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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

 Darba pasaules iepazīšana. Izglītības iespēju izpēte. 

 

„Optometrists” 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

1. Iepazīt optometrista profesiju. 

2.Izpētīt optometrista izglītības iespējas.  

 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

2018.gada 26.februārī - Madonas pilsētas vidusskolā, Valdemāra bulvārī 6, Madonā, LV - 

4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 4.klases.  

 

Nodarbību „Optometrists” visām 4.klasēm vadīja optometrists un optiķis Marģers Smudzis.  
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Skolēni nodarbībā uzzināja: 

1. ko dara optometrists un ko dara optiķis; 

2. kur var mācīties par optometristu; 

3. kādām mācībām jāpievērš uzmanība; 

4.  praktiski darbojoties meistardardarbnīcā,  tika mērīts redzes asums, mērīts starpzīlīšu 

attālums un ar redzes kompjūteru mērīta redze. 

 

Nodarbības vadītājs prezentācijā parādīja, kāds izskatās optikas veikals, salons, redzes 

pārbaudes kabinets, kāda ir optiķa darbavieta un darba instrumenti. 

 

            Vislabāk tomēr skolēniem patika darboties pašiem.  

4.c.klases skolēni iejūtas optometrista lomā.   
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Skolēni uzzināja, kādi  darba pienākumi ir jāveic optometristam ikdienā: jātiekas ar 

cilvēkiem, jāsarunājas, jāizjautā; jāveic redzes pārbaude ar redzes kompjūteru – 

refraktometru; jāpārbauda redze ar optotipu tabulu;  jāpiemeklē briļļu lēcas; jāmēra 

starpzīlīšu attālums; jāapmāca lietot kontaktlēcas; jāpiemeklē un jāpieregulē briļļu 

ietvari. 

 

4.c klases skolēni pasākumu  novērtēja ļoti pozitīvi! 

  
4.b klase ļoti nopietni klausās.      4.d klase rūpīgi apdomā, vai būs optometristi.  
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    Lai apgūtu optometrista profesiju, jau pamatskolas 

posmā jāmācās dabaszinības, ķīmija, matemātika, bioloģija. Lieti noder zināšanas 

medicīnā, valodu zināšanas  un psiholoģija. Studijas notiek pēc vidusskolas beigšanas 

Latvijas Universitātē Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā . Jāmācās 3 gadi 

(bakalaura grāds) + 2 gadi (maģistra grāds). 

  

 4.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Voitiņu.  

 

Paldies nodarbības vadītājam Marģerim Smudzim, skolēniem un skolotājām par veiksmīgu, darbīgu karjeras 

attīstības atbalsta pasākumu!                                                      Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


