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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

"Kas nepieciešams, lai rastos…?” 

25.aprīlī  6.b klases skolēni viesojā SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” filiālē 

”Ādažu čipsi”. 

Pasākuma mērķis bija iepazīties ar liela pārtikas ražošanas uzņēmuma darbības un 

mārketinga principiem, tajā strādājošo profesiju daudzveidību. Iejusties uzņēmuma 

darbinieka “ādā”, iepazīt darba specifiku un saņemt atbildes uz  interesējošiem 

jautājumiem. 

 

 

Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja: 

 apmeklēt kartupeļu noliktavu; 

 uzzināt par sabalansētu uzturu un tā nozīmi katra cilvēka dzīvē; 

 virtuālajā 360 grādu tūrē gūt priekšstatu par sāļo uzkodu ražošanas procesu , 

izprotot daudzo iesaistīto darbinieku pienākumus – dažādas  profesijas; 

 uzturklases radošajā darbnīcā radīt čipsus ar savu īpašo garšu; 

 tikties ar kvalitātes daļas vadītāju, lai uzzinātu par viņas darba pienākumiem un 

nepieciešamajām zināšanām. 
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Skolēni uzzināja interesantus faktus par kartupeļu audzēšanu –šķirnēm un kvalitātes 

prasībām, uzglabāšanas nosacījumiem,  kartupeļu apstrādes veidiem, produkcijas 

apjomu un transportēšanu pie patērētājiem. 

 

 
Pasākuma vadītāja atraktīvi pastāstīja par uzņēmuma vēsturi un produkcijas veidiem, 

kā arī par sabalansēta uztura nozīmi un našķēšanās nosacījumiem ikdienā. 

 



 

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” 

 
Skolēniem ļoti patika virtuālajā 360 grādu tūrē mērot čipsu ceļu ražotnē no kartupeļu 

šķirošanas līdz pat noliktavas plauktam. 

 

 
 

Bērniem tika dota iespēja katram radīt čipsus ar savu īpašo garšu, ievērojot visus 

higiēnas noteikumus un ražošanas darbību secību.  
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Šādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā: 

 
Protams, ka vislielāko sajūsmu radīja čipsu degustācija un sava viedokļa izteikšana par 

dažādiem čipsu un sāļo uzkodu veidiem – siera bumbām, pilngraudu čipsiem, 

salmiņiem, čipsiem ar etiķa, bekona, siera un sīpolu garšu, kā arī tikko ceptiem 

čipsiem bez piedevām. Katrs uz mājām varēja aizvest savu unikālo čipsu paku un 

spilgtus iespaidus par darbu uzņēmumā SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”. 

 
 

6.b klases audzinātāja un pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 


