
Siguldā pakāpiens 
uz sezonas virsotni

0 Pēc blāvās sezonas pirmās puses viens no līderiem Inārs Kivlenieks (att.) šī gada pirmajā posmā Kēnigszē sasniedza līdz šim labāko 
rezultātu – septīto vietu. Viņš un pārējie Latvijas sportisti cer uz līdzjutēju atbalstu Siguldā.  F o t o – A i vA r s L i e p i ņ š ,  D i e na s m e D i j i

Kamaniņu braucēji pasaules kausa posmā uz sava 
ledus centīsies atgriezties cīņā par godalgām un iegūt 
pārliecību pirms šīs ziemas nozīmīgākajām 
sacensībām pasaules un eiropas čempionātā 14. lpp.

WWW.DieNA.Lv    seko līdzi jaunākajām ziņām ne tikai portālā, bet arī sociālajos tīklos, piedalies konkursos un laimē ielūgumus uz dažādiem koncertiem!
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«pārsteidza un apbūra 
viņas īpašā muzikalitāte 

un visai netradicionālais 
skats uz tradicionālo – Brāmsa 

Vijoļkoncertu,» par sastapšanos 
ar Nīderlandes vijolnieci Simoni 
Lamsmā stāsta LNSo vadītājs 
Andris Poga 16. lpp.

Ja vadītājam un 
darbiniekiem 
izdodas būt 
domubiedriem 
– tā ir laime, saka 
Sanita Markova 
10. lpp.
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rundāles pils 
muzeja jaunā 
direktore Laura 
Lūse stāsta, ko pilī 
darīs nākamos  
40 gadus

Jauns gads, jauns haoss
Vai cilvēki pie tā vainīgi, ka likumdevējs vie-
nu legāli nodarbināto nomaksātajos no-
dokļos ir iekļāvis iemaksu veselības aprū-
pei, citu – ne, faktiski vienus padarot par la-
bajiem nodokļu maksātājiem, otrus – par 
sliktajiem vai nemaksātājiem?!

2. lpp.

vēlētāju ērtības var 

kavēties

Valsts budžeta aizkavējums varētu atlikt ie-
spēju par Eiropas Parlamentu balsot jebku-
rā iecirknī.

3. lpp.

Neviens ielas kaķis nav no 

kosmosa nokritis

Vigda Jirgensone ir rīcības cilvēks. Viņas gā-
dībā nonākušie kaķi ir pamestie vai atras-
tie, novārgušie, pieklīdušie. Viņa pati nevie-
nu nav meklējusi.

12. lpp.

Latvija, puķes, jūra  

un mīlestība

Zemfīra un Leonīds savā garajā laulībā mudi-
nājuši viens otru atklāt sevī jaunus talantus.

Senioru Diena
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Diāna Kārkliņa

«Dzīve ir kā kāpnes – ja visu 
laiku paliksi uz viena pakāpie-
na, nekur tālu netiksi. Kulsies 
tik uz vietas un vēlāk, iespē-
jams, nožēlosi garām palais-
tās iespējas,» saka Sanita Mar-
kova. Viņai pašai profesionā-
lajā dzīvē augt palīdzējis tieši 
princips «kāpēc gan ne?!». Ga-
ļas pārstrādes nozarē savulaik 
sākusi strādāt kā desu sējēja, 
tagad viņa vada Desu un kū-
pinājumu ražošanas nodaļu 
uzņēmumā Forevers. 

Praksē tas nozīmē atbildību 
gan par ražošanas procesu, 
gan par cilvēkiem, kuri to rūp-
nīcā īsteno. Sanita stāsta, ka 
vadošais amats garlaikoties 
neļauj, ikdiena ir daudzpusīga 
un saistoša, bet gandarījumu 
un prieku viņai sagādā nevis 
kādi atsevišķi darba elementi, 
bet viss kopums: «Tas, ka tu 
ražo cilvēku pieprasītu pro-
duktu un ka tev ir domubiedri 
šajā lietā – komanda, kas vēlas 
un kam patīk kopā strādāt.» 
Sanita uzsver, ka vadītāja ziņā 
ir atrast pozitīvo pusi visā dar-
ba procesā un atklāt to darbi-
niekiem, lai arī viņi darāmo 
ciena un uztver līdzīgi. «Kad 
tas izdodas – tā laikam ir lai-
me. Tas ir līdzīgi kā bērna au-
dzināšana: tu viņu māci, mā-
ci, un tad viņš vienā brīdī pie-
ceļas kājās. Vēl pēc brīža – jau 
sāk staigāt. Un tu audz kopā 
ar viņu,» Sanita velk paralēles 
un piebilst, ka nav iespējams 
ražot produktu, līdztekus ne-
veidojot komandu. 

