„Atvērto durvju dienas” VAS „Latvijas dzelzceļš”
Lai

skolēniem

būtu

iespēja

iepazīt

daudzveidīgu profesiju klāstu, Latvijā regulāri
notiek dažādi izglītojoši pasākumi. Viens no tiem ir
arī Prakse.lv rīkotās

atvērto durvju dienas

uzņēmumos.
Tādējādi 9.aprīlī 7.a klasei bija iespēja
apmeklēt

Valsts

akciju

sabiedrību

“Latvijas

dzelzceļš” un uzzināt vairāk par karjeras iespējām
vienā no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā. Vispirms mūs uzrunāja VAS “Latvijas dzelzceļš”
viceprezidents A. Strakšs. Viņš iepazīstināja mūs ar koncerna darbības principiem, veicamajiem
uzdevumiem un, protams, arī ar profesijām, kādas nepieciešamas šajā uzņēmumā. Liels
pārsteigums un atklājums mums bija tas, ka gandrīz 10000 koncerna darbinieku pārstāv vairāk
kā 400 profesiju. Uzrunu teica arī VAS „Latvijas dzelzceļš” personāla direktore L.Smiltniece,
kas aicināja jauniešus izvēlēties kādu no mūsdienīgajām profesijām. Prezentācijā iepazināmies
ne tikai ar uzņēmuma darbības sfērām, bet arī vēlreiz pārrunājām drošības noteikumus, kas
jāievēro dzelzceļa tuvumā.
Pēc iepazīšanās informācijas devāmies uz dispečeru centru, kur uzzinājām, ka 2015.gada
nogalē tika pabeigts „Latvijas dzelzceļa” īstenotais projekts, kura ietvaros izbūvēts modernākais
datu pārraides tīkls Latvijā. Tas nodrošina datu pārraides infrastruktūru tālākai integrētas
transporta sistēmas attīstībai, palielinot kustības drošību. Te tiešām varēja redzēt, ko nozīmē
datu pārraides tīkla modernizācija- radiosakari, datori, monitori mājas kinozāles lielumā.
Tālāk mūsu ceļš veda uz vienu no koncerna meitas uzņēmumiem - ”LDZ Apsardzi”. Tur
mums demonstrēja apsardzes darbinieku ekipējumu, pastāstīja par veicamajiem pienākumiem,
kā arī informēja par uzņēmuma lielākajiem apsargājamiem objektiem.
Mūsu nākamā pieturas vieta – Šķirotavas kalniņš. Tas paredzēts vilcienu formēšanai lielos
apjomos no atsevišķiem vagoniem un to izformēšanai. Uzkalns ir īpašs paaugstinājums, pa kuru
vagoni tiek noripināti smaguma spēka ietekmē un pa pārmiju pārvedām nonāk uz vajadzīgajiem
šķirošanas parka sliežu ceļiem. Tā tiek saformēti vilcienu sastāvi tālākai darbībai. Arī mums
bija iespēja redzēt vilciena sastāva pārformēšanu.
Ekskursijas beigās nācās atbildēt uz dažādiem jautājumiem par iepriekš dzirdēto.
Veiksmīgākie saņēma piemiņas veltes.
Paldies VAS „Latvijas dzelzceļš” par iespēju ielūkoties uzņēmuma ikdienā!
7.a kl. audzinātāja D.Grudule

