
Dobeles 1. vidusskolas skolēniem aprīļa mēnesis aizritējis darbojoties daudzās tehniski 

radošās nodarbībās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

6. aprīlī 1. klases skolēni izmēģināja savas intereses, prasmes un iemaņas KAA pasākumā - 

konstruēšanas nodarbībā “Izmēģini vai vari būt būvnieks”. Nodarbības mērķis bija iepazīstināt 

izglītojamos ar būvnieka un celtnieka profesiju, šo profesiju pārstāvjiem nepieciešamajām  

zināšanām, prasmēm un personības īpašībām, un, patstāvīgi radošās darbības laikā, veicināt 

interesi un savu spēju novērtēšanu šajā jomā. Nodarbība iesākās ar sarunu par būvniecību un 

celtniecību, par būvniekiem un celtniekiem nepieciešamajām  zināšanām, prasmēm un personības 

īpašībām. Nodarbības turpinājumā bija loģiskās domāšanas attīstības vingrinājumi, tādi kā 

loģisku likumsakarību analīze, orientēšanās apkārtējā vidē, konstruēšana pēc modeļa. Bet pēc tam 

skolēni mācījās plānot sava modeļa veidošanās procesu, attīstīja konstruktīvo iztēli un radošu un 

patstāvīgu izpausmi, iejūtoties būvnieku lomā. 

 

13. aprīlī norisinājās KAA pasākums 7. – 8. klašu skolēniem “Tehniskās jaunrades diena skolā”, 

ko vadīja biedrība „Latvijas zinātnes centru apvienība”.  Pasākuma mērķis bija iepazīstināt 

izglītojamos ar inženierzinātņu nozarēm un, ar interaktīvām un izglītojošām nodarbībām radīt 

interesi nākotnē apgūt kādu no šīm nozarēm, veicinot savlaicīgu lēmumu pieņemšanu par 

turpmāko izglītību un karjeras iespējām. Pirmās stundas laikā visi 7. – 8.  klašu skolēni aktu zālē 

vēroja interaktīvu priekšnesumu – eksperimentu šovu ar ūdeni, gaisu un uguni – zināmu vielu 

neparasto īpašību atspoguļojums un eksperimenti ar aukstām gāzēm.   

Pēc šī priekšnesuma sekoja praktiskās nodarbības 7. klašu skolēniem.  Nodarbībā “Zemestrīce”, 

kas balstīta uz būvniecības un arhitektūras nozaru iepazīšanu, skolēni būvēja torņus pēc dotajiem 

parametriem un pārbaudīja to izturību, ar īpašu iekārtu simulējot zemestrīces sākšanos. 

Mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, tiek ļoti rūpīgi analizētas to konstrukcijas, lai tās spētu izturēt 

dažādus laika apstākļus un dabas katastrofas. Skolēni apguva šīs praktiskās iemaņas un izvērtēja 

savu konstrukciju izturību. Savukārt uz mehānikas un aeronautikas nozaru iepazīšanu balstītajā 

nodarbībā “Kosmiskā ola”, skolēni komandās sākotnēji atbildēja uz 5 jautājumiem par kosmosu, 

nopelnot sev punktus. Bet pēc tam no dotajiem materiāliem un papildmateriāliem, kurus varēja 

iegūt atbilstoši nopelnīto punktu skaitam, komandas veidoja kosmisko zondi, kas spētu veiksmīgi 

piezemēties, saglabājot veselu "kosmonautu" – olu, jo ceļojums visumā sastāv no vairākiem 

vienlīdz svarīgiem posmiem, bet vissvarīgākais – veiksmīga piezemēšanās. 

Arī 8. klašu skolēni piedalījās nodarbībā “Kosmiskā  ola” un izmēģināja savu meistarību un 

radošo pieeju kosmiskās zondes izveidošanā un veiksmīgā piezemēšanā. Kā arī piedalījās 

nodarbībā “Morzes kods”, iepazina datorzinātnes, elektronikas un enerģētikas nozares un guva 

priekšstatu par elektronikas pamatiem, komunikāciju tehnoloģijām, un paši izveidoja savas 

sakaru ierīces, ar kurām iespējams sazināties, izmantojot Morzes kodu. 

 

16. aprīlī  tehniski radošās darbnīcas pulcināja 5. – 6. klašu skolēnus KAA pasākumā “Manas 

nākotnes iespējas tehniskajā jomā” ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar  dažādām profesijām, 

kuras pārstāv tehniskās nozares un, ar praktiski – izglītojošām nodarbībām veicināt interesi par 

šīm nozarēm un turpmākajām karjeras iespējām. Katra darbnīca iesākās ar prezentāciju par 

profesiju un tajā tika aplūkoti šādi jautājumi, kā, piemēram, kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt; 

kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama; kādas ir radniecīgās profesijas; kādi ir 

galvenie darba pienākumi; kāda ir darba vide; kādi ir darba instrumenti; kas jāzina par sevi, lai 

veiksmīgi plānotu karjeru; kāda veida uzņēmumos var strādāt; kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju 

un ar ko sākt, lai izmācītos, vai apgūtu konkrēto profesiju.  



