Skolēni iepazīst pārtikas ražotnes

30. aprīlī Rugāju novada Eglaines pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni devās uz Madonu, lai
klātienē iepazītos ar darba vidi un tajā nodarbinātajām profesijām divos pārtikas ražošanas
uzņēmumos – A/S “Lazdonas piensaimnieks” un SIA “Madonas karameles”.
Skolēni iepazinās ar pārtikas ražotnēm, ražotņu darba specifiku un tur nodarbinātajām
profesijām. Varēja vērot darba procesu, uzdot sev interesējošus jautājumus.
Ekskursijas gaitā A/S “Lazdonas piensaimnieks” skolēni redzēja darbībā ražošanas procesā
iesaistītās profesijas: piena produkcijas pārstrādātājus – pārtikas tehnologus, ražošanas meistarus.
Pēc ražošanas procesa apskates skolēni tika iepazīstināti arī ar darbu uzņēmuma noliktavā,
iepazīstot noliktavas pārziņa darba pienākumus, kā arī tika iepazīstināti ar specializētā transporta
šoferu, grāmatvežu un tehniskā personāla darbu. Skolēniem tika pastāstīts kā tiek organizēta
produkcijas realizācija tirgū, kā norisinās mārketinga darbs. Ekskursija piena ražotnē noslēdzās ar
produktu degustāciju. Skolēni atzinīgi novērtēja iespēju apskatīt šādu uzņēmumu “no iekšpuses”,
gūt priekšstatu par tur nodarbinātajām profesijām.
Savukārt SIA “Madonas karameles” skolēni ne tikai iepazinās ar ražotnes darbu, bet arī
konditoru – karameļu ražotāju vadībā paši guva nelielu praktisko pieredzi izgatavojot un iesaiņojot
katrs savu karameli. Skolēnus pārsteidza tas, ka karameļu izgatavotājiem bez pārtikas ražošanas
tehnoloģiju zināšanām vēl jāpārzin arī mākslas pamati. Izraisījās arī neliela diskusija par vizuālās
mākslas priekšmeta svarīgumu. Kā svarīgākās īpašības tika akcentēta pacietība, rūpīgums,
ieinteresētība par rezultātu.

No skolēnu atsauksmēm:
“Braucienā uz “Lazdonas piensaimnieku” bija patīkami uzzināt kaut ko jaunu. Kā viņi strādā un,
ka darbs pie viņiem nav viegls.”
““Madonas karamelēs” bija interesanti. Uzzināju kā viņi taisa konfektes u.t.t. Vislabāk bija
pamēģināt pašam uztaisīt. Bija viegli, bet tur jābūt radošam.”

““Lazdonas Piensaimniekā” varēja apskatīt darba gaitu. Redzēt, ko šajā uzņēmumā dara ikdienā.
Redzēju dažādu profesiju pārstāvjus. Viņi mūs pacienāja ar savu produkciju.”
“Lai strādātu “Madonas karamelēs” ir nepieciešamas tādas profesijas kā, piemēram, pavārs,
šoferis, mākslinieks. Tur nepieciešama arī liela pacietība.”
““Lazdonas Piensaimniekā” mūs ieveda rūpnīcā, kur tiek ražoti piena produkti. Tur strādā šoferi
uz piena speciālajām mašīnām, pavāri, pārtikas tehnologi. Jāpārzin arī ierīces. Beigās mūs
pacienāja ar produktiem un iedeva līdz. Man šī ekskursija ļoti patika un lika padomāt par savu
nākotnes profesiju.”
“Man vairāk patika “Lazdonas Piensaimnieks”. Tur mūs sacienāja ar visādiem garšīgiem
produktiem. Man vislabāk garšoja Jāņu siers un jogurts ar jāņogām. Mums stāstīja kādas tur ir
profesijas – šoferi, pārtikas tehnologs, administrators, uzraugs. “Madonas karameles” man arī
patika. Lai tur strādātu vajag būt par grāmatvedi, pavāru, šoferi un cilvēku ar mākslas nozari.
Mums rādīja arī video kā pareizi vajag karameles taisīt. Bet kopumā man abas vietas ļoti patika.”

Fotomirkļi

Šis karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iespējamā nākotnes profesija 3” tika finansēts no Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” līdzekļiem.

