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G4.5VIEDOKLIS
- Neskatoties uz pašreizējo
situāciju darba tirgū, pie·
prasījums pēc augsti kvali·
ficētiem inženieriem jopro·
jām ir augsts. Piemēram,
a/s G4S Latvia dažādas sa
režģītības projektu realizā
cijā šobrīd nodarbināti vai
rāki desmiti inženieru, un
nepieciešamība pēc šāda
ranga speciālistiem noteik
ti būs arī nākotnē. Esam
gandarīti atbalstīt spēcīgus
talantus, jo Annas Ļitviņen
ko sekmes un interese
pilnveidot savas profesio
nālās zināšanas ir pierādī
jums tam, ka jauniešos ir
vēlme studēt eksaktajos
novirzienos.

Anna Ļitviņenko Rīgas
Tehniskajā universitātē
(RTU), maģistrantūrā
studē elektroniku. Viņa
jau kopš skolas laikiem
zinājusi, ka studēs un
savu nākotni saistīs ar
inženierzinātni. Jauniete
neizslēdz arī iespēju stā
ties doktorantūrā. Apņē
mība, ko sarunā ar viņu
nevar nepamanīt, ir An
nai !oti izteikta īpašība.
«Man skolā patika un
padevās fizika, vispār saistī
ja un joprojām saista tehnis
kas lietas. Man patīk uzzi
nāt, kā visi procesi darbojas,
turklāt inženierzinātnē dar
ba rezultāti ir redzami salī
dzinoši īsā laikā. Ar šo jomu
saistīta izglītība attīsta do
māšanu, spēju analizēt. Pati
studiju laikā ļoti augu savā
attīstībā,» atzīst Anna.
Pirms studijām maģis
trantūrā viņa RTU apguva
telekomunikācijas.
«Sa
pratu, ka tas nav mans vir
ziens, tāpēc jau bakalaura
darbu izstrādāju saistībā ar
elektroniku, un iestāšanās
maģistrantūrā
atbilstošā
studiju programmā bija se
cīgs solis,» atceras jauniete.

Labāk darīt
V!ņa mācās par budžeta
līdzekļiem, bet atšķirībā no
citiem kursa biedriem - vēl
nestrādā. «VIenlaikus gan
studējot, gan strādājot, ir sa
va negatīvā puse - parasti no
šādas apvienošanas zaudētājs
ir studiju process,>> uzskata
Anna. Taču bez naudas neiz
tikt, !īdz ar to, lai finansiālā
puse neaizēnotu domas par
studijām, viņa nolēma pie
teikties G4S Latvia izsludi-

UZVARA. «Uz stipendiju bijām pieteikušies trīs cilvēki, un

abi pārējie kandidāti bija spēcīgi, tāpēc biju patiesi gandarīta
un pārsteigta, ka stipendiju piešķīra man.Jebkāds finansiāls
atbalsts ir !oti būtisks studentam,» akcentē Rīgas Tehniskās
universitātes maģistrantūras studente Anna Ļitviņenko.

nātajam stipendijas konkur
sam. «Īstenībā pieteicos, bet
īpaši necerēju, ka stipendiju
saņemšu. Taču pamēģināt
vēlējos. Uzskatu, ka labāk ir
izdarīt, nevis ilgi svārstīties
un pēc tam domāt, kā būtu,
ja būtu. Galu galā stipendiju
ieguvu, un par to man liels
prieks.>>

Ne tikai nauda
Studente teic, ka gandari
jums ir ne tikai par iegūto fi-

nansiālo atbalstu (10 mēne
šus Anna katru mēnesi sa
ņems 150 latus), bet arī par
iespējamo tālāko sadarbību
ar uzņēmumu. «Velētos savu
maģistra darbu rakstīt saistī
bā ar G4S darbības proce
siem un kļūt par uzņēmuma
komandas locekli, jo tas dotu
pilnīgāku ieskatu G4S un pa
līdzētu maģistra darba iz
strādē,>> savos tuvākajos nā
kotnes
plānos
dalās
Anna.

Divi ceļi
Bet, runājot par tālāk iz
virzītiem mērķiem, jauniete
min divus ceļus: studijas
doktorantūrā vai patstāvīgs
darbs. «Budžeta vietas sa
rūk. Manā grupā, ko veido
aptuveni 20 cilvēki, ir ļoti
spējīgi studenti, kas, iespē
jams, arī apsver iespēju par
tālākām studijām, tāpēc šo
brīd nevaru apgalvot, ka
doktorantūrā stāšos, taču
šāda iespēja nav izslēgta.
Savukārt, runājot par darba
gaitām, Latvijā ir daudzi,
bet nelieli uzņēmumi, kur
es varētu strādāt. Tapēc šo
brīd šķiet, ka darbu savā
specialitātē nebūs grūti at
rast, vienīgais mīnuss ir ma
nu praktisko iemaņu trū
kums, bet darba devēji vē
las, lai būtu kaut neliela ie
priekšēja darba pieredze.
Tomēr vienu zinu - strādāt
gribu Latvijā, Uzskatu kur tu esi dzimis un dzīvo,
tur tu esi patiešām vaja
dzīgs,>> apgalvo Anna. •
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