
 

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” 

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

izglītības iestādēs” ietvaros. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Pielaikosim profesijas 2 ” 

2018.gada 25.aprīlī, Skrīveros 
 

Pasākuma dalībnieki – Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas 2.b klases 25 skolēni, 2.d 

12 skolēni. Kopā 37 skolēni un 2 skolotāji. 

         Sia „Skrīveru Saldumos” skolēni ekskursijas vadītājas  vadībā  iepazina  saldumu ražošanas 

uzņēmumā strādājošajās profesijas (saldumu ražošanas vadītājs, “Gotiņu ”masas vārītājs, tinējs, 

fasētājs, pārdevējs, noliktavas pārzinis un noliktavas pārzines palīgs, ekskursiju vadītājs, apkopējs, 

grāmatvedis, valdes locekļi u.c.) un profesiju pārstāvju ikdienu, kā arī uzzināja par šo profesiju 

pieprasījumu darba tirgū. Skolēni noskatījās filmiņu par saldumu ražošanas procesu. Marcipāna 

darbnīcā detalizēti iepazina pārtikas tehnologa/konditora profesijas darba pienākumus un, praktiski 

darbojoties,  izmēģināja savas spējas marcipāna figūriņu veidošanā. 

   
 

         Sia „Skrīveru Saldumos” strādā 14 darbinieki, 100 – 120 kg konfekšu dienā satin 10  tinējas, 4 

sekundēs tiek satīta 1 konfekte. Ir 15 veidu dažādas „Gotiņas”. Marcipāns ir ar mandeļu riekstiem, 

plūmēm, aprikozēm, šokolādi, ingveru u.c. sastāvdaļām. Pavisam saldumiem ir 150 dažādi 

nosaukumi.  

           Bija interesanti iejusties pārtikas tehnologa/konditora profesijā meistardarbnīcā! 

Paldies skolotājām Inārai Muceniecei un Lindai Jermacānei  par ekskursijas organizēšanu! 

________________________________________________________________________________

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Pielaikosim profesijas 3 ” 

2018.gada 2.maijā, Rāmkalnos 

 

Pasākuma dalībnieki – Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas 2.e klases 26 skolēni un  

2 pieaugušie. 

     Sia „Rāmkalni Nordeco” skolēni ekskursijas vadītāja  vadībā  iepazina  ražošanas uzņēmumā 

strādājošajās profesijas ( ražošanas vadītājs, ražošanas darbinieki, fasētājs,  noliktavas darbinieks, 

ekskursiju vadītājs, apkopējs, grāmatvedis, valdes locekļi, šoferi  u.c.) un profesiju pārstāvju 



 

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” 

ikdienu, pienākumus un  darba vidi, kā arī uzzināja par šo profesiju pieprasījumu darba tirgū. 

Skolēniem bija iespēja aplūkot visus ražošanas procesus, sākot no pirmapstrādes līdz gatavās 

produkcijas izsniegšanai. 

  

 

Paldies skolotājai Inesei Ikauniecei  par ekskursijas organizēšanu! 

Informāciju apkopoja Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants 

Jolanta Pabērza 

 


