
„Mācību stunda kopā ar speciālistu nozarē” 

 

 

 

2019.gada 4.oktobrī 1.-12.klašu skolēniem 2.stundas laikā mācību stundu vadīja attiecīgā 

mācību priekšmeta  nozares speciālists. 

 Skolotāju dienā skolā ieradās dažādu profesiju pārstāvji, lai dalītos ar stāstījumu par savu 

profesionālo pieredzi, kā skolā gūtās zināšanas un prasmes noderējušas karjeras veidošanā.  

Ciemiņus uz stundu uzaicināja mācību priekšmetu skolotāji, bet pasākuma ideju izauklēja un 

pasākuma noslēgumu organizēja 5.-12.klašu pedagogi karjeras konsultanti – Kristīne Aizpurve 

un Elita Kalniņa. Jaukas bija arī sagatavotās dāvaniņas viesiem – skolas logo piekariņa veidā! 

Sākumsskolas posmā 1.-4.klašu skolēniem savas prasmes un zināšanas sniedza 

 15 speciālisti. 

 
 

Klase/ audzinātāja Uzaicinātais ciemiņš Profesija 

1. 1.a  /M.Innus , mūzikas skolotāja 
A.Mellupa 

Artūrs Grandāns Mūzikas skolotājs 

2. 1.b /J.Kūriņa 
 

Kristīne Šulce Madonas mākslas skolas 
direktore 

3. 1.c/L.Riekstiņa 
 

Krista Bicāle Uzņēmēja, amatniece 

4. 1.d/I.Sausiņa 
 

Diāna  Birziņa Policiste 

5. 2.a/L.Henke 
 

Ritvars Točs Tekstilmākslinieks 

6. 2.b/S.Šķēle- Stepanova 
 

Andrejs Sitiks Futbola kluba “Spartaks” 
spēlētājs un menedžeris 

7. 2.c/A.Sniedze 
 

Anete Smirnova Projektētāja 

8. 2.d/I.Rūka 
 

Jānis Švika Jaunsardzes instruktors 

9. 3.a/S.Dreimane 
 

Inese Litauniks PI I pedagogs 

10. 3.c/S.Šķēle ,sporta skolotāja 
E.Gusarova) 

Mikus Sokolovs Basketbola treneris 

11. 3.d/L.Kalupniece Irita Amata Konditore 
 

12. 4.a/ S.Ūzuliņa, V.Vīgante Edijs Ūzuliņš Uzņēmējs 
 



13. 4.b/S.Daugule Iveta Vāvere Kārtībnieks 
 

14. 4.c/I.Seikstule Stefānija Vuškāne Biškope 
 

15. 4.d/L.Jermacāne Iveta Vāvere Kārtībnieks 
 

16. 4.e/I.Ikauniece Nadežda Šruba Projektu vadītāja 
 

 

1.b klases skolēni kopā ar audzinātāju Jolantu Kūriņu ciemojās Jāņa Simsona Madonas 

mākslas skolā, kur viņus laipni uzņēma skolas direktore Kristīne Šulce. Skolēni tika iepazīstināti 

ar skolu, izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Kristīne Šulce  pastāstīja, kā tiek 

organizēts mācību process, kā audzēkņi piedalās dažādos projektos, izstādēs, darbu skatēs utt. 

Praktiski jau bija sagatavotas silikona formiņas, tajās ar ģipsi tika izliets Madonas simbols – 

gailis. Pēc tam katrs skolēns savu ģipša gaili apgleznoja. 

1.c klasē (audzinātāja Līga Riekstiņa) viesojās uzņēmēja, amatniece Krista Bicāle. Krista 

Bicāle savu uzņēmumu SIA "Kabe leather" izveidoja 2019.gada 19. martā. Viņa ražo somas, 

naudasmakus, jostas u. c. aksesuārus un ādas izstrādājumus ar preču zīmolu "Kabe". Lielākoties 

darbi top vienā eksemplārā. Speciāliste pastāstīja, kas ir jāprot, lai īstenotu sapni un iemācītos 

darboties ar dzīvnieku ādām.  Bērni interesējās par to, kas skolā ir jāmācās, lai varētu pagatavot 

kādu lietu no ādas. Izzinoši stāsti bija par to, kādas ir interesantākās lietas, kuras meistare ir 

gatavojusi (piemēram, motocikla sēdeklis). 

