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Gaidīti profesionāli un atbildīgi darbinieki

Elīna Lāce
Runājot par jauniešu iespējām
atgriezties dzimtajā novadā, lai
strādātu, Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa vispirms ar sev raksturīgo šerpumu
pajoko: «Neesam ne atjaunojuši
robežsargu posteņus, ne ceļu pārrakuši, ne žogu no jūras puses
uzlikuši! Visi ceļi ir vaļā! Turpmākais atkarīgs no katra paša.»

«Situācija Rojas novadā ir līdzīga
kā visā Latvijā, un arī nozares, kurās
trūkst darba roku, ir tās pašas — celtniecība, zivju apstrāde un pārstrāde,
pakalpojumu sniedzēji. Profesionālu
un atbildīgu darbinieku trūkst arī pedagoģijā, sociālajā jomā un dažkārt
kādā no pašvaldības pārvaldes nodaļām. Ja saskaitām visas darba rokas
kopā, tad pietiktu, bet, ja runājam
par profesionāliem un atbildīgiem
darbiniekiem, roku skaits samazinās
uz pusi. Arvien biežāk plašsaziņas līdzekļos tiek izplatīta informācija, ko
kļūdaini uztver potenciālie darbinieki:
ka ir izteikts darba roku trūkums, tāpēc darba devēji ar atplestām rokām
gaida ikvienu. Ne pašvaldība, ne uz-

ņēmēji negaida ikvienu, bet gan gaida
atbildīgus darbiniekus! Ir bijuši gadījumi, kad salons beidz pastāvēt tāpēc,
ka klientiem vairākkārt nav izdevies
tikt pie pakalpojuma, uz kuru viņi
pierakstījušies, — durvis ir slēgtas, uz
telefona zvana arī neviens neatbild.
Mēs neesam unikāli — arī mūsu
novadā ir iedzīvotāji spēka gados,
kuriem nav bijis vēlmes mācīties
un nerodas vēl arvien, bet radusies
cita vēlme — stiprinātie dzērieni…
Secinājums — Rojas novadā ir divas
iedzīvotāju grupas: viena, kas jau
darbojas un ir atbildīga, bet otra, kas
uzskata, ka tai viss pienākas, bet to,
kas pienākas, neviens nenes klāt!»
secina E. Kārkliņa.
Viņa pamanījusi, ka daļa jauniešu
pēc augstskolas beigšanas neatgriežas dzimtajā pusē, jo, lai studiju laikā
Rīgā sevi nodrošinātu, neuzliekot tik
lielu finansiālu slogu uz vecāku pleciem, ir jau atraduši darbu izvēlētajā
specialitātē. Darba devējs pārliecinās
par šī studenta darba spējām un pēc
studiju pabeigšanas aicina palikt pamatdarbā. «Protams, ja jaunam cilvēkam ir iespēja dzīvot un strādāt pilsētā, viņš, tikai patriotisku jūtu vadīts,
neatgriezīsies. Tāda masveida jauniešu atgriešanās Rojas novadā nav
vērojama, bet ģimenes ar bērniem vai
vecumā ap 40 gadiem, atgriežas gan,
palaikam arī kāds jaunietis,» pamanījusi novada domes priekšsēdētāja.
Atgriežoties apkalpojošā sfērā un
ražošanā nodarbinātie jaunieši, tādi,
kuri uzsāk savu mazo biznesu, bet
esot arī tādi, kuru pakalpojumi tiekot
pirkti kā ārpakalpojumi, ļaujot jaunietim strādāt attālināti. «Piemēram,
pašvaldības mājaslapas administrators ir Rojas vidusskolas absolvents,
kurš ieguvis labu izglītību informācijas tehnoloģiju jomā, un mēs no viņa
pērkam pakalpojumu. Ir arī tādi jaunieši, kuri atgriežas, uzsāk savu mazo
biznesu bez prasmēm uzņēmējdar-

bībā, bet ar priekšstatu, ka nu tikai
visi nāks un pirks viņa piedāvājumu,
paši tā īsti neesot gatavi upurēt savu
brīvo laiku un sniegt pozitīvu attieksmi klientu piesaistei. Pozitīvi ir tas,
ka palielinās to jauniešu skaits, kuri
vēlas darboties, iesaistīties un dzīvot
ar vēlmi dot sabiedrībai pienesumu
ar savām zināšanām un darbu, nevis
plosīties ar stulbiem un gramatiski
kļūdainiem komentāriem sociālajos
tīklos,» novērtē E. Kārkliņa.

