
 

 

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” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Darba pasaules iepazīšana -  

„Profesiju maratons” Madonā  2017.gada 29.maijā 

 

29.maijā Madonas pilsētas 1.vidusskolas 1.-4.klašu skolēni ar savām audzinātājām devās pārgājienā 

-  „Profesiju maratons” Madonā, kura mērķis bija iepazīt populārākos Madonas uzņēmumus un 

profesijas, izzināt uzņēmumu darbinieku stāstus par ceļu uz savu profesiju. Skolēniem bija iespēja 

izvērtēt savas intereses, izglītības un darba iespējas. 

 Jau iepriekš tika izlozēti objekti, gatavotas pateicības medaļas uzņēmumiem un arī pašiem 

pārgājiena dalībniekiem. Paldies atsaucīgajiem uzņēmumiem! Paldies pārgājiena dalībniekiem 

un viņu skolotājiem! 

Informāciju par dalību pārgājienā apkopoja Madonas pilsētas 1.vidusskolas  pedagogs karjeras 

konsultants  sākumskolai - J. Pabērza  

 

N.p.k. Uzņēmums Klase Atbildīgais skolotājs 

1. IK Madit, Dumpu iela 13,(datorprogrammēšana) 1.a D.Gailuma 

2. Madonas mežniecība, Skolas iela 27 

(viss par mežu, tā sargāšanu, mežsarga darbs utt.) 

1.b M.Jakubovska 

S.Daugule 

3. Ugunsdzēsēji , Saules iela 8 

(ugunsdzēsēja darbs, aprīkojums utt.) 

1.c I.Seikstule 

4. Veterinārā klīnika, Raiņa iela 34 

(mājdzīvnieku ārstēšana utt.) 

1.d L.Jermacāne 

5. A/S Madonas ūdens, Raiņa iela 54 

(ūdens attīrīšanas iekārtas, sistēmas utt.) 

2.a M.Innus 

6. Policija, Avotu iela 8 

(ekskursija pa policijas ēku, policijas darbs utt.) 

2.b J.Kūriņa 

7 Madonas maiznieks, Cesvaines iela 8  

(ekskursija pa maizes ceptuvi) 

3.a A.Voitiņa 

8. Sia Madonas namsaimnieks, Augu iela 29 

(māju apsaimniekošana, atkritumi utt.) 

3.b A.Āboliņa 

9. „Puķu sēta”, stādaudzētava, Avotu iela 32 

(puķkopība, pārdošana utt.) 

3.c S.Ūzuliņa 

10. Madonas īpašumu uzturēšanas dienests, Gaujas iela 37 

(pilsētas apstādījumu apzaļumošana, rotājumi utt.) 

4.a L.Kalupniece 

11. Konzums tirdzniecības centrs, Saules iela 4A 

(ekskursija, spēļu istabas apmeklējums) 

4.b R.Pulkstene 

12. Madonas reģiona laikraksts „Stars”, Blaumaņa iela 17 

(avīzes veidošana, žurnālistika utt.) 

4.c S.Šķēle 

 

1.a klases pārgājiens uz IK „Madit” 

     1.a klasīte karjeras dienas pārgājienā bija ciemos pie datorprogrammēšanas speciālista Edija 

Ūzuliņa. Uzzinājām, ka Edijs un viņa komanda uzstāda automātiskos vārtus, durvis un 

videokameras. Bērni samīļoja kaķīti un aptaustīja divus kvadraciklus. 1.klases bērniem 

datorprogrammēšana ir sarežģīta tēma.  Paies gadi, varbūt kāds no viņiem nodarbosies ar to, kas 

tagad šķiet svešs un neinteresants. Diena bija saulaina un patīkama, tāpēc pārgājiens mums bija 

izdevies! Paldies visiem par doto iespēju iepazīt, izzināt un izdarīt secinājumus! 
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Informāciju sagatavoja skolotāja D.Gailuma 

 

1.b klases pārgājiens uz Madonas mežniecību 

 

  
 

Madonas mežniecībā mežsargs Vilnis Trops 1.b klases skolēnus iepazīstina ar mežsarga profesiju 

un pastāsta visu par mežu, tā sargāšanu. 
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1.c klases pārgājiens -  ciemos pie  ugunsdzēsējiem 

1.c klasīte bija ciemos pie ugunsdzēsējiem . Apskatījām mašīnas, bērni varēja tajās iekāpt un visu 

redzēt, kas vajadzīgs ugunsgrēka dzēšanai. Arī ugunsdzēsēju tērpi izraisīja lielu interesi. Dzirdējām 

tuvumā spalgo mašīnas sirēnu. Bija jauki! Daudzi bērni izteica vēlmi kļūt par ugunsdzēsējiem! 

