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<<Mēs esam gandriz kā
mākslinieces- mēs
izprojektējam ēku, un
celtnieki pēc tam to uz
būvē. Visinteresantākais
darba procesā ir iespēja
radīt ko jaunu,>> akcentē
būvkompānijas LEC pro
jektēšanas inženieres
Anna Makarenko un
Natālija Kurjakova.
Šobrīd gan Natālija, gan
Anna ir ieguvušas maģistra
grādu inženierzinātnēs un
uzskata, ka profesijas izvēle
bijusi pareiza. «Inženiera iz
glītība paver plašas karjeras
iespējas, strādāt var joti dau
dzās jomās. Mani nekad nav
saistījušas tādas profesijas !ci
grāmatvedis, jurists, allaž es
mu vēlējusies iegūt kādu
daudzpusīgu izglīnou. Kādu
bridi es svārstījos - studēt
medicīnu vai inženierzi
nātnes, galu galā iestājos RI
gas Tehnislcis universitātes
Enerģētikas un elektroteh
nikas fakultātē,» teic Anna.

Ne tikai
vīriešu arods
Savukārt Natālija sākot
nēji savu izglītību un darba
gaitas plānoja saistīt ar arhi
tektūru, taču studijas uzsāka
tajā paša fakultātē, kur An
na. «Maniem vecākiem ir
inženierizglītība, principā
sanāk, ka sekoju viņu parau
gam. Lai arī inženiera pro
fesija daudziem saistās ar
vīriešu arodu, sevi labi ap
liecināt darbā var arī sievie
tes,» uzsver Natālija.
Anna stāsta, ka pirms
darba gaitu uzsākšanas LEC
viņa daudzas noderīgas
prasmes un iemaņas iegu
vusi studiju praksē. «Tur
man iemācīja projektēšanas
darbus, piemēram, strādāt
ar topogrāfiju, ar nsēju
miem. Pēc tam nejauši
augstskolā ieraudzīju LEC
sludinājumu un nolēmu
pieteikties,» stāsta Anna.
V..ņa LEC par savu darba
vietu sauc jau trešo gadu,
Natālija uzņ.ēmumā strādā
otro gadu. «Iepriekš strādā
ju mazā firmā, kur man vai
rāk sanāca strādāt ar nelie-

Jiem projektiem, savukārt
LEC piedāvāja iespēju dar

boties vērienīgos projektē
šanas darbos. Saskatīju būv
kompānijā lieliskas sevis at
tīstīšanas un izaugsmes ie
spējas,» stāsta Natālija. Uz
ņēmums, sniedzot ieguldī
jumu darbinieku artīstībii,
nodrošina gan ar visām ne
pieciešamajām jaunākajām
prograrnmārn, gan aktuālo
informāciju nozarē.

Darba ikdiena
Anna norāda, ka pašreiz
viņas galvenie darba pienā
kumi ir objektu apsekošana,
pasūtītāju vēlmju uzklausī
šana, ikdienas sadarbība ar
arhitektiem un iekšējo elek
troapgādes tehnisko projek
tu izstrāde un saskaņošana
ar pasūtītāju. Savukārt Na
tālijas darba dienu aizpilda
tikšanās ar pasūtītājiem un
tehnisko noteikumu izsnie
dzējiem, ārējo elektroapgā
des projektu izstrāde un arī
dažādu formalitāšu lcirtoša
na- projektu saska.ņošana ar
visām vajadzīgajām instan
cēm un privātajiem ēiru un
zemju īpašniekiem.
Natālija pašlaik strādā
pie Austrumu maģistrāles
posma (no leriķu ielas !īdz
VIetalvas ielai) elektroapgā
des rekonstrukcijas projekta
izstrādes, savukārt Anna pie
Valsts robežsardzes sporta
kompleksa iekšējo elektro
apgādes tīklu tehnislci pro
jekta izstrādes.

Neapstāsies
Natālija un Anna uzska
ta, ka veiksmīgas karjeras
priekšnoteikums ir neap
stāties pie sasniegtā, izvir-
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zīt jaunus mērķus, tāpēc arī
viņas ir iecerējušas iegūt
projektēšanas inženiera un
projektu vadītāja sertifi
kātu. Lai tos saņemtu,
nepieciešama piecu gadu
ilga darba pieredze, jāuzrā
da objektu saraksts, ar ku
riem ir strādāts, tad jākārto
eksāmens un var saņem t
sertifikātu.
Anna teic, ka principā ir
20 kategorijas, kur ir iespē
jas iegūt sertifikātu. «Takā
mums ir kur augt un augt,�
smaidot piebilst Anna. •
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