Rojas novada pašvaldība
atbalstot

tos jauniešus un jaunās ģimenes, kuras ieguldījušas resursus sevis pilnveidošanā. «Palīdzam tiem, kuri jau sevi
pierādījuši gan mācībās, gan darbā.
Neesam tik bagāti, lai par saviem līdzekļiem atvērtu kadru kalvi, kuri
pēc tam, kad darba pieredze gūta, dodas tālāk. Piemēram, esmu noslēgusi
džentlmenisku vienošanos (vēl līgums
nav parakstīts) ar jaunu ģimenes ārsti
rezidenti, kura nākamo pavasari plāno
pārcelties no ārzemēm uz dzīvi un darbu Rojā. Jau savlaicīgi šāda speciālista
piesaistei esam ieplānojuši dzīvokli. Tā
kā jaunās speciālistes vīrs ir profesionāls būvdarbu vadītājs, tad noorganizēju viņam klātienē tikšanos ar vietējo
uzņēmēju, kurš apsolīja darbu arī šim
jaunajam profesionālajam speciālistam. Tas ir labi, ka jaunieši jau ir ieguvuši labu izglītību, izveidojuši ģimeni
un pieņēmuši lēmumu dzīvot un strādāt ārpus lielpilsētas burzmas un audzināt abus bērnus drošā un sakārtotā
vidē. Mūsu mutiskās vienošanās laikā
neizskanēja prasība: «Nodrošiniet!»
Saruna bija par to, lai dodam iespēju, jo viņi paši ir gatavi investēt savas
dzīves kvalitātes paaugstināšanā. Lūk,
šādi ir tie cilvēki un jaunās ģimenes,
ko mēs gaidām Rojā!» neslēpj novada
domes priekšsēdētāja.
Citādi ir, ja kāds jaunietis nāk ar
ideju, kuru bez tālākas virzības iesaka īstenot par pašvaldības līdzekļiem.

«Šādos sapņos gan neiesaistāmies! Ir
arī tā, ka jaunietis ir jau kaut ko paveicis, piesaistījis grantu vai Eiropas
Savienības projekta naudu, un tikai
nedaudz pietrūkst, lai sasniegtu rezultātu, kas būtu gan jaunieša, gan arī
pašvaldības interesēs. Šādas ieceres
viennozīmīgi atbalstām, un vēl neviena vilšanās nav bijusi. Man ir mapīte
ar daudzu jauniešu atsūtītām autobiogrāfijām, kurās viņi pauž savu vēlmi
atgriezties Rojas novadā un šeit strādāt. Ja rodas kāda vakance, ķeros pie
savas mapītes,» apliecina E. Kārkliņa.
Viņai ir arī vairāki padomi jauniešiem, kuri meklē darbu. «Es nekad uz
sarunu par darba iespējām neaicinu
pretendentus, kuru e-pasta adreses
satur tādus vārdus kā pelite, milulite3
vai tamlīdzīgi. Tas jau ir pirmais rādītājs, kas tam cilvēkam galvā darās un
kāds ir viņa priekšstats par vietu, kurā
viņš cer kļūt par kolēģi citiem. Vēl
trakāk ir, ja autobiogrāfija ir ar gramatikas kļūdām, papildināta ar fotogrāfiju, kurā, piemēram, no blūzītes
laukā lien visi labumi. Man šķiet, ka
šāds pieteikums jāsūta nevis uz pašvaldību, bet kādas citas privātuzņēmēju darbības jomas pārstāvjiem…
Par pašvaldības darbības mērķiem
un virzieniem var pārliecināties, iepazīstoties ar plānošanas dokumentiem,
bet no jauniešiem ir atkarīga vēlme
un spēja sadarboties kopējo mērķu
sasniegšanā. Neviens plānošanas dokuments nav tapis autoritāri. Viss tiek
apspriests un izdiskutēts ar dažādām
sabiedrības sociālajām grupām, jautājums ir tikai par to, cik aktīvi to darām.
Tā ka pašiem jauniešiem jārēķinās ar
to, ka daudz laika un naudas vispirms
jāinvestē savā izglītībā, tad jānoformulē savas dzīves mērķis un uzdevumi, bet pēc tam mērķtiecīgi jāiet uz
priekšu. Esmu pārliecinājusies, ka ar
sevis žēlošanu, negatīvu attieksmi un
dzīvi bez mērķa par darba devēju nevar kļūt,» atgādina E. Kārkliņa.

