IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Adaptācijas pasākumi projekta „ Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu
prasmju attīstīšana” ietvaros
Ar mērķi iepazīt savu topošo profesiju ESF projekta „Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu
prasmju attīstīšana” adaptācijas pasākumu ietvaros izglītības programmu „Datorsistēmas”,
„Elektronika” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” pirmā kursa izglītojamie viesojās attiecīgo
nozaru uzņēmumos.

Izglītības programma „Datorsistēmas”
Izglītības programmas „Datorsistēmas” izglītojamajiem bija iespēja paviesoties vienā no
lielākajiem programmizstrādes uzņēmumā - „Exigen Servicess”. Tā klienti ir sastopami Baltijā,
Rietumeiropā un pat Ziemeļamerikā. Tie ir uzņēmumi, kam svarīga efektīva biznesa attīstība,
izmantojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas.
Ekskursijas organizācijā piedalījās organizācijas Mārketinga un sabiedrisko attiecību direktore Līga Krista Solima, bet laipni mūs uzņēma un ar uzņēmuma darba vidi iepazīstināja IT nodaļas
vadītājs Juris Smirnovs.

Ceļā

Uzgaidāmajā telpā

Pie visām durvīm, gaiteņos un dažādās telpās

„Vecajā“ serveru telpā, kur stāstīja par

bija novērošanas kameras, kodu atslēgas, jo

iespējām serveru lomai izmantot parastās

uzņēmuma drošības sistēma atbilst

darbstacijas. Atradāmies tuvu blakus

augstākajiem sertifikācijas standartiem

900 000$ vērtajam lieldatoram

Tipiska „parādība“ „datoriķu“ darba vidē - ja
nu kādreiz noder!

Kurš gan spēj orientēties šajā mudžeklī!!!

Šādi izskatās viesstrādnieku darba vietas,
Nu esam arī „jaunajā“ serveru telpā

ārzemēs tā ir populāra programmētāju darba
vietu organizēšana

IT nodaļas priekšinieks skaidro, kādiem
mērķiem izmanto šos serverus

Noslēgumā notika neliela diskusija par
potenciālo prakses vietu pēc 3 gadiem

To, ko līdz šim iedomājāmies kā nelielu kastīti
- rezerves barošanas bloks jeb, vienkārši
runājot, „baterija“

Atpakaļceļā, protams, jaunieši ietur maltīti

Adaptācijas pasākuma ietevaros organizētā ekskursija deva iespēju iepazīties ar vienu no
lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kurā topošajiem datorsistēmu tehniķiem būtu iespēja strādāt
nākotnē. Protams, datorsistēmu uzbūve, serveri, datoru tīkli - tas viss pirmajam kursam vēl
tikai būs, tāpēc bija lietas, kas likās svešas, bet saglabājās apziņa, ka pēc trīs gadiem - nu jau
ceturtā kursa audzēkņi -varētu brīvi runāt par tik sarežģītām lietām un skaidrot tās
pirmkursniekiem.

Izglītības programma „Elektronika”
1.kursa elektronikas tehniķi viesojās uzņēmumos SIA „Volburg” un A/S „SAF Tehnika” ar mērķi
iepazīties ar reālu darba vidi, ražošanas tehnoloģijām un ražoto produkciju, kā arī ar
iespējamajām kvalifikācijas prakses vietām vai pat nākamo darba vietu.

Izbraucam ar skolas autobusu

Abi uzņēmumi atrodas Rīgā vienā ēkā

Audzēkņi iepazīstas ar A/S SAF Tehnika

Audzēkņi iepazīstas ar A/S SAF Tehnika detaļu

montāžas līniju

rokas montāžu

Audzēkņiem pašiem bija iespēja aplūkot

SAF Tehnika inženieru nodaļa, kurā top jaunie

izstrādājumu montāžas kvalitāti

elektronikas izstrādājumi

palielinājumā

SIA Volburg ražotnes detaļu montāžas

SIA Volburg viļņa lodēšanas iekārta darbībā

kvalitātes kontroles iekārta

Audzēkņu iespaidus apkopoja 6. grupas audzēknis Jānis Tučs:
Mums - Ogres Profesionālas vidusskolas 1. kursa elektroniķiem, tika dota iespēja doties
ekskursijā uz elektronikas uzņēmumiem. Šīs Eiropas finansētās ekskursijas galvenais mērķis
bija iepazīstināt mūs

