RA Goda absolvents Normunds Teirumnieks: par studiju laiku RA un darbu
metālapstrādes uzņēmumā
2015. gadā RA Goda absolventa titulu saņēma Normunds
Teirumnieks, kurš ir no Rēzeknes novada Silmalas pagasta un šobrīd
dzīvo Rēzeknē. Strādā metālapstrādes uzņēmumā SIA „LEAX
Rēzekne” RSEZ par kvalitātes vadību sistēmu vadītāju.
2012. gadā Normunds absolvēja RA profesionālā bakalaura
studiju programmu „Mehatronika”, iegūstot profesionālo bakalaura
grādu mehatronikā un inženiera kvalifikāciju mehatronikā. Bija vēlme
turpināt studijas, tāpēc uzreiz pēc inženierprojekta aizstāvēšanas viņš
pieteicās

studijām

RA

maģistrantūras

studiju

programmā

„Datorsistēmas”, kas arī tika absolvēta.
Par savu izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā, Normunds saka:
„Jau mācoties vidusskolā, zināju, ka gribu studēt RA un gribu studēt
kādu no Inženieru fakultātes piedāvātajām studiju programmām. Tā sagadījās, ka, absolvējot vidusskolu,
Inženieru fakultātes piedāvāto studiju klāstā parādījās jauna studiju programma ar daudzsološu nosaukumu –
„Mehatronika”. „Tas, ko šī programma piedāvāja, likās man saistoši, un es spēju sevi iedomāties, strādājot
kādā no darbības jomām, kur ir nepieciešamas mehatronikas zināšanas, tāpēc, lieki nedomājot, pieteicos
studijām. Tā kā pēc bakalaura grāda iegūšanas bija iespēja studēt un iegūt maģistra grādu datorsistēmās, jo
mehatronikas studiju programmai maģistrantūras studijas vēl nebija izveidotas, tad arī izmantoju šo iespēju,”
stāsta Normunds.
RA absolvents atzīst, ka studiju process bija pietiekami sarežģīts un ne pavisam ne viegls, taču
pasniedzēju profesionālisms un atbalsts ļāva nezaudēt studēšanas cīņassparu un virzīties uz mērķi, lai
absolvētu RA. „Es teiktu, ka lielākā daļa zināšanu, kas tika iegūtas studiju laikā, noder darbā. Ir arī tādas
zināšanas, kas ir iegūtas studējot, bet šobrīd tās nevar pielietot darba procesā tiešā veidā, taču gribu uzsvērt,
ka noder pasniedzēju dalīšanās dzīves, darba pieredzē, mācot noteiktos studiju kursus,” stāsta Normunds.
Atceroties studiju laikus, RA absolvents atzīst, ka laika periods, kas tika pavadīts studējot RA, bija
ļoti

aizraujošs,

dinamisks

un

ir

palicis

spilgtā

atmiņā.

„Studiju process bija sarežģīts, toties katru dienu tika uzzināts kas jauns, tika iegūtas jaunas zināšanas un
prasmes. Studējot mehatroniku, mēs bijām ļoti mazs kurss, tāpēc atmosfēra bija ļoti draudzīga, vienmēr
atbalstījām viens otru, un visi kopā piedalījāmies dažādos pasākumos. Jāatzīmē, ka mēs visi – toreizējie četri
mehatronikas absolventi – pieteicāmies studijām maģistrantūras studiju programmā „Datorsistēmas”, kur vēl
ciešāk nostiprinājās mūsu draudzība. Ļoti spilgti atmiņā ir palicis arī pavadītais laiks Vācijā, kad, studējot
mehatroniku „Erasmus” programmas ietvaros, viens studiju gads tika pavadīts Vācijā, Vilhelmshāvenā –
Jade Hochschule augstskolā. Tas bija neaizmirstams studiju laiks, kad tika iegūta nenoliedzami liela
pieredze, nostiprinātas vācu valodas zināšanas, iepazīta Vācijas kultūra, tika iegūti draugi no dažādām gan

Eiropas, gan Āzijas valstīm, kuri arī studēja minētajā augstskolā un ar kuriem kontakti tiek uzturēti vēl
joprojām,” savās atmiņās dalās RA absolvents.
Normunda ikdiena darbā paiet, rūpējoties, lai uzņēmuma ražošanā tiktu ievērotas kvalitātes
standartu prasības un saražotā produkcija, kas tiks piegādāta klientiem, atbilstu viņu kvalitātes prasībām.
Visa produkcija, ko saražo SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ, tiek pilnībā eksportēta. Produkcija tiek piegādāta
tādiem kravas automašīnu ražotājiem kā „SCANIA”, „Volvo”, „MAN” vai arī kalnrūpniecības
uzņēmumiem: „Atlas Copco”, „Sandvik M&C”, kas nozīmē, ka ikdienā visi kvalitātes jautājumi ar šiem
klientiem tiek risināti angļu vai vācu valodā.
„Angļu valoda ikdienā ir darba valoda, lai sazinātos ar klientiem un materiāla piegādātājiem, risinot
dažādus ar kvalitāti saistītus jautājumus un problēmas. Tāpat uzņēmumā bieži tiek veikti klientu vai arī
kvalitātes standartu auditi, kur auditoriem ir jāparāda uzņēmuma atbilstība kvalitātes standartu prasībām.
Reizēm ir smagas diskusijas ar klientiem, ja ir atklātas kvalitātes problēmas piegādātajai produkcijai, taču
risinājums ir jāatrod vienmēr. Arī pašam ir jābrauc pie materiāla piegādātājiem un viņi jāauditē. Jāteic, ka
katra darba diena nāk ar jauniem un reizēm negaidītiem izaicinājumiem, tāpēc darba process ir interesants
un aizraujošs,” tā Normunds.
Normunds uzskata, ka, lai strādātu šo darbu, ir jābūt akurātam, lai nepalaistu garām sīkumus, kas
vēlāk var dārgi maksāt. Tāpat noteikti ir jābūt fleksiblam, lai spētu pielāgoties situācijām, kas reizēm mainās
ik stundu darba laikā, un lai spētu šīs situācijas risināt.
RA Goda absolventa titula iegūšana Normundam bija liels un patīkams pārsteigums. Tāpat bijis
gandarījums, ka darbība tiek novērtēta. „Novēlu topošajiem RA studentiem ņemt no studijām un
pasniedzējiem visu, kas tiek dots, jo šīs iegūtās zināšanas un pieredze, kā arī padomi noderēs turpmāk dzīvē,
sasniedzot izvirzītos mērķus,” saka Normunds.
RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