«Viņi ir tie, kas var radīt un veidot šeit nākotni!»
Aiga Naudiņa
Veltot rakstus tēmai par jauniešu iespējām rast darbu dzimtajā novadā, uzrunāju Mērsraga
vidusskolas karjeras konsultanti
Litu Grudkinu.

Lai gan pirmos iespaidus par profesijām bērns iegūst ģimenē, vērojot
un izzinot, ko dara viņa vecāki, nozīmīgu lomu un ieinteresētību dažādu
profesiju apguvē dod arī skola. Sa-

runā Mērsraga vidusskolas karjeras
konsultante Lita Grudkina teic, ka
jauniešus nākamās profesijas izvēlē
cenšas ieinteresēt jau no mazotnes,
mudinot piedalīties, piemēram, Ēnu
dienās un apmeklējot arī uzņēmumus. Nesen skolā viesojies arī Bibliokuģis, kas aicinājis jauniešus pievērsties jūrnieka profesijai. «Speciālistus
Mērsragā esam ēnojuši krustu šķērsu.
Dažreiz atziņa, ka konkrētā profesija
nav piemērota, arī ir vērtīga, lai lūko-

tos pēc piemērotākās,» saka skolotāja, piebilstot, ka katrs no jauniešiem
ir citādāks, ar savu domu gājienu.
Viņasprāt, Mērsraga novadā darba
iespēju nav daudz. Ir skola, bērnudārzs, veikali un zivju pārstrāde. Ne
visi jaunieši tajā vēlas strādāt. «Ja skatāmies pēdējo gadu griezumā, ir dažādi. Mums pašlaik skolā ir divi jaunieši, kas šeit mācījušies, izstudējuši un
tagad veiksmīgi strādā. Taču, kopumā
skatoties, jaunieši aiziet uz lielajām

pilsētām, lai varētu dzīvot. Sarunās
liela daļa no viņiem teic, ka vēlētos atgriezties, taču nav darba vietu. Tad arī
runājam un mudinām, ka viņi ir tie,
kas var radīt un veidot šeit nākotni!»
teic skolas karjeras konsultante.
Iespējams, cilvēki ir par maz uzņēmīgi. Ne visi var būt arī uzņēmēji.
Svarīgs esot valsts atbalsts jaunajiem
uzņēmējiem un vēlme tos redzēt
mazapdzīvotajos novados. Šajā jautājumā darāmā vēl esot daudz.

Tas ir katra paša lēmums atgriezties dzīvot laukos
Aiga Naudiņa
Ilze Šteine ir Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra
Dundagas novada lauku attīstības konsultante. Centrs vairākus
gadus organizējis dažādus seminārus, pasākumus un pieredzes
braucienus lauku uzņēmējiem un
skolēniem ar mērķi ieinteresēt
dzīvot un strādāt laukos.

Ne tikai Dundagas novadā, bet arī
citviet Latvijā vērojams, ka jaunieši pēc skolas beigšanas un augstākās
izglītības iegūšanas izvēlas strādāt un
palikt lielajās pilsētās vai aizbrauc no
valsts. Tā ir vēlme izmēģināt piedāvātās iespējas, vairāk nopelnīt un veidot
veiksmīgu karjeru. Tai pašā laikā lauku apvidi un arī mazās pilsētas kļūst
arvien klusākas. Ilze darbā novēro-

jusi, ka pats galvenais esot labi atalgotu darba vietu trūkums. Izglītotam
jaunietim Dundagā un Kolkā pašlaik
būtu maz ko darīt. Arī attiecīgajai izglītībai darba samaksa ne tuvu nebūtu tāda kā lielpilsētā. To pašu varētu
apgalvot arī par karjeras veidošanu
un izaugsmes iespējām, kas lielpilsētās ir plašākas un lielākas. «Jāsaprot
arī: lai radītu jaunu uzņēmumu, mūsu
ģeogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka atrodamies patālāk no centra, tāpēc
loģistika uzņēmējam nav īsti izdevīga.
Ja jaunais uzņēmējs nāktu, telpas pašvaldība, visticamāk, piemeklētu, bet ir
vēl daudz citu faktoru, kas ir vajadzīgi, lai veiksmīgi darbotos,» saka Ilze.
Pēdējos gados novērots, ka uz
dzīvi lauku apvidos atgriežas cilvēki,
kuriem ir 30 un vairāk gadu. Viņi ir
padzīvojuši pilsētā, ir nostabilizējušies, uzkrājuši pieredzi un dažs arī