No zeķēm pie gaļas
Ražošana Sanitas raksturam 
bija saistoša jau skolas laikā. 
«Gribēju kaut ko lielu, intere-
santu, daudzveidīgu, ar «drai-
vu», lielu kolektīvu.» Viņa 
arodvidusskolā ieguva 3. kate-
gorijas šuvējas un trikotāžas 
izstrādājumu kontrolieres 
specialitāti un bija praksē ze-
ķu fabrikā Aurora. 

Tiesa, ar to arī ražošanas 
norišu «paostīšana» uzņēmu-
ma vidē beidzās, jo, kamēr Sa-
nita mācījās, sabruka PSRS un 
sākās lielo pārmaiņu laiki. 
Darba iespējas pazuda gan 
Aurorā, gan citviet, jo daudzas 
rūpnīcas Latvijā tika aizvērtas, 
bija liels bezdarbs. Sanita da-
rīja visu, kas vien nāca priekšā 
– piestrādāja par apkopēju, 
bija pārdevēja nelielā bodītē 
tirgū utt. Ģimenē piedzima 
dēls, un iztikas jautājums sa-
asinājās vēl vairāk. Kad netālu 
no Sanitas mājām Ulbrokā 
SIA Grāvendāle atvēra meitas 
uzņēmumu Praktik BBS, kas 
meklēja darbiniekus, Sanita 
pieteicās, lai gan viņai nebija 
ne attiecīgas pieredzes, ne 
prasmju. «Tā sākās mana kar-
jera gaļas pārstrādē,» viņa 
smaida. 

Uzņēmums ražoja gan de-
sas, gan kūpinājumus. Sanitai 
vairāk iepatikās desu siešana 
un formēšana. Lai arī darbs 
bija fiziski smags, viņu tas ne-
biedēja, un bija interesanti iz-
mēģināt ko jaunu. Kad Prak-
tik BBS aizvēra, Sanita turpi-

nāja strādāt Grāvendālē, brau-
kājot uz Katlakalnu. Taču pēc 
pāris gadiem ģimenes sapul-
cē tika pieņemts lēmums, ka 
darbs jāmaina: dēls sāka iet 
skolā un bija uz to jāvadā, bet 
Sanitai bija slīdošais grafiks ar 
neprognozējami nenormē-
tām darba stundām – darba 
diena sākās 7.00, bet varēja 
beigties pat 18.00 vai 22.00. 

Sanita atrada darbu, ko va-
rēja savienot ar mammas pie-
nākumiem, – nelielā ģimenes 
uzņēmumā Dreiliņos, kas arī 
nodarbojās ar gaļas produktu 
ražošanu un tirgošanu. Savu-
kārt, kad šis cehs beidza dar-
boties, bet Sanitas dēls jau bi-
ja paaudzies un kļuvis patstā-

vīgāks, viņa piekrita piedāvā-
jumam ik pa brīdim aizstāt 
uzņēmuma Forevers ražotnes 
darbiniekus uz atvaļinājuma 
vai slimības laiku. Tā kā bija 
arī daudz vaļasbrīžu un vēlme 
attīstīties, Sanita iestājās Rīgas 
Uzņēmējdarbības koledžā, 
kur apguva pārtikas produk-
tu, bet jo īpaši – gaļas pārstrā-
di. «Strādājot biju apguvusi 
praktiskās iemaņas, bet te ie-
guvu pamatīgākas teorētiskās 
zināšanas. Tas man turpmāk 
palīdzēja virzīties uz priekšu,» 
viņa vērtē. 

