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Aprīlis 2019 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaites 
 

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

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Pasākuma nosaukums: „Profesijas saldumu ražotnē”. 

Pasākumā(2 nodarbības) 26.04.2019. Jelgavā piedalījās 29 7.klašu skolēni un 2 pedagogi. 

Pārskats par pasākumu: 

 Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana. 

 Pasākums norisinājās atbilstoši nolikumā izvirzītajam mērķim un izstrādātajiem 

uzdevumiem, piedaloties Jelgavā nodarbībā SIA"Karameļu darbnīca" un  LLU Meža 

fakultātē: izzinātas profesijas, kas saistītas ar saldumu/kārumu ražošanu, iepazīstot to 

specifiku un nepieciešamās prasmes. 

SIA"Karameļu darbnīca" skolēni klausījās stāstījumu par karameļu ražotnē nodarbināto 

profesijām un kādu profesionālo jomu speciālisti iesaistīti pārtikas(t.sk.saldumu) produktu 

radīšanā, kā mainījušās profesijas. Diskusijā noskaidrots par ar kārumiem saistīto profesiju 

pieprasījumu darba tirgū, karjeras iespējām nozarē un izglītības iespējām. 

Skolēni pa grupām meistarklasēs veica praktisku uzdevumu, pārliecinoties par savām 

prasmēm veidot karameles. Uzdevuma veikšanas laikā vadītājs informēja par konditora 

arodu. Jauniešiem tika dota iespēja iepazīt darba vidi - karameļu ražotni, izzinot karameļu 

ražošanā pielietotos darba rīkus, tehniku. 

Pēc tam LLU Meža fakultātē skolēni klausījās stāstījumu par profesijām, kuras saistītas 

ar kokapstrādi un iespējams apgūt universitātē, bija iespēja redzēt kā notiek mēbeļu 

testēšana. 

 Skolēnu vērtējums – vairums ieteiktu arī citiem nodarbību Karameļu darbnīcā, jo lika 

aizdomāties par to, ko māca skolā un prasmēm, zināšanām: valodu prasmes, 

komunikācija, sadarbība, fiziskā izturība, datorprames u.c.. 

 Skolotāji atzina, ka bija interesenta, vecumposmam atbilstoša karjeras nodarbība 

saldumu ražotnē un iepazīstot ar ko nodarbojas kokapstrādē. Lekcija noderētu 

vidusskolēniem. 

 Pasākuma laikā tika veikta fotofiksācija. 

  

 

Datums 28.04. 2019. 
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