  

Informāciju sagatavoja skolotāja I.Seikstule 

1.d klases pārgājiens uz veterināro klīniku 

     1.d klase karjeras dienā apmeklēja „Madonas veterināro klīniku”, kas pieder vetārstiem 

Kasparam un Litai Udrasiem. Klīnikā mūs uzņēma vetārsts Kaspars, kas mums pastāstīja par 

savu darbu. Rādīja darbā izmantojamos instrumentus, iepazīstināja ar vakcīnām, aplūkojām 

dažādas grāmatas. Rādīja, kā šuj dzīvnieku traumas, ļāva pamēģināt arī mums uz drēbes 

gabaliņa. Mikroskopā pētījām savus matus. Aplūkojām priekšmetus, kas izoperēti no 

dzīvnieku orgāniem. Vetārsts stāstīja par savu darba ikdienu, kā pieņem pacientus, kā veic 

apskati, kā čipo dzīvniekus, kā vakcinē un operē. 

1.d klasei patika „Madonas veterinārajā klīnikā”! Vetārsts Kaspars piedāvāja vienoties 

iepriekš un apmeklēt klīniku, kad veic dzīvniekam operāciju. Šo iespēju izmantosim 

nākošgad. Paldies par pasākumu! 

  
Informāciju sagatavoja skolotāja L.Jermacāne 
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2.a klases pārgājiens uz A/S Madonas ūdens 

Redzējām attīrīšanas iekārtas. Bērni bija prognozējuši, ka tur strādā vismaz 300 cilvēki, kuri ar 

lāpstām un spaiņiem smeļ netīro kanalizācijas ūdeni. 

 Bija pārsteigti, ka atbildīgie šajā nozarē ir tikai trīs cilvēki. Darbs lielākoties ir ar modernām 

tehnoloģijām, gandrīz viss ir datorizēts. Darba apstākļi ir apmierinoši, jo par labiem nevarot to saukt 

– visur seko nejauka smaka. 

Kopumā bērniem patika. Uzzināja, kur nonāk Madonas kanalizācijas 

ūdens, kas ar to tiek darīts un kāds ir ūdens attīrīšanas process. Par to 

visu pastāstīja Kaspars Bremšmits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

 

 

 

Informāciju sagatavoja skolotāja M.Innus 

 

2.b klases pārgājiens uz policiju 

2. b klasi sagaidīja Valsts policijas Madonas iecirkņa priekšnieks G.Trops un īsi pastāstīja, kur esam 

ieradušies. Kārtības policijas nodaļas inspektori I.Vāvere un G.Kušķis atgādināja par drošību un 

noteikumu ievērošanu vasarā. Pēc tam mūs izvadāja pa policijas ēku.  Dežūrtelpā apskatījām 

aparatūru un priekšmetus, ko savā profesijā izmanto policisti, lai aizturētu likumpārkāpējus. Mums 

bija tā iespēja apskatīt policijas mašīnu gan no ārpuses, gan varējām pasēdēt arī iekšā. Pārgājiena 

noslēgumā katrs saņēmām pa medaļai ar Valsts policijas logo. 
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Informāciju sagatavoja skolotāja J.Kūriņa 

3.a klases pārgājiens uz Madonas maiznieku 

Karjeras diena ir veiksmīgi aizritējusi. Prieks, ka izlozējām patiešām ražojošu iestādi -maizes 

kombinātu. Bijām gaidīti ar uzklātu degustācijas galdu, ekskursija bija vērtīga, vien atlika pašiem 

visu vērot un būt ieinteresētiem. Bija iespēja vērot gan iejaukto mīklu, gan izcepto produkciju, gan 

pašu procesu, kā tiek sagatavoti cepšanai pīrādziņi. Kā tiek fasēta maize celofānā, cepti grauzdiņi 

u.c. Bija karsti, bet pacietības pietika līdz galam. Vislaimīgākie bija tie, kuri paši tika pie maizes 

griešanas. Mēs bijām malači, viss izdevās, paldies! 
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Informāciju sagatavoja skolotāja A.Voitiņa 

3. c klases pārgājiens uz „Puķu Sētu” 

3. c klase devās pārgājienā uz „Puķu Sētu” ar lielu interesi, jo nezina, ko var sagaidīt. Mums 

bija neliela ekskursija pa lielajām siltumnīcām, skolēni aizrautīgi vēroja puķes, dažādās krāsu 

gammas un arī uzdevuma jautājumus par puķu šķirnēm.  

Ekskursiju pa „Puķu Sētu” vadīja darbiniece Marika. Viņa pastāstīja par puķu  

šķirnēm, kopšanu un stādīšanu. Darbiniece skolēnus iepazīstināja ar citiem darbiniekiem un 

pastāstīja par viņu darba uzdevumiem. Skolēniem bija iespēja nogaršot „mistisko” augu, kurš bija 

tik salds, ka pat dažiem bija par saldu. Skolēniem bija jāuzmin, kāds augs, tas bija.  

Katrs varēja iestādīt podiņā puķīti un paņemt līdzi. Skolēni arī iegādājās puķītes, kuras 

vēlējās paši iestādīt savā piemājas dārziņā. Pārgājiens bija izdevies, skolēniem ļoti patika. 
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Informāciju sagatavoja skolotāja I.Rūka 

 

 


