
 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  

projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums  

“Es – viens no Latvijas veiksmīgākajiem cilvēkiem” 

 

2019.gada 28.jūnijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Es – viens no Latvijas veiksmīgākajiem 

cilvēkiem” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10.-12. klašu skolēni Ozolnieku vidusskolā viesos uzņēma 

Radio 5 “rīta cilvēku” Tomu Grēviņu. Toma motivējošās lekcijas mērķis bija veicināt skolēnu 

mācīšanās motivāciju, sniegt idejas un pārliecību par to kā veikt karjeras izvēli pēc skolas 

absolvēšanas.  

Runājot par veiksmi, Toms noradīja, ka līdz šai lekcijai nebija iedomājies, ka viņš ir viens no Latvijas 

veiksmīgākajiem cilvēkiem, bet laikam viņa slava iet viņam pa priekšu. Toms smaida - ka viņš varētu 

būt viens no Latvijas aizņemtākajiem cilvēkiem gan. Pēc vārdnīcas veiksme nozīmējot  “Prasme, 

veiklība (darbībā, darbā), kas rada pozitīvu rezultātu”, Toms to arī skaidro  ar savas pieredzes stāstu, 

kā viņš izmantojot savas prasmes un lielo interesi par radio ir attīstījis savu karjeru, kur arī noder otra 

veiksmes definīcija “Ļoti labvēlīgu apstākļu kopums, kuri parasti sagadās nejauši”, jo piedāvājumi 

strādāt Radio SWH, bija apstākļu sakritības, kuras vajadzēja izmantot. Skolēni arī tika iepazīstināti 

ar to, ka tikt radio ēterā nav tik vienkārši, jo sākumā tiek piedāvāti ētera laiki, kuros ir mazāks 

klausītāju skaits, un tad ir jāparāda, jāpierāda visas savas zināšanas un prasmes. Toms Grēviņš ir ļoti 

liels radio patriots, un stāstot par to, kā izvirzīt savas karjeras prioritātes, akcentē, ka, pirmkārt, 

jāvirzās uz to kas īsti un patiesi interesē. Viesim jau no bērnības ir patikusi mūzika un izzināt visu par 

un ap mūziku. Toms iedvesmoja skolēnus vadīties pēc savām emocijām un interesēm un izmantot 

dzīves piedāvātās iespējas, nenoslinkot, piecelties no dīvāna un darīt! 

Paldies Tomam par pieredzes stāstu un motivējošajiem ceļa vārdiem jo īpaši 12.klasei.  
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