5. klašu skolēni dalījās grupās un apmeklēja vienu sev interesējošo darbnīcu. Tehniski radošajā 

darbnīcā “Ķīmiķis un burbuļbumba” ievaddaļā skolēni caur prezentāciju iepazina ķīmiķa 

profesiju un kā veiksmīgāk plānot karjeru. Bet darbnīcas otrajā daļā pielietoja iegūtās zināšanas, 

kas saistītas ar ķīmiķa profesiju. Izvērtējot savas  prasmes, un rakstura īpašību atbilstību 

profesijai, skolēni veica eksperimentu, iegūstot ķīmiķa burbuļbumbu. 

Skolēni, kuri izrādīja interesi par iespēju iepazīties ar dažādām profesijām, aptverot plašas un 

savstarpēji atšķirīgas darbības sfēras, piedalījās Grīdas spēle “Profesiju Riču Raču”. Spēles laikā 

tika apskatītas tādas profesijas kā - arhitekts, pilots, programmētājs, tulkotājs, režisors un ārsts. 

Spēles laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar visām sešām profesijām un kaut nedaudz 

uzzināt lietas, kas jāzina katram spēlē ietvertajam profesijas pārstāvim. 

Arī 6. klašu skolēni dalījās grupās. Tie, kuri vēlējās iepazīt fiziķa profesiju, apmeklēja tehniski 

radošo darbnīcu  “Fiziķa katapulta”. Arī šī darbnīca iesākās ar prezentāciju par fiziķa profesiju 

un kā veiksmīgāk plānot karjeru. Bet darbnīcas laikā skolēni uzzināja par elastības spēku, 

ķermeņa kustības trajektoriju, atvilkšanas un palaišanas leņķiem un katapultas darbības principu. 

Radošā darbnīcas dalībnieki no pieejamiem materiāliem, izmantojot savu radošo izdomu, 

izgatavoja katapultu, kuru pēc tam testēja tādās disciplīnās kā precizitāte un spēks.  

Savukārt darbnīcā “Kodu programmētājs” skolēni tika iepazīstināti ar programmētāja  profesiju 

un kā veiksmīgāk plānot karjeru. Darbnīcas laikā attīstīja programmēšanas, kodēšanas un loģiskās 

domāšanas prasmes, veidoja priekšstatu par to, kas ir algoritms, attīstīja prasmi saskatīt algoritmu 

lietojumu sadzīvē un atpazīt to pierakstītā vārdiskā veidā, kā arī attīstīja prasmi izpildīt 

sagatavotas programmas, kas ir vienas no svarīgākajām prasmēm programmētāja profesijā. 

Darbnīcas laikā skolēni praktiski iepazina un nostiprināja programmētājam nepieciešamās 

prasmes un rakstura īpašības, kā analītisks, loģiski domājošs, sistemātisks, radošs, piesardzīgs, 

disciplinēts.  

 

Sagatavoja Dobeles 1. vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Aija Jaundzema 

  



Paraugdemonstrējumi modeļu plānošanai. (06.04.2018.) 

 

1. a klase cītīgi darbojas. (06.04.2018.) 

 

  



Jaunās būvnieces no 1. b klases gandarītas par paveikto. (06.04.2018.) 

 

Top dažādas ēkas un torņi 1. c klasē. (06.04.2018.) 

 

 

  



Eksperimentu šovs 7. – 8. klašu skolēniem. (13.04.2018.) 

7. a klase testēs, vai viņu komandas uzbūvētā ēka spēj izturēt zemestrīci. (13.04.2018.) 

7. b klases būvē torņus, kas spētu izturēt zemestrīci. (13.04.2018.)  



8. a gūst priekšstatu par elektronikas pamatiem… (13.04.2018) 

... un komunikāciju tehnoloģijām, mēģinot sazināties, izmantojot Morzes kodu. 

(13.04.2018.) 

  



8. c klase tūlīt dosies testēt savas kosmiskās zondes, cik veiksmīgi tās spēj piezemēties. 

(13.04.2018.) 

8. b klases skolēni priecājas par veiksmīgu  kosmiskās zondes piezemēšanos. (13.04.2018.) 

Rezultātu apkopojums – visveiksmīgākās 8. a klases komandas. (13.04.2018.) 

   



 

5. klašu “ķīmiķi” veido burbuļbumbas. (16.04.2018.) 

 

Savukārt citi spēlē grīdas spēli “Profesiju Riču raču” (16.04.2018.) 

  



6. klašu skolēnu katapulta pabeigta un gaida savu testēšanu tādās disciplīnās kā precizitāte 

un spēks. (16.04.2018.) 

Citi 6. klašu skolēni spēlējot grīdas spēli, iepazīst programmētāja profesiju.  


