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Stabos kāpt neļauj
Arī meitenēm ir ko darīt elektrotehnikas lauciņā
Dič\na KArkUņa
ccVIDUSSKOLA teicu, ka
nekad nemācīšos neko saisti
tu ar fiziku, bet sanāca tieši

pretēji,» saka Aiga Berjoza
(2l). «Man gan fizika joti pa
tika,» savukārt bilst AJise Jn
driksone (23). Abas meitenes
nu satikušās uzr)ēmumā Lal
r;ijas energoceltnieks (LEC).
kur strādā par elektrības kal
kulētājām. Gan Rīgas Tehnis
k aiā universitātē (RTU), kur
elektrozinātnes apgütas, gan
darbavietā, kas abām meite
nēm ir pirmā, puišu kolekllvā
ir i zteikti vairāk, tomēr šajā
tradicionāli vīri šķīgajā noza
rē Alise un Aiga atradušas sa
vu vietu. E sot

pat joli intere
lai gan kāpšanas elek
trības st abos un tranšeju rak
santi,

šanas pietrükst. «Dīvaini jau
bütu

skatities uz

sievieti sta

bā,» smaida Aiga, taču neno
liedz, ka pamēģināt gribētos
- pieredzes dēj. Tas tomēr
vairāk puišu zi.J)ā, bet meite
nēm darba diena lielākoties
paiet pie datora - zīmējot

shēmas, rakstot dokumentā
ciju un veicot aprēķi.Jurs.
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«NAV TA, ka kolēģl tikai pasaka - ņem un darli• atzīst uzņēmuma LEC elektrības kalkulētājas Alga Berjoza (no labās) un

Allse lndrlksone. Darbabiedri meltenēm labprāt palīdz un dod padomu.
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nais, lai es visu laikā pada
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r u, » atzīst Aiga.
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Tehniskajā universitātē,

ka profesija ir ra - vairāk. Alise stāsta, k a
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spektīva. Alise specializēju pats, kas tāmētājs. «Man ie
sies elektrotehnoloģiju da
dod büves el ektroin stalāciju
torvadībā, bet Aiga - ener
p r ojektu, un es rēķinu, cik
ģētikā tm elektrotehnikā.
tas viss izmaksās. Vēl zīmēju
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nām, man parādīja shēmu

nikā un elektroinženiera

patlaban studē RTU maģis

gā, kurā

Al ise pēc

k umentus. Viņai izvēle bija
skaidra, savukārt Aiga jāvās
paziņas ieteikumiem - tas
pastāstījis,

meitenes

augstskolā

stāsta,

ka

mācītais un dar

otru papil 

kvalifikācija. kā arī profesio
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laban studējot maģistrantü

darba slu di nāju
rnu partā]ā w1 2.kursa bei
gās kā das le kci ja s laikā sar)ē
ma zvanu no LEC ar piedā
vājurnu atnākt uz darba i.J1terviju. «Es pat biju aizmir
susi par savu CV inte rn e tā! »
Aiga saka, taču piebiJst, ka
pied āv ājurns nācis īstajā lai
kā - vir)a tieši meklējusi

«Pirms dažām dienām, pie

arī budžetu, taisu finanšu
pārskatus.» Alises darbs vai

akadēmiskā
bakalaura programmā, kurā

bija ielikusi

plānošanas

veidoju

elektrozinātnēs Rīgas

un pavaicāja- ko jū s te zi 
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ju. Aiga s tu dēja
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ka darbs sniedz joti la
bu pieredzi. Alisei profesio
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na tas, ko Latvija var šajā jo

ras !.kursā, nākotnē jau ap
t)ēmusies iegūt vēl vienu
augstāko izgl īt ību ekonomi

atzīst,

mai aci, jau vari pateikt, vai

darbos tehnoloģijas

kā. Tas varētu noderēt, vir)a

tajā nav ieviesusies kācla kj ū

pusslodzi, tāpēc ir palīgs va

uzskata. Abas elektrotehni
kas speciālistes ir pārlieci.J1ā
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tas- jo augstā ka kvalifikāci

da,» saka Alise. Darbs prasa
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nas. Svarīga arī izpratne un
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dar ba Aigai un Alisei u zr)ē 
rnurnā kjuvis mazliet rnazāk,

bas ar darbu savienot neesot

«Dažreiz dar
vadītāji paņern līdzi uz
objektiem paskatīties, kā sa

taču par dīku sēdēšanu ro

kā nemainās tik strauji kā

problēmu. «Es zinu, ka dau

dalnēs

kārn
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jas, lai izplānotās elektroin

darbu vasarai. Rudenī, studi
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Darbs ārzemēs gan nevili
not. «Pašlaik pilnīgi apmieri

kas projektu dažāclība, ne
esot arī divu vienādu shēmu.
•<Ar laiku, tikai uzrnetot shē

loģiski domāt- nevar
grāmatas mehā
niski īs teno t praksē. lr jāpa
dornā, k o tm kā labāk darīt.
T ehnoloģijas elektrotehni

bijusi

latvijas energoce/tnieks

darbu
un

rakstījusi

sa vienoju-

Līdz ar Latvijas būvniecī
bas

tempu sabremzēšanos

klēp ī

gan

jāaizmirst.

Uzdotie darbi jāpaveic

no 
teiktos termiņos, reizēm jā
izstrādā vairākas o bjek tu
shēmas

nēm

vienlaikus.

Meite

vissaistošākā darb ā l ie-

teoriju no

datoru pasaulē, tomēr i esp ē
ju

pilnveidoties ir daudz. Tās
AJise ar prieku iz

mā piedāvāt,» teic Aiga, bet
ka

puišiem šāda inte

rese varētu büt lielā ka- āra

dažādās
valstis nedaudz atšķiras.
Abas jaunās speciālistes ar

savu darbu ir joti apmierinā
tas. Viņas ir vienisprātis, ka
ar ī citām meitenēm, izvēlo
ties profesiju, ir vērts palü
koties

tradicionālu

vīriešu

no da r bju virzienā. «Vienal
ga, kādā uzr)ēmumā nonāk
si, šajā jomā büs interesanti.
l r arī perspektī va - daudz
jau nav tād u speciā listu kā
mēs,» apgalvo AJ i se. «Mācī

arī Aiga un

ties šajā specialitātē ir grü

manto. Karjerai attīstoties,

tāk, nekā iestāties.

abas iecerējušas izaug t lidz
veselu pr ojek tu vadīšanai.

neiztur. Bet man ir lep nums,
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Daudzi

ka to spēju,» piebilst Ai ga.+
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