finanšu līdzekļus un saredz, ka arī
laukos ir iespējas dzīvot un attīstīt
uzņēmējdarbību. Ir tādi, kas novērtē
dabas vērtības un mieru, kas mazapdzīvotās vietās ir baudāms, citiem —
nospēlē arī ilgas pēc dzimtās vietas.
Taču šādu cilvēku uz aizbraucēju
fona neesot daudz.
Piekrastē populārs vasarā ir tūrisms un naktsmāju piedāvāšana, tomēr šī nodarbe joprojām ir sezonāla.
Jaunajam uzņēmējam jādomā, ko darīt gada vēsajos mēnešos. «Tās ir milzīgas finanses, kas sākotnēji jāiegulda,
un tās atmaksājas tikai pēc gadiem.
Uzņēmēju interesē, lai ieguldīto viņš
saņemtu pēc iespējas ātrāk atpakaļ,»
teic lauku konsultante.
Praksē novērots, ka dažus jaunos
biznesa uzsākšanā lauku apvidos ieinteresē arī Eiropas Savienības piedāvātie «Leader» projekti, kur viens no

nosacījumiem, ka uzņēmējdarbībai
jānotiek lauku apvidū. «Šī ir iespēja
jaunajam uzņēmējam vai tādam, kas
kaut ko dara, saņemt starta kapitālu
savas ieceres īstenošanai,» saka Ilze.
Jautāta, kas būtu darāms vietējai
pašvaldībai un kopienai, lai jaunie
saredzētu iespējas atgriezties, speciāliste domā, ka tas ir atkarīgs no
paša jaunieša un viņa vēlmes to darīt. Pašvaldības spēkos nav ietekmēt
katra cilvēka finansiālo ieguvumu.
Daudzas pašvaldības ir jau domājušas par bērnu un jauniešu atpūtas un
izglītības iespējām, taču tas nav galvenais faktors, lai jaunie atgrieztos
laukos. Tie nedarīs labākus darba
apstākļus un finansiālo ieguvumu
ģimenei. «Ja cilvēki vēlas nākt dzīvot uz laukiem, ir jābūt stipram pamatam un emocionāli gatavam to
darīt,» uzskata lauku konsultante.
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Ne katrs var būt
pedagogs vai
ārsts
Elīna Lāce
Līdz 20. septembrim ārstniecības un pedagoģijas specialitāšu
studentiem bija iespēja pieteikties Talsu novada pašvaldības
stipendijai. Šo iespēju gan šogad
izmantoja tikai viens pretendents
ārstniecības jomā.

