Telekomunikācijas lielā un plašā nozīme Latvijas IKT attīstībā
2018.gada 7. jūnijā PIKC „Rīgas Tehniskās koledžas” telpās projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros tika rīkots karjeras attīstības atbalsta pasākums
“Dažādais ceļš uz karjeru - karjeras lēmumu pieņemšana”. Darbsemināru
– "Darbs telekomunikāciju nozarē šodien un nākotnē" vadīja uzņēmuma
“Lattelecom” Biznesa attīstības direktors Artūrs Pielēns-Pelēns.
Pasākuma mērķis bija informēt topošos elektrotehniķus par
elektroenerģijas nozares karjeras iespējām, nozares specifiku, darba vidi,
profesijas raksturu un atalgojumu.
Pasākumā piedalījās E-1, E-2, un E-3 audzēkņi.
Lekcijas laikā jaunieši uzzināja par brīvo elektrības tirgu, kas
Latvijā darbojas jau desmit gadu, ar katru gadu piesaistot arvien vairāk
elektroenerģijas tirgotāju un tādējādi nodrošinot elektroenerģijas pircējiem
lielākas izvēles iespējas. Ar elektroenerģijas ražošanu Latvijā nodarbojas
vairāki uzņēmumi, no kuriem lielākais ir a/s “Latvenergo”.
Elektroenerģijas pārvadi Latvijā veic viens pārvades sistēmas operatoriem
- a/s “Augstsprieguma tīkls”, bet elektroenerģijas sadali - 11 sadales
sistēmas operatoru, no kuriem a/s “Sadales tīkls” nodrošina 99%
elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi. AST pārziņā ir Latvijas
elektroenerģijas sistēmas mugurkauls - pārvades tīkls, kas sastāv no 330
kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades līnijām un apakšstacijām, kas
nepieciešamas elektroenerģijas tālākai pārvadīšanai pārvades sistēmas
lietotājiem.
Topošie elektrotehniķi noskaidroja, ka AST apkalpotāji ikdienā ar
klientiem netiekas, turpretī sadales tīkla pārstāvji ir ciešā kontaktā ar
potenciālajiem un esošajiem klientiem, tādēļ elektrotehniķim ir iespēja
izvēlēties, kurā nozarē darboties, jo tas ir atkarīgs no paša jaunieša
personīgām īpašībām.
Jauniešiem tika izskaidrots jēdziens birža, un viņi uzzināja, ka visa
Latvijā saražotā elektroenerģija tiek piedāvāta Eiropas elektroenerģijas
biržai Nord Pool Spot AS (NPS), klients elektrību var iegādāties par biržas
cenām vai pēc fiksētā tarifa.
Protams, ka nākotne pieder inovācijām. Šobrīd cilvēkiem ir iespēja
iegādāties gudros aizkarus, kuri paši atveras, kad ir gaišs aiz loga, vai
aizveras, kad laukā kļūst tumšs un telpā nepieciešama gaisma.
Inovatīvi cilvēki spēs labi nopelnīt, tādēļ ir jāmācās, īpaši jāattīsta
komunikācijas spējas un labi jāprot svešvalodas, kas nākotnē radīs biznesa
iespējas.
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