1.d klases skolēni (audzinātāja Iveta Sausiņa) tikās ar Arvīda mammu – valsts policijas 

darbinieci Diānu Birziņu.  Policiste pastāstīja par savu profesiju – darba pienākumiem, darba 

laiku, profesijas + un -. Stundas beigās skolēni jaukajai viešņai dāvināja zīmējumus. Paldies! 

  Policiste Diāna Birziņa 1.c klasē. 



2.a klasē (audzinātāja Liene Henke) stundu vadīja tekstilmākslinieks, keramiķis Ritvars Točs. 

Bija ļoti interesanti uzzināt par to, ka viņš popularizē kultūrvēsturiskās vērtības, nodarbojas ar 

koka vilnas ražošanu. Praktiski varēja apskatīt, aptaustīt, arī uzmērīt lietas no koka vilnas – 

cepures, vīzes, cepuri, vainagu u.c.. Tekstilmākslinieks skolēnus aicināja iepazīt kokus, dabu, 

izturēties ar cieņu un mīlestību pret visu sev apkārt. Rosināja lasīt latvju dainas un būt 

jaunradītājiem, jo tas ir interesanti! Novēlēja pacietību, jo katrs darbs prasa rūpību. Sākumā ir 

jāapgūst pamatprasmes, tad tās jāslīpē. Ar pieredzi būs arī rezultāts. 

 

 

2.a klase kopā ar Ritvaru Toču. 



2.b klasē (audzinātāja Sabīne Šķēle – Stepanova) ciemojās futbola kluba “Spartaks” kluba 

administrators Andrejs Sitiks.  Futbolista karjeras laikā viņš nedaudz ir paguvis uzspēlēt 

Latvijas 2. un 1. līgas klubos. Telpu futbola aktīvists un šobrīd pārstāv FK „Madona” kluba 

rindas LTFA 1. līgā. Andrejs Sitiks ir Latvijas Minifutbola izlases uzbrucējs. Pārstāvēja Latvijas 

izlas starptautiskajos turnīros - 2015. gada Eiropas Čempionāts Horvātijā, 2017. gada Eiropas 

Čempionāts Čehijā un 2018. gada Pasaules Kauss Portugālē. Andrejs ir ieguvis С-LFF trenera 

licenci un ir „Future Football Latvia” Madonas filiāles bērnu treneris. Ciemiņš pastāstīja ne tikai 

par sevi, bet arī  deva labus padomus – ja kaut ko iesāk, tad jābūt mērķtiecīgam, ikdienā 

jāizvairās no vārdiem “nevaru”, “negribu”, jāapmeklē treniņi,  jāapgūst valodas, jābūt 

draudzīgam komunikācijā. Galvenais ir mērķtiecība, un pie grūtībām nepadoties! Andrejs uzdeva 

jautājumus skolēniem, uzmanīgākais klausītājs un precīzākais atbildētājs uz jautājumu saņēma 

dāvanu no kluba “Spartaks”- šalli. 

 

 
 

 
Paldies Andrejam Sitikam un 2.b klasei! 



2.c klasē (audzinātāja Alla Sniedze) viesojās projektētāja Anete Smirnova. Skolēni uzzināja, 

lai kļūtu par arhitektu, skolā labi jāmācās visi mācību priekšmeti. Kopā ar viesi bērniem bija 

iespēja iejusties arhitekta lomā, projektējot savu sapņu māju – gan ārpusi, gan iekšpusi. Bija ļoti 

jauki! 

           

 

2.c klase kopā ar Aneti Smirnovu. 