Pedagoģijas studenta stipendijas
apmērs ir puse no valstī noteiktās
vienas minimālās algas mēnesī, bet
ārstniecības studenta — viena valstī
noteiktā minimālā mēneša alga. Protams, stipendijas saņemšanai ir nosacījumi, tostarp — pretendentam jāapņemas pēc studiju beigšanas nostrādāt
pamatdarbā Talsu novadā attiecīgajā
specialitātē pilnas slodzes darba laiku
turpmākos piecus gadus. Talsu novada domes deputāte Daiga Feldmane
spriež — tieši tas, ka nav pārliecības
par ilgtermiņa darbu izvēlētajā profesijā, var būt viens no studentu mazās
intereses iemesliem. Vēl pie vainas
varot būt nepietiekami pamanāma
informācija par iespēju pieteikties
stipendijai vai tas, ka studentus neapmierina līguma saistību nosacījumi.
Deputāte atzīst — tas, ka stipendijas pašvaldība piedāvā tieši šajās
jomās, norāda uz to, ka pedagoģijā
un medicīnā jauniešiem būtu visas
iespējas atgriezties dzimtajā novadā un strādāt, jo trūkst speciālistu.
Strādājot Talsu novada izglītības pārvaldē, viņa ir lietas kursā par to, ka
vecuma sadalījums pedagogiem kļuvis jau gandrīz kritisks, jo personāls
noveco, bet skolu vadītāji ir pateicīgi,
ka pensijas vecuma pedagogi izlīdz,
turpinot darbu iestādēs, kurās trūkst
pedagogu. «Bet ne katrs var būt pedagogs, ne katrs var būt ārsts un ne
katrs var būt atslēdznieks! Jābūt arī
aicinājumam, citādi var gadīties, ka
izmācies par pedagogu un saproti, ka
nav ko mocīt ne sevi, ne bērnus… Arī
atalgojums sagādā raizes, jo mazajās
skoliņās, īpaši dabas zinību pedagogi, nevar salasīt pilnu likmi,» uzsver
D. Feldmane. Mazās skolas ne tik
vien nevar garantēt, ka spēs nodrošināt jaunajam pedagogam pietiekamu
mācību stundu skaitu, bet pat to, ka
spēs vēl piecus gadus pastāvēt!
«Kvalificēta darbaspēka trūkums
kļūst par problēmu. Ja cilvēks ir ieguldījis laiku un līdzekļus sevis izglītošanā, viņš grib arī saņemt adekvātu
atalgojumu. Protams, visas nelaimes
ceļas no salīdzināšanas. Ja strādājam
kādā ciematā par minimālo algu un
zinām, ka skolotājs saņem, piemēram,
600 eiro uz rokas, tā liekas pieņemama
alga. Bet, ja skolotājs salīdzina šo algu
ar to, ko saņem Rīgas pedagogi, atkal
ir problēma. Izglītības prasības jau ir
vienādas!» norāda D. Feldmane.
Runājot par pašvaldības iespējām
darbaspēka jomā kaut ko ietekmēt,
viņa spriež, ka pašvaldība var piešķirt
trūkstošajam speciālistam dienesta
dzīvokli; ja ir iespēja, var pedagogam
maksāt vairāk par noteikto likmi, gādāt par informācijas apriti, nodrošināt uzņēmējdarbībai piemērotu vidi,
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi un citādi sekmēt situāciju, lai
uzņēmēji gribētu Talsu novadā strādāt. «Un tas ir stāsts gan par vietām
bērnudārzos, gan par bērnu laukumiem, gan par sakārtotu sociālo
jomu, lai vide ir tāda, ka gribētos biznesu attīstīt te. To var, ja redz, ka ir
darbinieki, bet darbinieki būs tad, ja
gribēs Talsus izvēlēties par dzīvesvietu,» uzskata D. Feldmane.

Nekļuva par Antriņu, bet par Baibiņu dzimtajā pilsētā
Elīna Lāce
Ar jauno pedagoģi Baibu Biti
ir tā, ka viņa ne tik vien ir atgriezusies, lai strādātu dzimtajos Talsos, bet pat īsti nav bijusi prom
no šīs pilsētas, jo arī studiju laikā
saikne palikusi cieša. Baiba atzīst — lai nu kam, bet jaunajiem
pedagogiem darba iespēju Talsu
novadā netrūkst.
«Kad mācījos Liepājā, visu laiku bija iemesli, kuru dēļ nevarēju
norobežoties no Talsiem. Pirmajā
gadā iemesls bija skolas koris, uz
kura mēģinājumiem aktīvi braukāju, jo tuvojās Dziesmu svētki. Otrajā kursā reizi nedēļā sāku strādāt
Talsu 2. vidusskolā, mācot mūziku
skolotājas bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. Trešajā kursā bija prakses laiks, bet ceturtajā atkal strādāju
Talsos. It kā man nav bijis apzināta
plāna palikt dzimtajā pilsētā, bet
nebija arī pretējas ieceres. Neesmu
savā dzīvē sevišķi kaut ko plānojusi.
Arī šobrīd, kad liekas — vajadzētu
pievērst vairāk uzmanības savām lietām, tas tomēr neizdodas. (Smejas.)
Es vienkārši ļaujos. Uzrodas iespējas, un es tās izmantoju vai neizmantoju. Agrāk šķita, ka man vajag visu.
Tagad aizvien vairāk mēģinu izšķirt,
kas man der un kas neder. Laikam
kļūstu veca,» smejas Baiba. Tas gan
nebūs tiesa, ņemot vērā, ka viņai ir
tikai 25 gadi un meitenīgās ārienes
dēļ viņa joprojām veiksmīgi iejūk
skolēnu pūlī.