Ražošana ir kā vilciņš
Mācību pēdējais kurss sakrita 
ar brīdi, kad Forevers atvēra 
jaunu rūpnīcu Granīta ielā, 
un Sanitai te piedāvāja pastā-
vīgu darbu. «Domāju, domā-
ju… Nospriedu – kāpēc gan 
ne?!» Jaunais amats – rāmju 
formēšanas kontroliere desu 
cehā – bija pakāpi augstāks 
nekā desu sējēja. Desas karina 
uz īpašiem rāmjiem, tos sver, 
iegrāmato un tālāk iestumj 
kūpinātavā, no kurienes vēlāk 
izņem jau gatavu produkciju. 
Viss process tiek stingri uz-
skaitīts, ievadot datus infor-
mācijas sistēmā, un tas bija 
Sanitas pienākums. Papildus 
viņa nodarbojās ar desu ap-
valku – dabisko zarnu – pasū-

tīšanu, testēšanu un kvalitātes 
kontroli. «Gāja labi. Palīdzēja 
tas, ka jau pazinu desu gata-
vošanas procesu – biju ie-
priekš to laidusi caur savām 
rokām un labi jutu, kādas zar-
nas ir labas, kādas ne. Savu-
kārt uzskaite – man patīk strā-
dāt ar cipariem. Un tas jau arī 
nav nekas atrauts no ražoša-
nas procesa,» Sanita stāsta. 

Pieredze un prasmes krājās, 
un Sanita pamazām sāka ie-
dziļināties visas desu nodaļas 
kontroliera darbā, līdz par to 
arī kļuva un nostrādāja šajā 
amatā sešus gadus. Šis darbs 
ietvēra ne tikai datu fiksēša-
nu, bet jau paša ražošanas 
cikla organizēšanu, arī citu 
uzskaiti, citu atbildību un no-
teiktu lēmumu pieņemšanu. 
No monotonuma – ne sma-
kas! «Ražošana ir tāds dzīvs 
un dinamisks organisms – viss 
mainās, nāk jauni procesi, 
produkti, tehnoloģijas. Tas ir 
kā vilciņš, kas nepārtrauc 
griezties. Tikai no malas lie-
kas, ka ražošana ir konveijers, 
kur ik dienu ir viens un tas 
pats. Kad esi tajā iekšā, viss ir 
citādi. Un, lai konveijers strā-
dātu, tas visu laiku jāuztur 
kārtībā, jāuzmana,» Sanita at-
klāj. 

Kad Forevers pieņēma dar-
bā jaunu pārtikas tehnologu, 

tika nolemts, ka tam nepiecie-
šams arī palīgs no uzņēmuma 
darbinieku vidus, un šo pozī-
ciju piedāvāja Sanitai. Viņa at-
kal jau nosprieda – kāpēc gan 
ne?! Nevar taču laist garām iz-
devību parādīt sevi. Uzņēmu-
mā arī ir iespēja atgriezties ie-
priekšējā amatā, ja jaunais īsti 
nepadodas vai nepatīk, tā ka 
nebija, ko zaudēt. 

Viss izdevās, un Sanita arī 
pati tika pie papildu iemaņām 
tieši no tehnoloģiskā skatpun-
kta: radās priekšstats, kas un 
kā ietekmē produkta tapšanu, 
kad un kāpēc kaut kas tehno-
loģiski tiek darīts tieši tā un ne 
citādi utt. Sanita, būdama cil-
vēks, kurš labi pārzina ražoša-
nas ciklu rūpnīcā, palīdzēja 
standartizēt tehnoloģisko 
procesu, kad ražošanā bija jā-
ievieš jauni produkti, un opti-
mizēja, un pielāgoja šo proce-
su jebkurām citām izmaiņām. 
Arī meklēja iemeslus un risi-
nājumus, ja pēkšņi gadījās kā-
das nobīdes no normas, uz-
skaitīja produkcijas izlaidi un 
netieši pielika savu roku arī 
jaunu recepšu izveidē – tas 
gan ir pārtikas tehnologa uz-
devums, taču Sanita lieliski 
orientējās uzņēmumā izman-
totajās produktu izejvielās un 
varēja ieteikt, kādu to sastāv-
daļu rūpnīcā trūkst vai paliek 

pāri un kā tās maksimāli efek-
tīvi izmantot. 

Vaļības nevar atļauties
Pēc gada Sanita saņēma pa-
augstinājumu un, vadoties 
pēc sava drosmīgi nemainīgā 
principa «kāpēc ne?!», piekrita 
kļūt par Desu un kūpinājumu 
ražošanas nodaļas vadītāju. 
«Bet nu man pirmo reizi bija 
bail... Šaubījos par sevi, bet 
Andrejs (Andrejs Ždans, Fore-
vers īpašnieks un vadītājs – 
D.K.) mani spēja pārliecināt, 
ka ir vērts pamēģināt,» Sanita 
atzīstas. 

