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Ekonomiskā krize ietekmējusi visas tautsaimniecības 
nozares, izglītibas sistēmu, sociālo dzīvi, un nemaz 
ne uz labo pusi. "Uepajas Metalurgs" arī nav izņēmums. 
Apzinoties visu situācijas sarežģītibu un cieši turoties pie 

RIGAS TEHNISKAS UNIVERSITATES 
LIEPA..IAS NODAĻAS VAKARA NODAĻAS 
2.KURSA M ACIBAS TURPINA TIE 
DESMIT RŪPNICAS STRADNIEKI, KURI. 
APVIENOJOT DARBU AR MACIBAM, AR 
AKCIJU SABIEDRIBAS A TBALSTU 
APGŪST ME TALURGA INŽENIERA 
SPECIALITATI. MAC!BU PROGRAMM A 
SASTADITA, i;iEM O T  VĒRA ME TAL
UR<;iiSKAS RUPNICAS VĒLMES UN 
PIESAISTOT M ASKAVAS TĒRAUDA UN 
SAUKAUSĒJUM U INSTITŪTA MAC!BU 
SPĒKUS. 

VISI GRUPAS STUDENTI, NO KU
RIEM LIELAKAIS VAIRUMS STRADA 
M AII;iU DARBU, VEIKSM IGI PABEIGUŠI 
ZIEMAS SESIJU, TAGAD APGRIE
ZIENUS UZI;iĒMIS PAVASARA SEMES
TRIS. 
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sekmīga, - saka RTU Liepājas filiāles 
direktors Voldemārs Kārkliņš. - Ši 
nepavisam nav pirmā metalurgu 
grupa, kuru mēs apmācām. Pats 
pirmais izlaidums notika 2004.gada 
vasarā. Toreiz piecpadsmit jauni 

speciālisti saņēma RTU inženiera 
diplomu un Maskavas Tērauda un 
sakausējumu institūta sertifikātu, kas 
papildus apstiprināja viņu inženiera
metalurga kvalifikāciju. Daudzi no 
viņiem tagad pilda samērā atbildīgus 
un vadošus amatus ražošanā. 

Lai arī cik saspringta būtu ekono
miskā situācija valsti un pasaulē, 
akciju sabiedriba 'Liepājas Metalurgs' 
turpina rūpēties par savu strādnieku 
izglitibu. citiem vārdiem sakot - par 
uzņēmuma nākotni. Ši briža situācijā 
kaut ko tādu var atJauties tikai pa 
īstam spēcigs uzņēmums. Lieliski, ka 
liepājniekiem ir tā retā iespēja zinā
šanas apgūt pie lik pieredzes bagā
tiem, profesionāliem pedagogiem, kā
di tie ir Maskavas Tērauda un sakau
sējumu institūtā, kurš ar savu zinā
šanu pūru atrodas pasaules virsotnē. 

Metalurg� studenti - stipri. mērķ
tiecīgi, viņiem izdodas apvienot darbu 
ar mācībām, par ko liecina ari Joti labs 
grupas mācību temps. Mācīties - tas 
vienmēr ir smags darbs, kas prasa 
sava veida pašuzupurēšanos, un to
mēr - tas ilgst tikai dažus gadus. Vēl 
priekšā tris mācibu gadi un, es ceru, -
uzņēmums saņems labu papildi
nājumu - desmit jaunus speciālistus, 
kuru zināšanas būs tieši laikā atjau
notajā uzņēmumā. 

Marta beigās Liepājā bija ieradies 
Maskavas Tērauda un sakausējumu 
institūta profesors Nikolajs Ļisuņecs, 
kurš metalurgiem-studentiem lasīja 
lekcijas kursu mācību priekšmetā 
'Tērauda pārstrādes procesi un teorija'. 
Viss kurss tika pasniegts kā multimediju 

lēmuma turpināt uzņēmuma rekonstrukciju, saprotot, ka 
tikai šādi un nekā citādāk var garantēt stabilitāti nākotnē, 
rūpnīca nemaina savu lēmumu investēt izglītibā -
nepieciešamo speciālistu sagatavošanā. 

nam semestra beigās. 
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- Liepājas studenti pārsteidza ar 
savu vēlmi pēc zināšanām, dziJu uz
manibu lekcijās un spēju koncentrē
ties mācību vielai. - sacija Nikolajs Ļisu
ņecs. - Jūtams, ka sēkla, tas ir -
zināšanas, krit auglīgā augsnē, jau iela
botā ar attiecīgu profesionālo pieredzi. 
Viņi gan klausijās, gan uzdeva būtiskus 
jautājumus. Uzskatu, ka kopā pavadi
tais laiks bija noderigs abām pusēm. 
Mācot citus - mācies ari pats, un sa
darbibas procesā ar Liepājas jaunajiem 
metalurgiem, es vēlreiz pārliecinājos, 
ka zināšanu apguve ir bezgaliga. 

Gandriz puse no studentu grupas 
ir martena ceha darbinieki. un tas ir 
saprotami. jo tieši tur notiek vislielākās 
pārmaiņas, kas saistītas ar rūpnicas 
rekonstrukciju. Viens no marte
niešiem, kurš tris reizes nedēļā steidzas 
uz mācību kompleksu Vānes ielā, ir 
remonatslēdznieks Ēriks Vilovskis, 
kurš uzņēmumā strādā jau sesto 
gadu. 

- Uzsākt darbu martena cehā bija 
pat nedaudz bailes, bet pēc tam 
iepatikās gan kolektīvs, gan cehs, gan 
rūpnica, - stāsta jaunais strādnieks. -
Ražošana un iekārtas mums ir sarež
ģitas, jāzina Joti daudz, lai veidotos dziJa 
izpratne par šeit notiekošajiem tehno
loģiskajiem procesiem, bet tas nazimē 
tikai vienu - jāmācās. Kad pirms 
diviem gadiem rūpnīcas avizītē izlasiju 
paziņojurnu par nākamās metalurgu
studentu grupas komplektāciju, 
sapratu - tā ir iespēja, ko nedrikst 
palaist garām. Lai ari saka, ka nekā 
neizdarāma neesot. tomēr, bez akciju 
sabiedrības atbalsta - gan finansiāla, 
gan morāla. visticamāk es nespētu 
pilnveidot savu sapni par augstāko 
izglitibu. 

Strādāt 
un māci
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nav viegli. 
bet es ne
vienu bridi 
n e e s m u  
nožēlojis 
savu izvē
li. Mēs jū
tam kolē
ģu atbals
tu un sa
pratni un 
tas, ka ar 
mums rēkinās nākotnē, nozīmē daudz. 
Mēs tica� savai rupnīcai un tam, ka 
pat šajā grūtajā ekonomiskajā situācijā 
mēs izturēsim, un tas dod mums 
spēku un spīlibu cejā uz mērķi -
inženiera-metalurga diplomu. 
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