Šķita, ka man vairāk
patīk rakstīt. Bet tad
nospriedu, ka mūzika,
iespējams, ir vienīgais,
kas man padodas, tāpēc
aizgāju mācīties uz Liepāju. Sākumā nedomāju,
ka strādāšu par mūzikas
skolotāju. Pirmajā kursā
spriedu, ka palikšu šajā
augstskolā tikai vienu
gadu, lai pēc tam stātos
citā. Bet tur es netiku,
un turpmākajos gados
iespēja kļūt par mūzikas skolotāju sāka šķist
aizvien reālāka. Sākumā
gatavojos kļūt par mūzikas terapeitu, nevis strādāt skolā vai bērnudārzā,
tomēr mācību procesā
sapratu, ka psiholoģiski
to nespētu. 2. kursā sāku
mācīt ģitārspēli un vadīt
ansamblīti Liepājas bērniem, un jutu, ka man
patīk to darīt. Arī šobrīd
«Manā nozarē Talsu novadā ir ļoti tieši ģitārspēles mācīšadaudz darba,» apliecina mūzikas skolotā- na man padodas visvieglāk,» Baiba vērtē.

ja Baiba Bite.

Edgara Lāča foto

Zīmīgi, ka, lai arī, gadiem ejot,
Baibas domas daudzkārt mainījās,
tomēr jau bērnudārza laikā pirmā
vēlēšanās saistībā ar nākotnes profesiju viņai bija: «kļūt par Antriņu»,
tas ir — par muzikālo audzinātāju.
«Vidusskolā nedomāju, ka nākotnē
darīšu kaut ko saistībā ar mūziku.

Darbs ir, trūkst
darītāju

Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis» viņa šobrīd ir mūzikas
skolotāja, bet Talsu 2. vidusskolā
— pulciņu skolotāja, vadot ģitāras
un ukuleles ansambli, kā arī strādājot ar 5.—9. klašu meiteņu kori
un ar jaukto kori. Daudz darāmā!
Baiba pamanījusi, ka novadā trūkst

mūzikas skolotāju
Talsiem jāizmanto
Man liekas, ka
(viņu pirms šī mācīpotenciāls
Talsos trūkst vienotas
bu gada aicinājušas
Atskatoties
uz
darbā četras izglītīkoncepcijas, kopīga savu agrāko skobas iestādes!), trūkst
redzējuma. Ja cilvēki las gadu klasi, viņa
arī diriģentu. «Manā
spriež, ka retais Talsadarbojas savā
nozarē Talsu novadā
sos atgriezies pēc
starpā, tad visam
ir ļoti daudz darba.
augstākās izglītības
Pagājušajā gadā es
vajadzētu notikt un iegūšanas. Drīzāk
strādāju arī Talsu
tie, kuri nav
virzīties uz priekšu. palikuši
novada bērnu un jauizvēlējušies
studēt
Varbūt trūkst kāda
niešu centrā, vadot
un nu strādā kādā
ansambli, bet šogad
veikalā vai audzina
sākuma impulsa?
man nācās atteikties,
Mums ir tik skaista bērnus. «Manuprāt,
jo pie visiem pienāTalsi neizmanto savu
daba, bet… tas
kumiem vēl arī mācos
potenciālu. Ej siltā
Rīgā — divas dienas
gandrīz ir vienīgais, vasaras vakarā un
nedēļā
apmeklēju
domā, kur tu varētu
ko varu parādīt
Edgara Kramiņa Voaiziet. Kāpēc Radosaviem draugiem,
kālo akadēmiju. Tur
šajā sētā nevarētu
programma
vērsta kuri atbrauc no citām būt āra kafejnīca
mūziklu virzienā, jo
vai muzikālie vakapilsētām.
apgūstam arī aktierri? Kur var aiziet
meistarību, skatuves runu, skatuves Talsos? Uz ēdnīcu? Pat kafejnīca
kustību un dziedāšanu. Man ļoti, «Istabas» vairs nav, kur varēja aizļoti patīk! Liekas — ja būtu ko tādu iet pasēdēt. Ir jauki, ka ir promeatklājusi ātrāk, varbūt mana dzīve nāde, bet kopumā ir maz iemeslu
būtu ievirzījusies citādāk. Bet nebē- cilvēkiem te atbraukt un palikt, ja
dāju arī par to, kā šobrīd ir, jo ļoti tik netālu ir Kuldīga, kur notiek tik
daudz iemācos. Iepriekš šķita, ka es daudz kas. Man liekas, ka Talsos
jau kaut cik protu dziedāt, bet tagad trūkst vienotas koncepcijas, kopīsaprotu, ka spēju labāk. Vienkārši ga redzējuma. Ja cilvēki sadarbojas
jāatrod īstais skolotājs, īstais ceļš un savā starpā, tad visam vajadzētu
virziens. Tāpēc arī neapvainojos, ja notikt un virzīties uz priekšu. Varkāds nāk pie manis mācīties, bet pēc būt trūkst kāda sākuma impulsa?
laika nomaina skolotāju. Ja mums Mums ir tik skaista daba, bet… tas
nav pa ceļam, ceru, ka viņam būs pa gandrīz ir vienīgais, ko varu parādīt
ceļam ar kādu citu! Galvenais, lai saviem draugiem, kuri atbrauc no
interese par mūziku nezūd,» ir pār- citām pilsētām. Potenciāls ir,» uzskata Baiba.
liecināta Baiba.

