skolēni varēja baudīt 

eksperimentu šovu, 

iepazīstoties  ar to, ko var 

izdarīt ķīmiķi un fiziķi. 

 

 

       

 

 

 



 
 

28. un 29. maijā Jaunpils vidusskolas 5. un 7. klases skolēni pasākuma “Ciemos pie 

amatniekiem” ietvaros devās iepazīties ar amatnieku darba ikdienu biedrībā “7 BALLES”. 

Skolēni uzzināja par galdnieka un kokgriezēja amatu, par sveču liešanu un stikla apstrādi. 

Amatnieki uzsvēra, ka ir nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet arī tādas rakstura īpašības kā 

pacietība, rūpība. Amatniekam ir jāprot paredzēt, iztēloties, kāds radošā procesa laikā būs 

gala produkts. No visām aplūkotajām un interesantā stāstījumā izzinātajām amatniecības 

jomām skolēni izmēģināja prasmes, darbojoties ar stiklu. Bija iespēja katram izgatavot vēja 

zvanu vai trauciņu, zīmēt ornamentus ar īpašiem flomāsteriem vai tos izslīpēt ar tam 

paredzētu ierīci. Kamēr bērni 2 telpās strādāja, amatnieki katrā no tām stāstīja gan par 

materiālu, kuru viņi izmanto, gan kam jāpievērš uzmanība, lai būtu vieglāk strādāt, lai 

izgatavotais priekšmets priecētu pašu un citus. 

 
 

29.maijā Tukuma 2.vidusskolā ciemojās RTU studentu un ZINOO komanda, lai 

iepazīstinātu skolēnus ar inženierzinātņu profesijām un to apguves iespējām Latvijā. 

7.klašu skolēniem bija 
iespēja piedalīties nodarbībās, 
kuras atbilst profesionālajai jomai 

“Būvniecība un arhitektūra” un, 

praktiski darbojoties, iepazīt 

dažādu inženierzinātņu profesiju 

pārstāvju darba saturu un ikdienu. 

Nodarbībā “Inženiera 

izaicinājums” skolēni nelielās 

grupās no dotiem ierobežotiem 

materiāliem uzbūvēja noteiktu 

konstrukciju, ar kuru grupa 

piedalījās sacensībās par augstākā 

torņa uzbūvēšanu. Skolēni 

mācījās sadarboties komandā un izsprieda efektīvāko stratēģiju, lai atrisinātu uzdevumu – 

gluži kā inženieri!   



 
 

Skolēni iepazina šādas profesijas: inženieris, 

fiziķis, arhitekts, konstruktors. Nodarbībā uzsvars tika 

likts uz komandas sadarbību, lai nonāktu pie 

efektīvākās idejas, katram bija būtiska loma šajā 

procesā, lai rezultāts būtu veiksmīgs. Skolēni šajā 

nodarbībā grupās izplānoja savas komandas stratēģiju, 

kurā bija iesaistītas visas šīs profesijas, un praktiskā 

darba laikā sacentās par labāko risinājumu. Skolēniem 

tika pastāstīts, kur var apgūt šīs profesijas. 

  Nodarbībā “Uzveic plūdus!” skolēni saņēma 

situatīvu uzdevumu: Zinātnieki prognozē, ka, pieaugot 

klimata pārmaiņām, pieaugs arī lietusgāžu biežums, kas 

var radīt plūdu draudus. Dzīvojot teritorijās, kurās plūdi 

ir bieža parādība, arhitektiem un būvniekiem ir jāspēj 

pielāgot konstrukcijas plūdu radīto bojājumu 

novēršanai. Nodarbības laikā skolēni, eksperimentējot 

ar dažādiem materiāliem un konstrukcijām, izveidoja 

savu plūdu drošu ēku. Praktiski darbojoties, skolēni 

iepazina dažādas profesijas un to darba saturu, ikdienu, 

vidi.  

 

29.maijā Tukuma 2.pamatskolas 2.a un 3.b klases skolēni pasākumā “Esi drosmīgs 

un rīkojies” iepazinās ar pirmās un  

neatliekamās palīdzības sniedzēja profesiju. 

Nodarbības pirmajā  daļā skolēni tika 

iepazīstināti ar šo profesiju, darba pienākumiem 

un nepieciešamajiem materiāliem. Savukārt 

nodarbības otrajā daļā 2. un 3. klašu skolēni tika 

iesaistīti praktiskās nodarbībās, kur ar lomu 

spēļu palīdzību izspēlēja dažādas situācijas un 

iejutās pirmās un neatliekamās palīdzības 

sniedzēja tēlā. Nodarbības noslēgumā skolēni 

analizēja izspēlēto situāciju veiksmes un 

neveiksmes. 
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