
Mācību ekskursijas “Es uzņēmumā un profesijā” 

 

 Ilūkstes novada skolēniem maija mēnesī  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   ietvaros bija iespēja aizbraukt mācību 
ekskursijās, lai tuvāk iepazītu dažādu profesiju darba vidi, specifiku, darba pienākumus, darba 
instrumentus.  

             8. maijā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.c – 9.c  klašu skolēni apmeklēja Latgales vēstniecību 

“Gors”, kur iepazina skaņu režisora profesiju un Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūru “Rēzeknes 
Kultūras un tūrisma centrs”, kur iepazina keramiķa profesiju. Skolēni dalījās iespaidos: “Es uzzināju  

par modernās koncertzāles „Gors” iespējām un skaņu operatora darba specifiku. Tā ir īpaša diena 
manā dzīvē, jo viss bija interesants (Raivis). Tagad es varu apgalvot, ka koncertzāle „Gors” ir 
grandioza, bet skaņu operatora darbs ir ļoti atbildīgs (Anna). Patika darbošanās ar māliem; man 
palīdzēja izveidot māla eņģeli apgūtās zīmēšanas prasmes (Katrina). Keramiķis Mihails likās kā 
burvis, kuram māls pakļaujas kā plastilīns (Jānis).” 

            9. maijā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 1.- 4. kursu audzēkņi devās 
uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterinārmedicīnas fakultāti un LLU Veterināro klīniku, 
Lauksaimniecības fakultāti un tās dzīvnieku zinātņu institūtu un augsnes un augu zinātņu institūtu, 
lai uzzinātu par karjeras iespējām, pilnveidotu zināšanas par veterinārārsta profesiju, darba vidi, 
aprīkojumu. Audzēkņi dalās savos iespaidos: “Bija interesanti apskatīt kā notiek mācības 
augstskolā, no šīs ekskursijas ieguvu daudz informācijas par VMF, kura noderēs plānojot savu 
nākotni. Es uzskatu, ka esmu izdarījusi pareizu izvēli nākot mācīties uz Bebreni, jo jau pašlaik daudz 
ko zinu, bet, protams, sapratu arī, ka mācīties LLU ir daudz sarežģītāk, nekā es to biju iedomājusies. 
Ekskursija bija ļoti interesanta un izzinoša un ceru, ka izdarīšu pareizo izvēli beidzot 4. kursu, bet 
pašlaik ir cītīgi jāmācās, lai būtu lielākas izredzes iekļūt VMF. ” Marika Vilcāne 1.v. kursa 
audzēkne.“Šo ekskursiju es ļoti gaidīju, jo man gribējās iepazīties ar studiju iespējām un uzzināt par 
to, kas nepieciešams, lai tur iestātos. Sapratu to, ka, lai kaut ko sasniegtu ir daudz un cītīgi jāmācās. 
Biju ļoti priecīga, ka man jau ir priekšzināšanas, jo izpratu ekskursijas vadītājas stāstījumu 

anatomijas muzejā. Man ļoti patika šī ekskursija, ir liels prieks, ka mums bija tāda iespēja apmeklēt 
šīs fakultātes. Ceru, ka nākotnē tur atgriezīšos.” Juta Locāne 1.v. kursa audzēkne 

“Vislabāk man patika veterinārā klīnika, kura ir Baltijā lielākā. Tā ir moderni aprīkota, lai 
veterinārārstam būtu ērti strādāt ar pacientu. Domāju, ka turpināšu mācības Veterinārmedicīnas 
fakultātē, lai dziļāk izzinātu veterināriju.” Stanislavs Olehnovičs 1.v kursa audzēknis 

“Mani pārsteidza, cik liela ir Jelgavas pils, kurā mācās studenti. Ekskursija bija lietderīga, jo tā mūs 
visus motivēs mācīties daudz cītīgāk.” Karolīna Šostaka 1.v. kursa audzēkne 

               15. maijā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 6.a klase apmeklēja “Ādažu Čipsi” zīmola pārtikas 
rūpnīcas ražotni, lai iepazītos ar ražošanas uzņēmuma struktūru, darbības jomām, tirgu, kā arī 
iepazītu uzņēmumā pārstāvētās profesijas, ražošanas iekārtas, materiālus, instrumentus un 
piedalītos radošajās darbnīcās. Skolēni dalās savos iespaidos: “Bija interesanti izgatavot pašiem 
savus čipsus ar četrām dažādām garšvielām pēc izvēles. Ļoti interesanti bija lekcijā uzzināt, kuri 
čipsi bija pirmie, kurus vairs neražo (čipsi ar papriku) un kuri tagad ir vispieprasītākie veikalos 
(čipsi ar sīpoliem un krējumu). Pārsteidza lielais pagrabs, kurā uzglabā kartupeļus un uzzināju, ka 
ir dažādas kartupeļu šķirnes, diennaktī tiek pārstrādātas 10 000 t kartupeļu. Izmantojot virtuālās 
brilles nokļuvu čipsu ražotnē un varēju novērot čipsu ražošanas procesu sākot ar kartupeļu 

mazgāšanu un beidzot ar iepakošanu. Uzzināju, cik daudz dažādu profesiju pārstāvju strādā 
uzņēmumā. Ļoti patika apskatīt čipsu kolekciju un degustēt čipsus.” 

             16. maijā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.e – 8.e klašu skolēni brauca mācību ekskursijā uz 

amatu, atpūtas un mācību centru “Mazā Kāpa”, lai iepazītu ādas meistara profesiju, gūtu izpratni 
par karjeras izveidi un par savu prasmju izmantošanu privātā biznesa uzsākšanai. 
Skolēnu atsauksmes: „Mēs bijām Amatu mājā „Mazā kāpa”, kur bija dažādi ādas izstrādājumi – 

jostas, somas, piekariņi, grāmatu vāki, rokassprādzes u.c. lietas. Bija interesanti uzzināt kā tas viss 
tiek veidots” Daniels 5.e „Kad mēs apmeklējām Amatu māju, tās īpašniece mums izstāstīja, kā viņi 
uzsāka savu uzņēmējdarbību, kā rakstīja projektus, kā plānoja telpu iekārtojumu, kā papildinājās 
veicamie darbi. Man ļoti patika izvēlēties dizainu un taisīt atslēgas piekariņu no īstas ādas.” 
Kristiāna 7.e 



„Mēs braucām uz Amatu māju Kokneses novadā. Tur mums pastāstīja par ādas izstrādājumiem, 

parādīja dažādu dzīvnieku ādas. Mums bija iespēja izgatavot savu atslēgas piekariņu.” Agate 5.e 

„Man ļoti patika brauciens uz Amatu māju. Es gribētu turp aizbraukt ar savu ģimeni.” Mareka 7.e 

„Mēs braucām uz Koknesi. Tur apmeklējām Amatu māju, klausījāmies stāstījumu par to, kā 10 gadu 
laikā attīstījusies ādas ražotne un ekskursantu sagaidīšana. Ļoti patika taisīt piekariņu no ādas.” 

Viktorija 6.e 

 

Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova 

 

 

 



 



 