Lai jaunie speciālisti atgrieztos, nepieciešams sakārtot sistēmu
Agrita Blumberga
Lauku reģionos cilvēku skaits
turpina samazināties — iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ
pārceļas uz dzīvi galvaspilsētā,
kur ir lielākas darba iespējas. Lai
nodrošinātu sev iztiku, mediķi ir
spiesti strādāt vairākās darba
vietās, līdz ar to reģionos trūkst
jauno speciālistu. Ar šo problēmu
ir sastapies arī rojenieks Rūdolfs
Graicers, kurš mācās par ārstu
un pa vasarām strādā Rojas Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē.

Par ārstu Rūdolfs izlēma mācīties pēc tam, kad 9. klasē devās ēnot
neiroķirurgu. Jaunietis nodarbojās
ar vieglatlētiku, spēlēja florbolu un
interesējās par bioloģiju, ķīmiju un
cilvēka uzbūvi. Pēc Ēnu dienas viņš
pieņēma lēmumu kļūt par ārstu,
sāka apmeklēt Talsu Valsts ģimnāzijas Jauno ķīmiķu skolu un Talsu
Kristīgajā vidusskolā pie skolotājas
Andas Bernātes pastiprināti apguva
bioloģiju. Pēc Rojas vidusskolas absolvēšanas jaunietis iestājās Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultātē.
Šobrīd Rūdolfs studē piektajā kursā
un pa vasarām strādā Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestā.
Pirmajos studiju gados mācības bija
visintensīvākās, līdz ar to par darba iespējām viņš sāka interesēties
otrā kursa beigās. Jaunietis vēlējās
nopelnīt iztiku un gūt pieredzi, kas
saistīta ar apgūstamo profesiju. Tā
kā Rojā darbinieku netrūka, Rūdolfs
sāka strādāt Ventspils Neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādē, kur
darbu viņam palīdzēja sarunāt māsa.

«Mazpilsētās netiek veiktas daudzas manipulācijas, līdz ar to
jauniešiem trūkst izaugsmes iespēju,» pārliecību pauž Rūdolfs
Graicers.
Albuma foto
Nākamā gada vasarā Talsos radās
darbinieku deficīts un viņš palielināja slodzi — piecas maiņas strādāja Talsos un piecas Ventspilī. Pēc
diviem gadiem Rojas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādes
darbinieki devās izdienas pensijā un
Rūdolfs finansiālu apsvērumu dēļ
darba gaitas uzsāka tuvāk mājām.

Medicīnas jomā trūkst personāla

Rūdolfs darbojas arī kā brīvprātīgais Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā «Gaiļezers». Kad

dakteriem ir dežūras, viņš brauc uz
slimnīcu, piedalās operācijās, palīdz
asistēt, dodas pie pacientiem un veic
izmeklējumus. Lai paplašinātu redzesloku un iegūtu jaunu pieredzi,
katru vasaru jaunietis cenšas aizbraukt arī uz ārzemēm. Pagājušajā
vasarā viņš kā brīvprātīgais darbojās
Vācijā — piedalījās operācijās, asistēja un veica dažādas manipulācijas.
Šovasar Rūdolfs devās uz Nīderlandi, kur vietējie ārsti viņu ļoti laipni
uzņēma.

