PIKC Rīgas Tehniskā koledža audzēkņu mācību
ekskursija uzņēmumā SIA “VARITA”
2019. gada 20. jūnijā Eiropas Savienības projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika rīkots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā kļūt pas labu
speciālistu”.
Tehniskās koledžas pirmo kursu programmēšanas, elektronikas tehniķu, auktsumiekārtu tehniķu un klientu
apkalpošanas tehniķu, kā arī datortehniķu grupu audzēkņi piedalījās mācību ekskursijā, kurā audzēkņiem tika dota
iespēja iepazīt savas profesijas pielietojumu darbā uzņēmumā. Audzēkņus uzņēmumā pavadīja pedagogi-karjeras
konsultanti S.Ozola un I.Bērziņa.

SIA „VARITA” uzņēmums, kurša ar zivsaimniecību nodarbojas jau kopš 1995. gada. Šobrīd
specializējies zvejniecībā, zivju pirmapstrādē, gatavās produkcijas pārdošanā un starptautiskajos kravu
pārvadājumos.
Uzņēmumam īpašumā ir četri zvejas kuģi. Ar pelaģiskajiem traļiem Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā
zvejo reņģes, brētliņas un mencas. Uzņēmuma aukstumiekārtu mehāniķis Jānis Rozenbergs zivju
pirmapstrādes kompleksā, kur veic zivju atvēsināšanu, šķirošanu un saldēšanu, audzēkņi izbaudīja -18C
grādu temperatūru..
Kvalitātes nodrošināšanai uzņēmumā ir arī savu ledus ražošanas iekārta, ar kuras darbību tika
iepazīstināti gan aukstumiekārtu tehniķi, gan programmētāji, jo uzņēmumā liela daļa procesu tiek veikti
datorizēti, kā arī aukstumiekārtu darbība tiek kontrolēta ar datorprogrammām.
Šo gadu laikā uzņēmumam ir izveidojies jau savs patstāvīgo klientu loks. Lielākie sadarbības
partneri ir Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā kā arī Ukrainā. Klienti tika iepazīstināti ar loģistikas sistēmu
organizēšanu uzņēmum, jo artī pārvadājumus organizē un veic uzņēmuma darbinieki.
Uzņēmuma prioritāte ir apmierināts klients, ko panāk ar kvalitatīvu produkciju, mūsdienīgu darba
vidi un modernu tehniku – floti, zvejas rīkiem, un sauszemes transportu.
Valdis Lapiņš iepazīstināja audzēkņus ar zivsaimimniecības nozares attīstību, profesijām, kuras
nepieciešamas šajā nozarē un audzēkņu pārstāvēto profesiju izmantošanu uzņēmumā “Varita”.
Lielākā daļa audzēkņu atzina, ka šāda veida ražošanas uzņemumā nav bijuši un šī nozare visiem
audzekņiem bija jaunums, kurā nebija iedomājusies savas apgūstamās profesijas izmantošanu.
Nodarbību audzēkņi novērtēja kā interesantu, atbilstošu apgūstamajai profesijai, kā arī saprotamu un noderīgu.
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