
Noslēgusies profesionālā apmācība Ādažu vidusskolā 

 

10. un 11.klašu skolēni ir labi pastrādājuši un tagad var lepoties ar papildus zināšanām 

un prasmēm tūrisma jomā un IT jomā. 

13 skolēni no Ādažu vidusskolas rudens brīvlaikā piedalījās BDA (Baltijas Datoru 

akadēmija) rīkotajās profesionālajās apmācībās IT jomā E- biznesa pamati. No tiem 8 

vidusskolēni nokārtoja eksāmenu Google AdWords un Google Display Network 

pamatos un saņēma BDA sertifikātu. Ko paši skolēni domā par profesionālo apmācību 

BDA?  

Lūk, daži citāti no skolēnu atsauksmēm:  

“BDA ir unikāla iestāde, kurā mācīties būtu prieks. Ja izlemšu, ka mana profesija būs 

saistīta ar datoriem, noteikti apgūšu to BDA.” 

“Šī akadēmija visu uztver nopietni un profesionāli. Lai gan es šeit atrodos ar skolas 

palīdzību, es jūtos, ka pret mani izturas, kā pret pieaugušu cilvēku. Būšu priecīga 

izmantot iegūtās zināšanas nākotnē”. 

“Ļoti laba atmosfēra, pasniedzējs objektīvi un veiksmīgi prata iemācīt vielu.” 

 

Profesionālā apmācība tūrisma jomā jau otro gadu notiek sadarbībā ar Biznesa 

augstskolas “Turība” Starptautiskā tūrisma fakultātes pasniedzējiem. 

22 Ādažu vidusskolēni ir noklausījušies  ievadkursu tūrismā 55 stundu apjomā (katru 

sestdienu no oktobra līdz decembrim), apguvuši tūrisma organizēšanas pamatus, 

mācījušies organizēt pārgājienu aktīvajā tūrismā, viesojušies Rīgas centra viesnīcās un 

augstskolā TURĪBA, apguvuši pasākumu organizēšanas pamatus, guvuši ieskatu darbā 

ar interneta resursiem tūrisma jomā, iepazinušies ar lietišķo etiķeti un galda klāšanas 

kultūru, kā arī ar viesmīlības un klientu apkalpošanas pamatiem. 

12.decembrī notika profesionālās apmācības tūrismā noslēgums, kurā skolēni izteica 

savas domas par ieguvumiem un pārsteigumiem apmācību laikā: 

“Man ļoti patika visas nodarbības, jo katra no tām bija ar kaut ko interesanta, un es 

guvu ļoti daudz informācijas”. 

“Man patika viss, jo vēlētos strādāt tieši tūrisma jomā, bet vislabāk vēlētos strādāt 

viesnīcās.” 

“Es pieļauju, ka varētu nākotnē studēt un strādāt tūrisma un viesmīlības nozarē, jo 

mani ļoti ieinteresēja nodarbība par pasākumu organizēšanu un vadīšanu.” 

“Mani pārsteidza tas, cik ļoti lektori bija atvērti un uzklausīja citu viedokļus. Lektori 

jutās brīvi un nepiespiesti. Patika inteliģento pasniedzēju prezentācijas, radošā pieeja. 

Tiešām likās ļoti viedi un noderīgi.” 



“Es nedomāju, ka tūrisms ir tik interesanta un sarežģīta profesija. Pārsteidza profesiju 

skaits, kurās var darboties tūrisma un viesmīlības jomā. Pārsteidza plašais informācijas 

daudzums tūrisma nozarē.” 

28 Ādažu vidusskolas 10. un 11.klašu skolēni 2015.gadā ir apguvuši profesionālo 

apmācību tūrismā un IT jomā.  

Paldies Ādažu pašvaldībai par finansiālu atbalstu! Paldies sadarbības partneriem – 

Biznesa augstskolai “Turība” un Baltijas Datoru akadēmijai. 

 


