
Mācību ekskursijas “Iepazīsim profesijas un uzņēmumus!” 
 

 Ilūkstes novada skolēni oktobrī  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   ietvaros devās mācību ekskursijās, lai 

pilnveidotu zināšanas par profesijām, profesionāļu darba vidi, specifiku, darba pienākumiem, 

darba instrumentiem.  

               9. oktobrī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9.a un 9.b 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. 

Pēc ekskursijas skolēni dalījās gūtajās zināšanās un savos iespaidos:  

“Izmantojot virtuālās brilles, interesanti bija nokļūt čipsu ražotnē un novērot čipsu ražošanas 

procesu sākot ar kartupeļu mazgāšanu un beidzot ar iepakošanu; uzzināju, cik daudz dažādu 

profesiju pārstāvju strādā uzņēmumā, interesanti bija uzzināt, ka čipsus var ražot tikai no 

speciālām kartupeļu šķirnēm un dienā tiek pārstrādāts apmēram 10 000 t kartupeļu; patika arī 

pašiem kļūt par tehnologiem un izgatavot savus čipsus ar savu garšu, jo tādus nevar nopirkt 

veikalos; patika ielūkoties kā darbinieki strādā cehā; kā arī gūt interesantu pieredzi čipsu 

gatavošanā; uzzināju, ka Ādažos ir lielākā kartupeļu noliktava Baltijā.” 

              11. oktobrī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 8.a, 8.b, 10.a klases skolēni brauca ekskursijā 

uz lielāko starptautisko aviācijas uzņēmumu Baltijā, starptautisko lidostu “Rīga”. Ekskursijas 

laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, tās attīstību, maršrutiem, kā arī 

iepazīties ar lidostas struktūru, funkcijām, pakalpojumiem, ar uzņēmumā strādājošajām 

profesijām.  

Skolēnu atziņas:  

“Šī ekskursija bija aizraujoša un pamācoša, ieguvām jaunas zināšanas par lidostas vidi, 

darbību, patika vērot kā iebrauc lidostā lidmašīnas un kā apkalpes transports un darbinieki 

veic savus darbus. Uzzinājām, ka lidostā strādā ļoti daudz dažādu profesiju pārstāvju, dažādi 

dienesti, daudzveidīgs transports. Izmēģinājām arī paši iziet cauri drošības pārbaudes 

kontrolpunktam. Interesanti bija uzzināt, ka lidostā ir arī tāds dienests, kurš atbild par putnu 

atbaidīšanu. Kompānijā strādā vairāk kā 2000 darbinieku, un tiek piedāvātas plašas darba 

iespējas. Uzzinājām, ka pilotus sagatavo 2 gadu laikā Pilotu akadēmijā - "airBaltic Training 

Pilotu akadēmija” Rīgā.  
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