2.d klases skolēni (audzinātāja Inita Rūka) tikās ar jaunsargu vadītāju Jāni Šviku. Viņš 

pastāstīja par savām profesijām  - skolotājs, treneris, jaunsargu vadītājs un nometņu organizētājs. 

Skolēni uzdeva sev interesējošos jautājumus un saņēma vēlamās atbildes. Stundas noslēgumā 

skolēniem bija iespēja mācīties ierindas mācību, kuras laikā katrs varēja sevi novērtēt, vai ir 

pacietīgs, uzmanīgs un apķērīgs. Šī stunda bija gan praktiski, gan teorētiski izglītojoša. Skolēni 

secināja, ka savu sapņu profesiju ir iespējams sasniegt, ja vien ļoti cenšas un mērķtiecīgi uz to 

tiecas. 

 

  
2.d klases teorētiskās un praktiskās nodarbes kopā ar Jāni Šviku. 



3.d klasē (audzinātāja Loita Kalupniece) ciemojās Emīla mamma Irita Amata. Viņa strādā 

“Junges”jaunajā cehā pie mīklu un bulciņu veidošanas. Speciāliste stāstīja un rādīja video par 

mīklu un bulciņu tapšanu līdz saldētavai (cepšana ir nākamais posms, ko veic cepējas), kā arī 

cienāja ar bulciņām. 

            

 

Irita Amata kopā ar 3.d klases skolēniem. 

 

 



4.c klasē (audzinātāja Inese Seikstule) ciemojās Valta omīte Stefānija Vuškāne un pastāstīja 

par biškopja arodu. Bija ļoti jauki! Noslēgumā – medus kūka. 

 

4.d un 4.b klases skolēni  (audzinātājas Linda Jermacāne un Santa Daugule) tikās ar 

Madonas pašvaldības Juridiskās nodaļas kārtībnieku Ivetu Vāveri. Skolēni tika informēti par 

drošības jautājumiem, par kārtībnieka darba pienākumiem. Īpaša vērība tika veltīta stāstam par 

darbu ar nepilngadīgām personām, informēja  par sodu sistēmu un uzdeva skolēniem jautājumus 

par likuma pārkāpumiem. 

   
Kārtībnieks Iveta Vāvere stāsta par savu profesiju. Skolēni uzmanīgi klausās un uzdod jautājumus. 



4.e klasē (audzinātāja Inese Ikauniece)    matemātikas stundu vadīja Nadežda Šruba, projektu 

rakstīšanas speciāliste. Nodarbība bērniem patika, jo bija jāizstrādā savi projekti un tie 

jāprezentē. Noskaidrojām, kas nepieciešams, lai noorganizētu klases vakaru, klases ekskursiju, 

pārgājienu, dzimšanas dienas ballīti, sporta svētkus. Bērni saprata, ka matemātika visur ir 

vajadzīga. 

  

 

4.e.klase kopā ar projektu rakstīšanas speciālisti Nadeždu Šrubu. 



Pēc 2.stundas visi stundu vadītāji, jaunie pedagogi,  bija laipni aicināti uz mājturības kabinetu, 

kur viesus gaidīja muzikāls sveiciens un skolas administrācijas pārstāve Rudīte Zauska  teica 

pateicības runu. Turpinājumā pedagogi karjeras konsultanti – Kristīne Aizpurve un Elita 

Kalniņa rosināja iepazīties, dalīties pārdomās un, izmantojot karjeras spēles „Turpinājums 

sekos” nepabeigto teikumu, paust savas sajūtas saistībā ar profesiju un dzīvi. Nepiespiestā 

atmosfērā, cienājoties ar skolas saimnieču sagatavotajiem kārumiem, aizritēja vēl viena mācību 

stunda, līdz visiem bija jādodas savās ikdienas gaitās. Diena bija piepildīta ar pozitīvām 

emocijām, pasākums izdevās! 

  

   

 

Informāciju par sākumskolas speciālistu viesošanos apkopoja –  

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


