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Adrija mācās Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums”. Lūk, ko viņa stāsta par savu darbu vasarā:

“Neesmu no tiem, kas sēž uz vietas un neko nedara. Vasaras darbs ļauj man iegūt darba pieredzi, protams svarīgs ir arī
atalgojums, kas veicina vēlmi strādāt. NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā piedalījos jau trešo reizi. NVA darbinieki ir
atsaucīgi un saprotoši.

Šovasar strādāju akciju sabiedrībā „Smiltenes Piens”, veicu piena produktu pārstrādātāja pienākumus. Mana mamma strādā šajā
uzņēmumā, un ar darba devēju par iespēju strādāt vasaras brīvlaikā es biju vienojusies jau iepriekš.
Šovasar man ir bijusi iespēja izmēģināt gandrīz visus darbus uzņēmumā – svēru biezpienu un rīvēto sieru, fasēju, marķēju preces,
locīju kastītes, piedalījos biezpiena toršu veidošanā, jo mana darba vieta galvenokārt bija saldumu cehs.
Kad parakstīju līgumu, man tika izskaidroti darba pienākumi, kāds būs atalgojums, darba laiks, notika darba drošības instruktāžas.
Sadarbība ar darba devēju bija fantastiska! Attieksme pretimnākoša, saprotoša. Mana darba devēja ir pieklājīgs un godīgs cilvēks,
kas ar lielāko prieku izskaidro veicamo darbu, neko neuzspiež, nesteidzina, ļauj izprast veicamā darba nozīmīgumu.
Darbs patika, bija dažādība, nebija vienveidīguma. Darba laiks bija no astoņiem rīta līdz pieciem pēcpusdienā, tas ir klasiskais darba
laiks. Uz darbu devos ar mašīnu, kopā ar brāli, kuram arī darbs sākās astoņos no rīta. Protams, bija rīti, kad negribējās celties, bet
ierodoties darbā, visi priecīgi sagaidīja, uzmundrināja un tad jau visas nepatīkamās sajūtas izzuda. Ar kolēģiem bijām kā ģimene, kā
komanda!
Ar pārtikas nozari savu profesionālo nākotni visdrīzāk nesaistīšu, lai gan izjūtas ir dalītas. Mani interesē māksla, sports, kaligrāfija.
Esmu atradusi dzīvē mērķi, profesiju, uz kuru arī tiecos. Un tas ir grafiskais dizains.
Izdodas viss, vajag tikai gribēt un jācenšas!”

Darbs ir tas, kas audzina mūsu jauno paaudzi
Akciju sabiedrības „Smiltenes Piens” ražošanas vadītāja Agita Opmane stāsta:

“Adrija ir ļoti atbildīga un talantīga, tāpēc noteikti vēlamies viņu redzēt mūsu uzņēmumā ik katru gadu. Prieks par tādiem
jauniešiem!
Dodot iespēju skolēnam strādāt vasaras brīvlaikā, mēs dodam jauniešiem iespēju nopelnīt, iepazīties ar darba pienākumiem, kas,
iespējams, palīdzēs nākamās profesijas izvēlē. Jaunieši ir attapīgi un ļoti ātri mācās jaunās lietas. Darbs ir tas, kas audzina mūsu
jauno paaudzi!
Visiem bērniem, kas vasarā strādāja, mācījām arī atbildības sajūtu, precizitāti, izpratni par sanitāriju un higiēnu.
Tie jaunieši, kas strādāja “Smiltenes pienā” tika izvēlēti atbilstoši mūsu prasībām. Skolēni, strādājot, ļoti labi varēja novērtēt savu
vecāku darba ikdienu un cienīt vecāku darbu un rūpes.”
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