
 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaite -jūnijs 

 

 Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

„Profesiju kokteilis” - 
1. Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana. 

2. Pasākuma dalībnieki: Rojas vidusskolas  1.-12.klašu 15 skolēni. 

 

Pārskats par pasākumu: “Iepazīstam metālapstrādi”. 

 Pasākuma norises vieta, laiks: Talsi, Pastendē SIA „LAC serviss” 12.06.2017. 

 Uz pasākumu Pastendē  nokļūts ar sabiedrisko transportu. 

Pasākumā skolēni uzņēmuma izpilddirektora Uģa Lauzēja vadībā iepazinās ar dažādu 

metālapstrādes iekārtu darbību. Skolēni ar interesi vēroja, kā notiek detaļu štancēšana ar 

mehāniskajām presēm, kā notiek metāla griešana ar hidroabrazīvās strūklas griezēju, kā notiek metāla 

lokšņu liekšana. Pasākuma dalībniekiem bija interesanti uzzināt, kā notiek metināšanas darbi ar 

dažādām metināšanas iekārtām, kā notiek virsmu pulēšana un cinkošana.  

Pasākuma otrajā daļā Rojas vidusskolas absolvents Dāvis Lēmanis pastāstīja par saviem 

pienākumiem. Dāvis pastāstīja, ka pēc specifisku pasūtījumu saņemšanas vispirms notiek rasēšana 

datorā, tad notiek 3 D drukāšana, tad notiek formu atliešana metālā, tad seko darbs pie detaļu liešanas 

un to likšanas kopā. Dāvis uzsvēra, ka viņa darbs ir interesants, nav vienveidīgs. 

 Foto: 

__________________________ 

   

 

Pārskats par pasākumu: Radošā darbnīca „Uzņēmējdarbība un rotas” 

 Pasākuma norises vieta, laiks: Talsi, SIA „Bimbuļi Rimbuļi”, 12.06.2017.  

Pasākumā uzņēmuma valdes locekle Aiga Statēviča – Zeltiņa skolēnus iepazīstināja ar uzņēmuma 

galvenajiem virzieniem, tie ir: rotu gatavošana, rotu, to izejmateriālu pārdošana, rotu darināšanas 

darbnīcu vadīšana, rotu gatavošana pēc individuāla pasūtījuma, telpu dekorēšana, kāzu aksesuāru 

gatavošana, sapņu ķērāju darināšana. A. Statēviča – Zeltiņa sniedza arī informāciju par 

nepieciešamajām prasmēm uzņēmējdarbībā. Interesanti bija uzzināt, kā viņas vaļasprieks kļuva par 

profesiju. 

Pasākuma otrajā daļā skolēni varēja izvēlēties, ko praktiski pagatavot. Lielākā daļa skolēnu ar lielu 

aizrautību ķērās pie rokassprādžu gatavošanas, daži izvēlējās pagatavot sprādzi valkāšanai ap potīti, 

savukārt sapņu ķērāju uztaisīt vēlējās tikai viena pasākuma dalībniece. 

 Foto: 
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Pārskats par pasākumu: radošā darbnīca „Uzņēmējdarbība keramikas nozarē” 

 Pasākuma norises vieta, laiks: Talsu keramika “Ciparnīca”, Lielā iela 25, Talsi,  

12.06.2017. 

Pasākumā skolēni tika iepazīstināti ar podnieka profesiju, tika minētas šai profesijai 

nepieciešamās iemaņas, prasmes. Darbnīcas vadītāja Diana Dzelme nedaudz pastāstīja, kādas ir 

podniecības iezīmes tieši Talsu pusē, kā arī minēja, kādi māli katrā reģionā vairāk tiek izmantoti. 

Skolēni varēja vērot, kā notiek lodes virpošana uz virpas. 

Pasākuma otrajā daļā skolēni paši veidoja māla bļodiņas, pēc tam tās izgreznoja ar 

zīmodziņiem vai nelieliem zīmējumiem. Izgatavotos traukus pēc apdedzināšanas to autori varēs 

saņemt lietošanai. Pasākumā bērniem visvairāk patika tieši šī praktiskā darbošanās - iepēja no māla 

pikuča uztaisīt praktiski lietojamu priekšmetu. 

Foto: 

 

 

 

 

 

Pārskats par pasākumu: “Uzņēmējdarbība zemnieku saimniecībā” 

 Pasākuma norises vieta, laiks: Rudē, viesu namā “Rudes vētras”14.06.2017 Pasākumā 

piedalījās 15 skolēni no 1.-9.klasei 

Pasākuma pirmajā daļā viesu nama saimniece Dace skolēnus iepazīstināja ar saimniecību, 

norādot arī kādu profesiju pārstāvji strādā. Bērniem bija iespēja apskatīt Šarolē govju ganāmpulku, 

drosmīgākie varēja tās pabarot ar dārzeņiem. Pēc tam tika izrādīts viesu nams. Saimniece pastāstīja, 

kādas prasmes nepieciešamas viesu nama vadīšanā. Vislielāko sajūsmu skolēnos radīja iespēja pabarot 

zivtiņas. Visi tika cienāti ar gardām pusdienām. Pēc tam varēja ievingrināt roku šaušanā, piedalīties 

dažādās netradicionālās sporta aktivitātēs un apskatīt gaumīgi iekopto daiļdārzu.. 

Foto: 
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Pārskats par pasākumu: “Hobijs - šūšana, telpu dizains, pasākumu rīkotājs”. 

 Pasākuma norises vieta, laiks: Rudē, Rojupes BJIC “Varavīksne” 26.06.2017. Pasākumā 

piedalījās 11 Rojas vidusskolas  3.-12.klašu skolēni. 

Pasākumā Rojas vidusskolas absolvente Jana Frīdenberga pastāstīja, kā viņa nonākusi līdz 

savai profesijai – zobu tehniķis. Tā kā Janai vienmēr paticis kaut ko skaistu radīt, tad viņa skolēniem 

plašāk pastāstīja tieši par saviem hobijiem: pasākumu plānošanu, telpu dekorēšanu, tērpu modelēšanu 

un šūšanu.  J. Frīdenberga aicināja bērnus un jauniešus nebaidīties darīt, aicināja pilnveidot savas 

prasmes, talantus. Jana uzsvēra, ka, lai radītu brīnišķīgas lietas, nevajag daudz līdzekļu. Viņa parādīja, 

kā, izmantojot dabas materiālus, var izrotāt dāvanu maisiņus. Skolēni pēc tam, veidojot savus dāvanu 

maisiņus, varēja pārliecināties, ka, lai otru iepriecinātu, tiešām nevajag daudz. 

Foto: 

   

 
Datums:27.06. 2017. 

Pasākuma atskaiti  sagatavoja Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte 

 

 

 


