
 

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” 

MADONAS PILSĒTAS VIDUSSKOLAS 

 SĀKUMSKOLAI 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMS  

„STIKLA PŪTĒJU PROFESIJA LAIKU LOKOS” 

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

un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

 Pasākuma programma: 

 
1.VENTSPILS STIKLA PŪTĒJU STĀSTS PAR TIK ĻOTI RETO PROFESIJU; 

2.  LEKCIJA PAR STIKLA VEIDOŠANU UN APSTRĀDI ; 

3. MEISTARA PARAUGDEMONSTRĒJUMI,  KĀ IZVEIDOT FIGŪRIŅAS NO STIKLA 

(IESPĒJA NOPELNĪT BALVIŅAS); 

4. DROSMĪGĀKIE  IZMĒĢINĀS  SPĒKUS STIKLA BURBUĻU UZPŪŠANĀ; 

5. SUVENĪRU IZSTĀDE . 

 

Pasākuma dalībnieki: 

Datums Klase Laiks Telpa 

23.septembris 1.a, 1.b 9.00 – 9.40 

2.st. 

Valdemāra bulvāris 6, foajē pie 

bibliotēkas 

23.septembris 3.c, 3.d 9.50 – 10.30 

3.st. 

Valdemāra bulvāris 6, foajē pie 

bibliotēkas 

23.septembris 1.c, 1.d 11.00 – 11.40 

4.st. 

Valdemāra bulvāris 6, foajē pie 

bibliotēkas 

23.septembris 3.a, 3.b 11.50 – 12.30 

5.st 

Valdemāra bulvāris 6, foajē pie 

bibliotēkas 

24.septembris 2.a, 2.b 8.30 – 9.10 Skolas iela 8,  zāle 

24.septembris 2.c, 2.d 9.20 – 10.00 Skolas iela 8,  zāle 

24.septembris 4.a, 4.c 11.00 – 11.40 

4.st. 

Valdemāra bulvāris 6, foajē pie 

bibliotēkas 

24.septembris 4.d, 4.e 11.50 – 12.30 

5.st. 

Valdemāra bulvāris 6, foajē pie 

bibliotēkas 
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Intervija ar stikla pūtēju Andreju Virbuli: 

Darbības virziens? 

Stikla apstrāde. 

Kādi  ir galvenie darba pienākumi? 

1.Izglītojošas  lekcijas par stikla pūtēja profesiju, stikla rašanās vēsturi, apstrādi utt.. 

2.Stikla suvenīru izgatavošana. 

Kāda ir darba vide un darba laiks? 

Darbs tiek veikts darbnīcā. Darba laiks nenormēts, tas ir sirdsdarbs, tāpēc bieži vien strādāšana notiek 

arī brīvdienās. 

Kādi ir darba instrumenti? 

To ir pavisam maz. 2 pincetes, stikla saspiežamās šķēres, ūdeņraža ģenerators.  Suvenīriem iepērkam 

stikla stienīšus „Ornella” no Čehijas. Galvenais instruments ir meistara rokas. 

Kā norit tipiska darba diena? 

Ir divējādas darba dienas. 1.Strādāšana darbnīcā. 2. Izbraukuma lekcijas. 

Kādi profesijas ,,+” un ,,-‘’? 

„+” – vienīgie Latvijā, kas darbojas šādā virzienā – stikla suvenīru izgatavošanā. 

„-„ – lai iemācītos, ir jāmācās ilgi gadi, nav Latvijā tādas mācību iestādes, kur var iemācīties stikla 

suvenīru gatavošanu.  

Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt? 

Milzīgai pacietībai, arī humoram, jo suvenīri top tikai labā garastāvoklī. 

Kādas prasmes,  zināšanas un izglītība ir nepieciešama? 

Latvijā nav skolas, kur apgūt stikla pūtēja profesiju. Pats braucu mācīties pie meistara Krievijā. Tas 

ilga daudzus gadus ar pārtraukumiem. Artūrs Rožinskis ir mans māceklis, kurš tagad ir pilntiesīgs 

meistars. Strādājam kopā gan darbnīcā, gan izbraukuma lekcijās. Šobrīd man ir otrs māceklis - 

sieviete, kas ir pašā mācību sākumā, vairāk darbojas kā menedžere, plānojot mūsu izbraukuma 

lekcijas. 

Kādas ir radniecīgās profesijas? 

Jebkāda stikla apstrāde.  

Kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju? 

Ja ir uzcītība un mīlestība pret skaistām lietām, vajag mācīties pie meistara. Diemžēl mūsdienās 

pacietība vairs nav modē, tāpēc šajā nozarē trūkst darbinieku. 

Kā var atrast darbu šajā profesijā? 

Jākontaktējas ar meistaru, jāmācās individuāli.  

Cik pieprasīta ir un būs šī profesija? 

Profesija būs pieprasīta arī nākotnē. Tikai 6% spējam nodrošināt no pieprasītās produkcijas. 
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Kāds ir atalgojums? 

Viss ir atkarīgs no padarītā darba. Konkurētspējīgs atalgojums Latvijas biznesa apstākļos. 

Ko šobrīd darīt bērnam/jaunietim, kuru interesē šī profesija? 

Aicinu uz Ventspili mācīties stikla pūšanu. Tas ir to vērts! Esam pieprasīti un novērtēti visā Latvijā. 

Vēlējums mūsdienu bērniem/jauniešiem! 

Vērojot mūsdienu jaunatni, skaidrs ir viens – interese ir, mērķtiecība ir, trūkst tikai pacietības sasniegt 

iecerēto! Vēlam pacietību, pacietību un vēlreiz pacietību!  

Pasākuma norise foto: 
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Atsauksmēs 3.un 4.klašu skolēni rakstīja, ka pasākums ļoti patika, uzzināja daudz jauna par 

stikla pūtēja profesiju, stikla suvenīru izgatavošanas vēsturi. Drosmīgākie un veiksmīgākie 

tika arī stiklu pūst, atjautīgākie tika  pie balviņām. Kamēr meistars Andrejs Virbulis stāstīja 

par stikla pūtēja profesiju, tikmēr meistars Artūrs Rožinskis 10 minūšu laikā izgatavoja jaukus 

suvenīrus – sunīti, kaķīti. Gandarīti pēc pasākuma bija gan skolēni, gan skolotāji. Galvenais 

vēlējums – jāmācās PACIETĪBA! 
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Paldies 1., 2., 3, 4.klašu audzinātājām par skolēnu iesaistīšanu KAA pasākumā „Stikla 

pūtēju profesija laiku lokos”!  

Informāciju apkopoja Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas  

pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


