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PASNIEDZ STIPENDIJAS TOPOŠAJIEM DZELZCELNIEKIEM 
lize UPĪTE 

Zināšanas ir viena no lie
lākajām vērtībām, kas cil
vēkam pieder. Turklāt da
žādas dzīves situācijas 
pierāda, ka šīs zināšanas 
arī atmaksājas. Jau par 
tradīciju ir k!uvušas valsts 
akciju sabiednbas Latvi
jas dzelzcefš pasniegtās 
stipendijas labākajiem 
studentiem un vidējo pro
fesionālo mācību iestāžu 
audzēkņiem, kuri mērķ
tiecīgi izvēlējušies apgūt 
dzelzce!a specialitātes. 
ŠOgad stipendijas pa
sniegtas 23 jauniešiem. 

Par dzelzcelu 
jāinteresējas 
padziļināti 

Tradīcija organizēt 
dzelzceja nozares pētniecis
ko darbu konkursus un ap
balvot labākos darbu auto
rus ar stipendijām ir iedibi
nāta jau vairāk nekā 10 ga
dus-šī bija 11. reize, kad ti
ka sumināti topošie speciā
listi. Šajā laikā ir pieaudzis 
gan stipendiju apjoms, gan 
stipendiātu skaits. Organi
zējot konkursu, valsts a/s 
Latvijas dzelzce{š rosina jau
niešus padzijināti apgūt 
dzelzceja speciālos mācību 
priekšmetus, paplašināt re
dzesloku, parādīt drostni, 
meklējot jaunus tebnoloģis-

kos risinājumus, atraisīt sevī 
radošās spējas. <<Lai pieteik
tos šai stipendijaī, jaunie
šiem pastiprināti jāinteresē
jas par dzelzceju -vieglprā
tīga vai nenopietna attiek
sme augjus nenes. Lielākā 
dala mūsu labāko darbinie
ku ir šīs nozares entuziasti,» 
saka uzņēmuma personāla 
attīstības un mācību dajas 
vadītāja un personāla direk
tora vietniece Ieva Lulle. 
Ņemot vērā, ka stipendiju 
skaits ir ierobežots, jauniešu 
vidū tiek veicināta pozitīva 
konkurence. Starp labāka
jiem darbiem ir gan Rīgas 
Tehniskās universitātes stu
dentu, gan Latgales trans
porta un sakaru tebniskās 
skolas audzēkņu, gan Rīgas 
Dzelzcejnieku skolas au
dzēkņu darbi. 

Konkursam iesniegtos 
darbus vērtēja Rīgas Tebnis
kās universitātes (RTU) At
tīstības Fon da un Latvijas 
dzelzce{š nozares ekspertu 
komisija. I. Lulle atzinīgus 
vārdus saka par sadarbību ar 
RTU attīstības fondu, īpaši 
uzsverot tā iniciatīvu un ak
tivitāti. «RTU attīstības 
fonds izsludina konkursu un 
apkopo darbus, savukārt mēs 
adasām ekspertus, kuri tos 
izvērtē un sniedz savu atzi
numu,» viņa paskaidro. Pie
šķirto stipendiju lielums ir 
atšķirīgs: maģistrantūras stu
dentiem tiek piešķitti 90 lati 
mēnesī, bakalaura studen
tiem - 70 lati mēnesī, savu
kārt vidējo profesionālo sko
lu audzēkņiem pienākas 

semestri Latvijas dzelzcefš ar stipendUām izlēma apbalvot 23 dzelzcela 
nozarē studējošos jauniešus. Viņi visi pierādijuši, ka ir šis nozares entuziasti. 

50 latu. «Finansiāls atbalsts 
studentiem ir būtisks, jo Lat
vijā šis mācību lietas nav īsti 
sakārtotas. Pie mūsu dzīves 
līmeņa daudzām ģimenēm 
nav viegli apmaksāt bēmu 
studijas un finansiāli viņus 
atbalstīt. Bet ir jāapzinās, ka 
izglītība ir joti svarīgs as
pekts veiksmīgas karjeras 
veidošanā,» uzskata Latvijas 
dzelzce{a valdes loceklis Ai
vars Strakšas. 