Nu jau sesto gadu viņas pa-
kļautībā strādā liela komanda 
– patlaban 71 darbinieks. Sa-
nita piekrīt, ka vadīt cilvēkus 
ir sarežģītāk un grūtāk nekā 
vadīt procesus. «Kā vadīsi cil-
vēkus, tāds arī būs rezultāts. 
Vari izveidot lieliskus proce-
sus, bet, ja nav cilvēku, kas tos 
īsteno, vai arī viņi nestrādā kā 
vienota komanda, rezultāta 
nebūs.» Sanita uzskata, ka va-
dītājam jābūt komandas spē-
lētājam, kas prot apvienot ko-
mandu un salāgot to ar darā-
mo darbu. «Visi jau nav tik 
traki kā es – ne visiem patīk 
pārmaiņas vai apgūt ko jau-
nu. Tāpēc vadītāja galvenais 
uzdevums ir būt savienotāj-
elementam, kas satur kopā 

0 «Ražošana ir dzīvs, dinamisks organisms – viss mainās, nāk jauni procesi, produkti, tehnoloģijas. Tas ir kā vilciņš, kas nepārtrauc griezties. Tikai no malas  
liekas, ka ražošana ir konveijers, kur ik dienu ir viens un tas pats. Kad esi tajā iekšā, viss ir citādi,» atklāj Sanita Markova, SIA Forevers Desu un kūpinājumu  
ražošanas nodaļas vadītāja.  F o t o – K r i s ta p s K a l n s ,  D i e na s m e D i j i

Kāpēc gan nepamēģināt?!
Ja vadītājam un darbiniekiem izdodas būt domubiedriem – tā ir laime, saka sanita Markova

 PIEKTDIENA , 11.  JANVĀRIS, 2019 10 karjeras diena

«palīdzēja tas, 

ka jau pazinu 

desu 

gatavošanas 

procesu – biju 

iepriekš to 

laidusi caur 

savām rokām»
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Kāpēc gan nepamēģināt?!
Ja vadītājam un darbiniekiem izdodas būt domubiedriem – tā ir laime, saka sanita Markova

 PIEKTDIENA , 11.  JANVĀRIS, 2019 11karjeras diena

Diāna Kārkliņa

Jau desmito gadu farmāci-
jas uzņēmums Grindeks or-
ganizē Profesiju dienas skolē-
niem. Tajās 9.–12. klašu sko-
lēni, kam ķīmija nav tikai 
mācību priekšmets, bet arī 
izaicinājumu, interešu un 
jautājumu pasaule, ko gribas 
pētīt, aicināti apmeklēt uz-
ņēmumu un iepazīties ar ta-
jā strādājošo profesionāļu ik-
dienu. Līdzšinējo deviņu ga-
du laikā projektā ir iesaistīju-
šies 412 Latvijas jaunieši, tur-
klāt interese par dalību tajā 
pieaug – pērn uzņēmums sa-
ņēma 150 skolēnu pieteiku-
mus no 42 Latvijas pilsētām 
un novadiem, no kuriem pēc 
skolēnu motivācijas novērtē-
šanas uzaicinājumu piedalī-
ties ieguva 42 jaunieši. 

Šogad šis pasākums nori-
sināsies no 13. februāra līdz 
13. martam. Projekta dalīb-
niekiem būs iespēja pavadīt 
vienu dienu a/s Grindeks un 
iepazīt vienu sev tuvāko ar 
ķīmiju un farmāciju saistīto 
profesiju: ķīmijas tehniķis 
analītiķis, ķīmiķis analītiķis, 
mikrobiologs, vecākais ražo-
šanas farmaceits, reģistrāci-
jas dokumentācijas izstrādes 
speciālists, reaktora opera-

tors, farmācijas tehnologs, 
farmaceitiskās produkcijas 
ražošanas operators u. c. 
Skolēni varēs ne tikai saņemt 
atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem, bet arī izman-
tot skolā jau iegūtās zināša-
nas praksē un piedalīties 
Grindeks darbinieku ikdie-
nas pienākumu pildīšanā. 
Pilns pasākumā iepazīstamo 
profesiju saraksts atrodams 
Grindeks.lv.  

