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Kādi ir Tavi vaļasprieki? 

Man ir svarīgi pavadīt laiku ar ģimeni. 
Brīvajā laikā man patīk aktīvi atpūsties – 
dažādas sportiskās aktivitātes, kā arī 
patīk ziemā braukt ar sniega dēli, lai gan 
šai aktivitātei pēdējā laikā sanāk veltīt ļoti 
maz laika. 

Darbā vienmēr man jāredz 
nākamie soļi un mērķi, kā 
es sasniegšu rezultātu, 
taču brīvajā laikā visa 
ģimene esam lieli spontāno 
ideju piekritēji – vienubrīd 
varam sēdēt mājās, 
skatīties filmu, taču pēc 
stundas jau būt ceļā uz otru 
Latvijas galu.

Kāds ir Tavs HAGBERG pieredzes
stāsts? 

HAGBERG sāku strādāt pirms divarpus 
gadiem kā Iepirkumu speciāliste. Kopš tā 
laika praktiski esmu nepārtraukti mācī-
jusies ko jaunu. Iepirkumos strādāju 
nepilnu gadu, un tika saskatīts 
potenciāls manas spējas izmantot kur 
citur, tādēļ pārvirzījos uz HAGBERG 
Administratīvo procesu vadību. Tagad 
vairāk nekā gadu esmu Administratīvo 
procesu vadītāja HAGBERG būvniecības 
uzņēmumā. Šeit strādājot, nepārtraukti 
sevi pilnveidoju un mācos. 

Man ir prieks par to, kur esmu. Mani 
nesaista rutīnas darbs, katru dienu 
atnākt un zināt, kas Tevi sagaida, tāpēc 
šeit es noteikti sevi piepildu ar to, ka 
katru dienu būs jauni izaicinājumi. 

Iemācos lietas, kuras līdz šim nezināju, atrodu jaunus 
risinājumus ik dienu. Šeit strādājot, esmu iemācījusies 
ļoti daudz lietas par būvniecību un tās procesiem!

Atbildīga pret 
darbu un 

apkārtējiem 

Ļoti punktuāla, 
jau no bērnības  

Pēc kolēģu domām  

Piezemēta un 
godīga, lieliska 
sarunu biedre  

Aktīvās atpūtas 
baudītāja 
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Kā radās Tava interese par nozari, kurā strādā? 

Kad iesūtīju savu CV, nezināju neko daudz par HAGBERG un apsaimnie-
košanas nozari. Tomēr, kad pirmoreiz atbraucu uz biroju, uzreiz sajutu 
mūsdienīgumu, atvērtību. Saredzot cilvēku pilno biroju un foršos 
kolēģus, sapratu, ka šis būs kaut kas interesants. Ir nedaudz grūti 
atbildēt, jo, ja kāds pirms diviem gadiem būtu uzdevis šo jautājumu, es 
nemaz neiedomātos, ka strādāšu būvniecības nozarē. 

Sākotnēji šeit nācu, jo man ir pieredze 
iepirkumos, taču ceļš mani ir aizvedis kur citur, 
tāpēc jāsaka, ka interese ir radusies procesā. 
Darbs noteikti ir interesants – vienmēr ir, kur 
pilnveidoties, ko apgūt.

Kāda ir Tava darba filozofija? 

Izdarīt visu, kas ir manos spēkos, un vēl nedaudz virs tā. Noteikti neatlikt 
lietas uz vēlāku, jo uzskatu, ka mēs, kolēģi, esam viena komanda. Ja 
viens posms iztrūkst, tad nākamajam arī, iespējams, tiek iekavēti darbi, 
līdz ar ko es pati no sevis atdodu visu, ko spēju.

Ja redzu, ka kolēģim iet grūtāk, tad arī noteikti vienmēr palīdzu, cenšos 
pavirzīt viņu uz priekšu un atbalstīt, lai kopējais process arī virzītos. 
Rezultāts ir jāsasniedz. 

Ko pa šo laiku, strādājot HAGBERG, esi ieguvusi? 

Kā minēju, esmu iemācījusies daudzas lietas  par un ap būvniecību – 
šī nozare noteikti liekas saistoša, noteikti to vēlos turpināt, jo redzu, 
ka te ir vieta bezgalīgai attīstībai.  Esmu ieguvusi jaunu, lielisku 
pieredzi un sapratusi, ka nav tādas lietas, kuru nebūtu iespējams 
paveikt.

Daudzas lietas var šķist nesaprotamas, bet 
galvenais ir darīt – brīdī, kad liekas, ka viss ir 
neiespējams, ir svarīgi iet uz priekšu, domāt, 
kā sasniegt rezultātu, un tad tas arī notiks. 
HAGBERG man to ir iemācījis – galvenais ir 
darīt un nepadoties.