Nav tik vienkārši 
Stipendiāti teic, ka ne ti

kai finansiālais atbalsts ir gal
venais ieguvums, piedaloties 
konkursā. «]ā, nenoliedzami 
stipendija ir vērtīga balva, 
bet ne zemāk vērtējamas 
darba izstrādes procesā iegū
tās zināšanas,» saka RTU 
dzelzceja institūta maģis
trants Igors Mikulevs. V.ņš 

savu aicinā jumu- informāci
jas tebnoloģijas - apzinājies 
jau vidusskolā, tādēj par nā
kamās profesijas un augstā
kās mācību iestādes izvēli 
šaubas nav bijušas. Igors iz
vēlējies joti interesantu dar
ba tēmu - dzelzceja speciā
Üstu atestācijas un apmācības 
e-sistēma. «Izstrādājot savu 
darbu, varēju likt lietā savas 
zināšanas dzelzceļa automā
tikā. Rezultātā tapa interneta 
mājaslapa, kurā iespējams 
kārtot testus un apgūt teorē
tisko bāzi. Cilvēkiem, kuri 
dzīvo tālu no Rīgas, nav spe
ciāli jādodas uz galvaspilsētu, 
lai klātienē nokārtotu eksā
menus,» par savu ideju stāsta 
stipendiāts. 

Atzinīgus vārdus par savu 
darbu -apjomīgu un labi iz
strādātu - izpelrūjās Kristīne 
Švirkste. V.ņa dzelzceja pa-

kalpojumu specialitāti ap
gūst Latgales transporta un 
sakaru tebniskajā skolā, ir 
trešā kursa audzēkne. 
«Nākamgad praksē apgūšu 
stacijas dežurantes arodu, 
bet, ja vēlēšos savas zināša
nas papildināt, varu mācīties 
tālāk. Uzskatu, ka darbs 
dzelzceja nozarē ir perspek
tīvs, jo nākomē varu strādāt 
par dežuranti, operatori, 
dzelzceja stacijas priekšnie
ci,» stāsta Kristīne. Vt.ņa savā 
pētnieciskajā darbā aplūko 
Latvijas dzelzceja vēsturi no 
19. gadsimta !īdz pat šodie
nai un teic, ka tagad zinot 
krietni vairāk interesantu 
faktu. «Pirms sāku apgūt 
dzelzceja pakalpojumu spe
cialitāti, man par dzelzceju 
bija joti vienkāišs priekšstats: 
ir sliedes, uz tām vilciens, kas 
kustas uz priekšu, un viss. 

1 
Tagad saprotu, ka viss nebūt 
nav tik vienkārši, kā šķiet vē
rotājam no malas. ]āpieliek 
ne mazums pūļu, lai garantē
tu drošību un kontrolētu sa
režģīto mehānismu, ko sauc 
par dzelzceju,» spriež topošā 
speciāliste. 

Nepieciešama 
stabilitāte un 
atbildība 

Nav noslēpums, ka lielākā 
daļa bijušo stipendiātu šobrīd 
strādā Latvijas dzelzce{a kon
cerna uzņēmumos. «Latvijas 
dzelzce{am šogad aprit 90 ga
du, un šī nebūt ne mazā jubi
leja apliecina, ka uzņēmums 
ir stabils, tas sevi ir pierādījis. 
Stabilitāti un atbildību mēs 
sagaidām arī no topošajiem 
speciālistiem, kuri kādu die
nu papildinās uzņēmuma 
darbinieku rindas,» - tā 
1. Lulle. Uzņēmuma attīstī
bas plānos ietilpst dze!zceja 
pozīciju nostiprināšana 
transporta sistēmā, paaugsti
nāt darba ražīguma paaugsti
nāšana, kā ari jaunāko tehno
loģiju ieviešana, kam nepie
ciešami augsti kvalificēti spe
ciālisti. Kā uzsver A Strak
šas, dzelzcejš ir milzīgs un 
sarežģīts mehānisms, kura 
pilnvērtīgai un ražīgai funk
cionēšanai nepieciešamas ļo
ti daudzas kompetences: 
«Mums pietrūkst vadošā 
personāla, tāpat ir vajadzīgi 
inženieri, ekonomisti, grā
matveži. Disciplinēti, atbil
dīgi un zinoši cilvēki pie 
mums allaž būs gaidīti!» • 


