
Karjeras nedēļa no 11.04.-15.04. 
 

No 11. līdz 15.aprīlim skolā norisinājās karjeras 

nedēļa, kuras ietvaros skolēniem (7.-12.kl.) bija iespēja 

doties ekskursijā uz dažādiem uzņēmumiem. 

11. aprīlī vidusskolas klases skolniekiem bija 

iespēja iepazīties ar AS LATVIJAS DZELZCEĻŠ 

darbības jomām un profesijām, kādas nepieciešamas, 

strādājot tieši šajā uzņēmumā.  

Sākumā mūs uzrunāja uzņēmuma prezidents Edvīns Bērziņš galvenajā AS LATVIJAS 

DZELZCEĻŠ ēkā. Tam sekoja personāldaļas direktores uzruna, kas ļāva mums ieskatīties 

uzņēmuma darbībā kopumā. Tālāk ar uzņēmuma sagādātu autobusu devāmies uz AS LATVIJAS 

DZELZCEĻŠ meitas uzņēmumiem un tur savu darbības specifiku skaidroja firmu pārstāvji. 

Uzzinājām daudz interesantas lietas, bija iespēja gan aptaustīt, gan apskatīt, gan uzdot jautājumus.  

12. aprīlī 7.a klasei bija iespēja iepazīties ar SIA RĪGAS ŪDENS darbību un tās jomām, kā 

arī profesijām, kuras nepieciešamas uzņēmuma darbības nodrošināšanai.  

Mūs laipni sagaidīja un uzrunāja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. Ekskursija sākās ar 

prezentāciju par uzņēmuma darbību kopumā, bija iespēja uzdot jautājumus un laimēt nelielas 

balvas viktorīnā, kam sekoja teritorijas apskate, kur varēja arī vērot cauruļu attīrīšanas procesu un 

ūdens tīrības pārbaudes procesu. Ekskursija turpinājās Daugavgrīvas bioloģiskās attīrīšanas 

stacijā, kur mūs nogādāja uzņēmuma autobuss. Tur bija iespēja iepazīties ar speciālistiem, klātienē 

vērot kanalizācijas ūdens attīrīšanas procesu, uzdot sev interesējošus jautājumus, uzzināt, kādas 

zināšanas nepieciešamas, lai varēti veikt šādu darbu. 

14., 15. aprīlī 9.a un 8.a klase devās uz  LATVENESRGO TEC 2, kur mūs laipni uzņēma 

darba drošības speciālists, kurš ir arī viens no uzņēmuma inženiertehniskajiem darbiniekiem. Viņš 

mūs iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, tās vēsturi, uzņēmuma nodarbošanās specifiku, tad sekoja 

ekskursija pa vienu no siltumelektrostacijas ēkām, kur bija iespēja apskatīt dzesēšanas iekārtu, 

ģeneratoru utt. Bija iespēja ielūkoties stacijas vadības pultī, kur speciālists atbildēja uz mums 

interesējošiem jautājumiem. 

Kopumā karjeras nedēļas plāns tika izpildīts godam. Jauniešiem bija iespēja iepazīt 

dažādas profesijas un dažādu firmu darbības jomas specifiku klātienē, kas ir ļoti svarīgi tik 

nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, kā profesijas izvēle. 

GMVV karjeras izglītības speciāliste  

A.Berga 


