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Foto atskaite 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums: “Amatniecības meistarklases” 

Dalībnieki: Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 8. – 12. klašu skolēni (30); 

Kandavas internātvidusskolas 8. – 12. klašu skolēni (30); 

Kandavas novada Zantes pamatskolas 8. – 9. klašu skolēni (20); 

Vānes pamatskolas 8. – 9. klašu skolēni (15); 

Zemītes pamatskolas 8. – 9. klašu skolēni (15); 

Cēres pamatskolas 8. – 9. klašu skolēni (15); 

Norises datums: 2017. gada 7. - 31. augusts 

Pasākuma apraksts: Kandavas novada amatniecības nozaru speciālisti piedāvā jauniešiem dažādas 

amatniecības meistarklases, sniedzot iespēju praktiski, patstāvīgi ar individuālu pieeju izmēģināt 

kādu no amatniecības arodiem. Amatniecības kā savas karjeras pamats. Meistarklašu dalībniekiem 

iespējams iepazīties ar vilnas apstrādi, tās iegūšanas un pielietošanas iespējām, ādas izmantošanas 

iespējām un tās realizēšanu tirgū – meistarklases vadītājas stāstījums par sava biznesa uzsākšanu 

izmantojot savu ādas izstrādājumus, keramikas daudzveidību un lielo pieprasījumu Latvijas tirgū.  

Skolēnu refleksija: Skolēnu interese par amatniecības meistarklasēm, kas norisinājās vasaras mēnesī 

bija ļoti liela. Ikviens no uzrunātajiem skolēniem izrādīja interesi par iespēju piedalīties 

amatniecības meistarklasēs. Skolēni atzina, ka labprāt vasaras laikā apmeklē nodarbības, kas 

paplašina viņu redzesloku karjeras jomā un attīsta prasmes darboties ar kādu no amatniecības 

arodiem. Šādas radošās nodarbības citā mācību vidē, citās telpās augusta beigās palīdz noskaņoties 

mācību gada sākumam. Vislabākās atsauksmes par nodarbības lietderīgumu un nepieciešamību bija 

par ādas meistarklasi un keramikas meistarklasi. Skolēni atzina, ka redz šo nozaru potenciālu 

Latvijas darba tirgū, jo arī labprāt paši iegādātos kādu no šiem izstrādājumiem. Visas nodarbību 

dienas tika sāktas ar teorētisko nodarbību – stāstījums ar amatniecības nozari un amatniecības jomas 

daudzveidību, karjeras un biznesa iespējām amatniecības nozarē, biedrības darbības specifiku. 

Skolēni tik aicināti ģenerēt savas oriģinālās biznesa idejas, meklējot karjeras iespējas un inovāciju 

kādā no iepazītajām vai alternatīvajām amatniecības nozarēm. Tā pat amatnieki iepazīstināja ar 

savu izglītību un karjeras ceļu līdz savai amatniecības nozarei. Amatnieki pastāstīja gan par 

plusiem, gan mīnusiem, gan iespējam un draudiem. Skolēniem ļoti patika amatnieku pieejamība, 

vienkāršā valoda un atklātība. Amatnieki labprāt atbildēja uz skolēnu jautājumiem par amatniecību 

un izglītības iespējām aroda apguvei. Skolēni darbojās praktiski dažādās meistarklasēs. Skolēniem 

patika šis karjeras atbalsta pasākums, jo katram tika individuāla uzmanība!  
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