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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

 

Pašnovērtējuma veikšana, darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte. 

 

„Uztura speciālista profesija” 

 

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

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

1.Iepazīt uztura speciālista profesiju. 

2.Izpētīt uztura speciālista izglītības iespējas.  

3.Veikt pašnovērtējumu. 

 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

2018.gada novembris, decembris - Madonas pilsētas vidusskolā, Skolas ielā 10, Valdemāra 

bulvārī 6, Madonā, LV - 4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas 3.klases un 7.klases 180 skolēni. 

4.Pasākuma norise foto 

Pavisam divu dienu laikā notika 5 meistardarbnīcas. Katras meistardarbnīcas sākumā 

nodarbību vadītājas Līva Naudiņa- Saliņa, Baiba Bremmere-Kalniņa 30 minūšu 

prezentācijā skolēnus iepazīstināja ar uztura speciālista profesiju – darba specifiku ikdienā, 

darba piederumiem, nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, rakstura īpašībām, izglītības 

iegūšanas iespējām un nākotnes perspektīvām šajā jomā. 

___________________________________________________________________________

Pirmie nodarbību apmeklēja 3.c klase. 

 

  
 

Meistardarbnīcā skolēni iepazinās ar darba vidi, aprīkojumu un varēja praktiski izmēģināt 

sagatavot veselīgos, krāsainos kokteiļus. Tie sanāca patiešām garšīgi! 
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Iejūtoties uztura speciālista lomā, varēja sagatavot 5 dažādus kokteiļus! 

   
 

 
3.c klase kopā ar audzinātāju Inesi Seikstuli un uztura speciālistēm ir priecīgi par 

nodarbību! 
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3.a klase un audzinātāja Daiga Gailuma tagad ir zinoši par uztura speciālista profesiju. 

__________________________________________________________________________ 
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3.b klase ar audzinātāju Ināru Mucenieci un nodarbības vadītājām. 

 Ir gandarījums par sadarbību! Nodarbība izdevās lieliska! 
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Paldies 3.d klasei un audzinātājai Lindai Jermacānei!  

Prieks censties gatavot veselīgus kokteiļus kopā ar Sia „Foodtastic!” meitenēm! 
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3.e klase un audzinātāja Inese Ikauniece priecājas par izglītojošu un „garšīgu” 

nodarbību kopā ar uztura speciālistēm ! 

 

Paldies Sia „Foodtastic!” uztura speciālistēm Līvai Naudiņai- Saliņai un Baibai 

Bremmerei-Kalniņai par divu dienu maratonu Madonā, izglītojot Madonas pilsētas 

vidusskolas 3.klases  par uztura speciālista profesiju  ! 

 

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