«Ķīmijas un farmācijas no-
zare attīstās gan Latvijā, gan 
arī visā pasaulē, un ar ķīmiju 
saistītām profesijām per-
spektīvas ir ļoti labas. Strādā-
jot ar skolēniem, vēlamies ne 
tikai parādīt, cik interesanta 
var būt ķīmija, bet arī palī-
dzēt jaunietim saprast, vai 
ķīmijas un farmācijas ceļš vi-
ņam ir īstā izvēle, ar ko saistīt 
savu profesionālo dzīvi,» sa-
ka a/s Grindeks valdes priekš-
sēdētājs Juris Bundulis. 

Lai pieteiktos projektam, 
skolēniem līdz 21. janvārim 
uz e-pasta adresi profesiju.
dienas@grindeks.lv jāsūta 
pieteikums un motivācijas 
vēstule, kurā jāatbild uz jau-
tājumiem: kāpēc tu vēlies tu-
vāk iepazīt Grindeks, un kā-
pēc tevi interesē konkrētā 
profesija?5

Ko dara cilvēki 
zāļu ražotnē

0  GRinDeKs Profesiju dienās skolēniem jaunieši varēs 
pavadīt vienu dienu uzņēmumā un iepazīt kādu ar ķīmiju un 
farmāciju saistītu profesiju.  F o t o – a i va r s l i e p i ņ š , D i e na s m e D i j i

Kā uzvesties darba intervijā
šoDien, 11. janvārī, plkst. 18.00 fonda DOTS telpās Alberta 
ielā 13 Rīgā (6. stāvs) mobilo sakaru operators Bite iniciatīvas 
Jauno talantu dienas ietvaros rīko bezmaksas semināru jau-
niešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem par prezentācijas pras-
mēm. Seminārs Parādi sevi! atklās, kā atstāt par sevi profesio-
nālu iespaidu darba intervijā, kā tajā veiksmīgi prezentēt sa-
vas stiprās puses, kā pārvarēt bailes un nedrošību pirms dar-
ba pārrunām, kādi ir biežāk uzdotie jautājumi un kā uz tiem 
labāk atbildēt, kādi knifi jāņem vērā, gan runājot ar potenciā-
lo darba devēju, gan uzstājoties plašākas auditorijas priekšā. 
Seminārā vērtīgus padomus sniegs Bites klimata kontroles 
menedžere Laura Pļavniece un RunasKursi.lv treneris Oskars 
Priede, Luminor Group attīstības vadītājs Ernests Ķirsis stās-
tīs, kā jauniešiem veiksmīgāk plānot savu budžetu, savukārt 
mūziķe un radio Pieci.lv ētera personība Marta Grigale dalī-
sies savā darba gaitu pieredzē. 

biznesa naKts vidussKolēniem
LīDz 16. JanvāRim vidusskolēni var pieteikt savu dalību 
konkursā Biznesa nakts, ko organizē Biznesa augstskola Turī-
ba. Konkursa ietvaros dalībnieku komandas 2–3 cilvēku sa-
stāvā 24 stundu laikā radīs biznesa plānu kādai idejai. Skolēni 
tā varēs ne tikai gūt vērtīgu pieredzi un saņemt ieteikumus 
no pieredzējušiem uzņēmējiem, bet arī pretendēt uz vērtī-
gām un noderīgām balvām. Galvenā balva uzvarētāju ko-
mandai ir 500 eiro prēmija no Swedbank, kas noderēs idejas 
realizēšanai. Biznesa nakts šogad norisināsies no 25. līdz 26. 
janvārim Turības Biznesa inkubatora telpās. Sīkāk par pie-
teikšanos un konkursa norisi – www.turiba.lv.

Karjeras  
kāpnes

Kopš 2013
Desu un kūpinājumu ražoša-
nas nodaļas vadītāja SIA 
Forevers
2012–2013
Pārtikas tehnologa palīgs SIA 
Forevers
2006–2012
Kontroliere desu cehā SIA 
Forevers
1998–2004
Desu sējēja SIA Grāvendāle

komandu no ļoti dažādiem 
cilvēkiem. Un tā, lai tā tiešām 
ir komanda, nevis sadrumsta-
lots kopums, kur katrs ir pats 
par sevi un «spēlē» tikai pēc 
savām interesēm.» Tā ir pras-
me, kas jāattīsta, tāpēc Sanita 
izmantojusi arī iespējas izglī-
toties dažādos darbavietas 
piedāvātos kursos, seminā-
ros.

