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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 
„Kādas profesijas nepieciešamas, lai rastos…?” 

Maija sākumā mums, 6.b klasei, bija iespēja  viesoties ražotnē „Ādažu čipsi”.  

Ekskursija  „Kādas profesijas nepieciešamas, lai rastos…?” tika organizēta karjeras 

projekta ietvaros. Te mēs uzzinājām daudz ko jaunu. Mums ne tikai rādīja un  stāstīja, 

bet mēs arī varējām paši praktiski darboties. 

Sākumā bija iespēja ielūkoties kartupeļu noliktavā. Tā bija ļoti liela, plaša un auksta. 

Mēs uzzinājām daudz ko jaunu par kartupeļu šķirnēm, to audzēšanu un glabāšanu. 

Bija arī iespēja uzdot savus jautājumus un saņemt uz tiem profesionālas atbildes. Tā 

uzzinājām, kuras šķirnes der, bet kuras neder čipsu ražošanai, kā arī to, ka mazākajā 

paciņā ir apmēram 2 līdz 3 kartupeļi. 

Tad mēs nonācām ļoti krāsainā telpā, kur tikāmies ar  speciālisti un uzzinājām 

dažādus faktus par „Ādažu čipsu” ražotni no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

Noskaidrojām, ka vissenākais ražotnes produkts ir kartupeļu salmiņi, bet pirmie čipsi 

tikuši ražoti ar paprikas garšu.  

 Mūs arī  iepazīstināja ar profesijām, kas pārstāvētas šajā uzņēmumā. Viena no 

jaunākajām un pieprasītākajām profesijām ir mehatroniķis, kas ir mehāniķa un 

elektriķa prasmju apvienojums. Speciālisti strādā ar augstu atbildības sajūtu, jo katrs 

ir atbildīgs par savu jomu, bet katra kļūda var maksāt uzņēmumam ar dīkstāvi un 

lieliem materiāliem zaudējumiem. 

Viena no visinteresantākajām lietām bija skatīties filmiņu caur virtuālās realitātes 

brillēm un justies kā čipsiem, kas iziet visus ražošanas posmus un 40 minūtēs no 

kartupeļa kļūst par lielisku našķi. Tas bija patiešām aizraujoši! 

Praktiskajā daļā mums bija iespēja izveidot pašiem savu čipsu garšu, izdomāt tiem 

nosaukumu un, protams, arī  nogaršot. Dažiem izdevās sāļi, piparoti un ļoti asi, bet 

citiem maigāki un saldāki. Tomēr beigās mēs varējām degustēt dažādus nebaudītus 

un arī ierastus  ražotnē tapušus čipsus. 

Ekskursija patiešām bija lieliska, un visi no šīs ražotnes izgāja smaidīgi un 

apmierināti!. Interesantu profesiju iepazīšana un praktiska darbošanās ir ideālas 

ekskursijas formula! Paldies par šo iespēju! 

                              Raksta autors:  6.b klases skolniece  Sofija Ādama 
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