Strādājot Rojā, jaunietis ir iemācījies veikt dažādas manipulācijas —
likt katetru, izmantot medikamentus,
veikt elektrokardiogrāfu, elektrokardiogrammu un uzstādīt sistēmu.
Kad Rūdolfs pievienojās brigādei,
viņš vēl nebija apguvis farmakoloģiju
un kardioloģiju, taču tagad jaunieša
zināšanu līmenis ir audzis. Ar laiku
viņš iemācījās precīzāk analizēt kardiogrammas, atbilstoši reaģēt akūtās
situācijās, palīdzēt kolēģiem, darboties komandā un sniegt neatliekamo
palīdzību jebkurā situācijā.
Viņš atzīst, ka Rojas brigādē šobrīd
trūkst personāla — lai aizpildītu maiņas, palīgā nāk darbinieki no citiem
reģioniem. Rūdolfs uzskata, ka ārsta palīgiem un māsām pēc izglītības
iegūšanas rast darbu dzimtajā vietā
nav grūti. Cits jautājums ir par jauniešu motivāciju atgriezties. Jaunie
speciālisti izvēlas palikt Rīgā, nevis
nākt uz dzimto vietu, jo galvaspilsētā
ir lielākas iespējas. Lai nopelnītu iztiku, liela daļa jauno speciālistu pēc
studiju gadiem strādā vairākās darba
vietās. «Ikvienam jaunietim, kurš izmācās par ārsta palīgu, reģionos darbs
ir garantēts, jo neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā trūkst cilvēku, bet
ekonomisku apstākļu dēļ iedzīvotāji
pārceļas uz lielpilsētām. Lielākā daļa
manu kolēģu strādā vairākos darbos — slimnīcā, ātrajā palīdzībā, universitātēs, privātajās nozarēs, komandās un citur. Viņi mēģina nopelnīt pēc
iespējas vairāk, lai varētu parūpēties
par sevi un ģimeni,» norāda Rūdolfs.
Rīgas slimnīcās notiek dažādas operācijas, jaunajiem mediķiem ir iespēja
tajās piedalīties un paplašināt zināšanas, bet mazpilsētās daudzas no tām
netiek veiktas, līdz ar to jauniešiem
trūkst izaugsmes iespēju.

«Nākotnē vēlos kļūt par
ķirurgu»

Meklējot darbu, jāņem vērā atalgojums, izaugsmes iespējas un darba
apstākļi, taču vissvarīgāk ir darīt to,
kas pašam patīk. «Šogad valsts topošajiem ģimenes ārstiem piešķīra
46 budžeta vietas, bet es negribu darīt to, ko man uzspiež valsts. Nākotnē vēlos kļūt par ķirurgu. Diemžēl uz
budžeta vietām ir ļoti liels konkurss
un pastāv iespēja, ka varu tajās neiekļūt. Alga, kas tiek piešķirta rezidentiem, ir ļoti maza — Rīgā ar tādu
nav iespējams izdzīvot, tāpēc cilvēki
ir spiesti strādāt vairākās darbavietās
un viņi izdeg. Man ir svarīgi strādāt
vienā vietā un par to saņemt atbilstošu atalgojumu. Esmu informēts
arī par Talsu novada pašvaldības piedāvātajām stipendijām. Atbalsts no
pašvaldības puses ir nozīmīgs, bet uz
kopējo studentu daudzumu tas nav
pietiekams.
Nākotnē plānoju braukt uz ārzemēm. Tā ir iespēja realizēt savu sapni un kļūt par ķirurgu. Ārzemēs to ir
vieglāk izdarīt. Sistēma tādās valstīs
kā Vācija, Austrija, Šveice un Nīderlande ir ļoti sakārtota, viņi rūpējas
par jaunajiem mediķiem, un atalgojums ir adekvāts. Arī atmosfēra tur
ir pavisam citādāka. Šobrīd mācos
vācu valodu un pēc diviem gadiem
plānoju doties uz ārzemēm un studēt
rezidentūrā,» stāsta jaunietis.
Lai jaunie speciālisti vēlētos strādāt dzimtenē, noteicošs faktors ir
budžeta vietu skaits rezidentūrā,
adekvāts atalgojums un veselības
aprūpes sistēmas sakārtošana. Zinātnes un medicīnas līmenis Latvijā
ir pietiekami augsts, bet sistēma nav
sakārtota, līdz ar to jaunieši darbu
bieži vien meklē citur.

Materiāli sagatavoti ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
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