- topošos elektronikas tehniķus - ar Latvijas diviem vadošajiem

mikroelektronikas uzņēmumiem, kā arī ar iespējamo nākotnes darba vidi, ņemot vērā izvēlētās
profesijas specifiku.
Mācību ekskursijas laikā viesojāmies uzņēmumā AS „SAF Tehnika”. Uzņēmums tika
dibināts 1999. gadā un tajā tolaik darbojās 10 cilvēki. Šodien uzņēmumā strādā 138 cilvēki, un
uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 98 ārvalstīm. Galvenais eksporta produkts šim
uzņēmumam ir digitālās mikroviļņu datu pārraides iekārtas.
Otrs uzņēmums bija SIA „Volburg”, kas nodarbojas ar nelielu pasūtījumu izpildi- līdz 500
vienībām, kā arī specializējas skandināvu auto „Volvo” elektronikas izstrādājumu ražošanā. Šo
uzņēmumu telpas un tehnoloģijas ir ļoti modernas un atbilstošas visiem Eiropas standartiem.
Šīs ekskursijas laikā
atsaucīgi

darbinieki, kas

abos iepriekš minētajos uzņēmumos mūs uzņēma ļoti laipni un
atbildēja uz visiem

interesējošiem

jautājumiem. Adaptācijas

pasākums bija ļoti nozīmīgs, jo varējām iepazīt reālos darba apstākļus, iekārtas, vidi,
ražošanas tehnoloģijas un ieraudzīt, kā uzņēmums, pateicoties labam vadītāja stilam, var dažu
gadu laikā iekarot pasaules tirgu. Ekskursija atstāja uz mums

lielu iespaidu un deva

motivāciju turpmāko dzīves mērķu sasniegšanai, kuri saistīti ar izvēlēto profesiju.
Grupas atziņa - mums visiem vēl daudz jāmācās.

Izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”
Rudenīgā septembra dienā devāmies interesantā ekskursijā uz Latvijā diezgan zināmu
mēbeļu ražotni SIA "DIŽOZOLS PLUS", lai iepazītos ar mēbeļu izgatavošanas procesu.
Uzņēmums dibināts 1993.gada 6.jūlijā, specializējoties kokapstrādē, mēbeļu un durvju
ražošanā,

celtniecības

un

No 1998.gada uzņēmums specializējies tikai

remontdarbu

veikšanā.

augstas kvalitātes mēbeļu izgatavošanā un

uzstādīšanā.
Ar ražotni mūs iepazīstināja radošais speciālists Edgars Liepiņš – uzņēmums veiksmīgi
strādā 15 gadus un šajā laikā ir attīstījis gan savu profesionālo līmeni, gan tehnisko
bāzi. Pateicoties jauno tehnoloģiju ieviešanai, uzņēmumā ražo ļoti augstas kvalitātes mēbeles
un mēbeļu detaļas no masīvkoka un plātņu materiāliem, ražošanā izmantojot tikai augstas
kvalitātes izejmateriālus un mēbeļu furnitūru. Uzņēmumā regulāri tiek pārbaudīta ražojamās
produkcijas

kvalitāte,

sekots

līdzi

jaunākajām

tendencēm

ražošanas

tehnoloģiju

un

pielietojamo materiālu tirgū.
Ražotnes cehos apskatījāmies, kā tiek izgudrotas jaunas mēbeļu formas un dizaina līnijas,
sagatavots, apzāģēts, noslīpēts un presēts kokmateriāls. Atsevišķā telpā atrodas lakotava, bez
speciālām maskām ieiet tajā nav ieteicams. Novērtējām, kā tiek pārbaudīta mēbeļu izturība un
kvalitāte, kā tās tiek iepakotas nosūtīšanai pasūtītājiem.

Edgars Liepiņš stāsta, kā top jauna

Krēslu izgatavošanas process

dizaina krēsli

Gan ekskursija, gan arī stāstījums bija detalizēts un konkrēts, tādēļ mēbeļu ražošanas gaitu
iepazinām un izpratām, vēl jo vairāk - pēc ekskursijas mums radās iedvesma savu profesionālo
prasmju kvalitatīvai apguvei.

Savos iespaidos dalījās 8. grupas izglītojamais Romāns Sidorovs