Ražošanā vadītājs gan ne-
drīkst būt pārlieku liberāls un 
pielaidīgs, citādi viss process 
var sākt šūpoties. «Varbūt tas 
nav pārāk labs salīdzinājums, 
bet nākas izmantot «burkāna 
un pātagas» metodi. Ir jābūt 
gan maigam, gan stingram. 
Galu galā mēs barojam cilvē-
kus, esam atbildīgi par savu 
produktu, tāpēc, to ražojot, 
nevaram atļauties vaļības – ne 
attiecībā uz pārtikas kvalitātes 
un drošības prasību ievēroša-
nu, ne runājot par cilvēku rī-
cību,» Sanita pamato. Tiesības 
kļūdīties gan ir ikvienam, taču 
ir svarīgi pēc tam saprast kļū-
das cēloņus un ar tiem strā-
dāt. Tāpēc Forevers darbinieki 
tiek mudināti: ja gadījies mi-
sēklis, neslēp to, bet nāc un iz-
stāsti! Represiju nebūs. 

Cieņa un atbildība
Ražošanas cehs uzņēmumā 
pēc būtības ir ieceru izpildī-

tājs, nevis pārmaiņu vai jaunu 
produktu iniciators, Sanita 
skaidro. Tomēr arī cehā nevar 
nejust valdošās tirgus tenden-
ces. Pretēji līdzšinējiem 6–7 
gadiem šobrīd sācis augt cīsi-
ņu produkcijas īpatsvars, tā-
pēc uzņēmums iepircis jau-
nas papildu iekārtas. Tāpat no 
patērētāju puses aug interese 
par vistas gaļas produktiem, 
arī par gaļas izstrādājumiem 
un pusfabrikātiem, kas nepra-
sa daudz laika to pagatavoša-
nai vai uzsildīšanai. Sanita 
stāsta, ka uzņēmuma sorti-
ments mainās arī tāpēc, ka 
cilvēki kļuvuši prasīgāki, izvē-
līgāki un arvien biežāk ar savu 
maciņu balso par kvalitatīvā-
ku produktu. «Šajā virzienā arī 
attīstāmies – izkopjam pro-
duktu kvalitāti,» viņa saka. Pa-
tērētāji čaklāk lasa produkta 
sastāvdaļu sarakstu uz etiķe-
tēm un tajā vēlas redzēt ma-
zāk pārtikas piedevu. «Bet 
mums ir jāatrod zelta vidus-
ceļš, lai apmierinātu klientu 
prasības pēc veselīgāka pro-
dukta un vienlaikus attaisno-
tu arī viņu gaidas par to, kā 
produktam jāgaršo un jāiz-
skatās,» norāda Sanita. 

Izaicinājumu viņai darbā 
pietiek, turklāt Sanita domā, 
ka arī nākotnē nekur tālu ne-
atkāpsies no savas nu jau ie-
rastās atvērtības pret pārmai-
ņām. Tiesa, strādāt citā pārti-
kas ražošanas jomā vai uzņē-
mumā viņa neraujas, taču, ja 
būs izdevība paralēli pašreizē-
jam darbam izmēģināt arī ko 
jaunu, to labprāt darīs. Kopu-
mā Sanita novērtē, ka karjeras 
izaugsmes iespējas ir arī uz 
vietas Forevers un ka uzņē-
mums cenšas attīstīt savus 
darbiniekus, iesaistīt viņus lē-
mumu pieņemšanā, vest pie-
redzes apmaiņas braucienos 
uz citiem uzņēmumiem utt. 
Tas arī palīdz uzturēt koman-
das garu, kolektīvam justies 
kā vienotam veselumam. Tā-
pat kā daudzās jomās, arī pār-
tikas ražošanas nozarē jūtams 
darbaroku trūkums un plaisa 
starp uzņēmumu vajadzībām 
un mācību iestāžu piedāvāto 
izglītību, tāpēc darba devēji 
cenšas darbiniekus audzināt 
paši. Bet, kā saka Sanita, lai 
sāktu strādāt pārtikas ražoša-
nā, daudz nevajag. Galvenais, 
lai cilvēkam ir atbildības sajū-
ta un cieņa – pret sevi, pret 
kolēģiem, pret viņu darbu un 
savu darbu. Pārējo var iemācī-
ties rūpnīcā.5
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