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„Profesiju dienās skolēniem” 

Ādažu vidusskolas skolniece Kitija Kaļķe 

iepazīstas ar farmaceita darbu AS „Grindeks”  
 

Lai veicinātu jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē, uzņēmums „Grindeks” jau sesto 

gadu organizē „Profesiju dienas skolēniem”. Šogad atsaucība bija īpaši liela - dalībai projektā pieteikušies 160 

vidusskolēni no 32 Latvijas pilsētām un novadiem. Ādažu vidusskolas 9.a klases skolniece Kitija Kaļķe ir to 40 

jauniešu vidū, kurus, izvērtējot atsūtītās pieteikuma vēstules, uzņēmums aicināja piedalīties projektā.  
 

Savā pieteikuma vēstulē Kitija raksta, ka guvusi interesantu pieredzi, vasarā strādājot ģimenes ārsta praksē 

un aptiekā: „Šis darbs likās ļoti aizraujošs, labprāt vēlētos iepazīt farmaceita darba pienākumus arī zāļu 

ražotnē.” 

Vakar, 18. februārī Kitijai bija iespēja pavadīt dienu AS „Grindeks” Gatavo zāļu formu izstrādes nodaļā un 

iepazīties ar farmaceita darbu. Daloties iespaidus par uzņēmumā pavadīto dienu, Kitija bija priecīga, ka 

ieguvusi daudz jaunu zināšanu ķīmijas jomā: „Ļoti daudz darbojāmies praktiski - svērām, mērījām, noteicām 

dažādus rādītājus, uzzināju kā darbojas mikroskops. Guvu ne tikai patīkamas emocijas, bet arī reālu 

priekšstatu par to, kāda ir ikdiena ķīmijas laboratorijā.” 

Gatavo zāļu formu izstrādes nodaļas cieto formu grupas vadītāja Dzintra Saukāne:  „Centos iespējami plaši 

iepazīstināt Kitiju ar farmaceita darbu – gan no teorijas, gan prakses viedokļa. Runājām par to, kādas 

rakstura īpašības nepieciešamas šajā darbā, par to, ka farmaceitam ir ļoti daudz jāmācās, labi jāorientējas 

ķīmijā, jo bez tās farmaceita profesija nav iedomājama! Ceru, ka šī informācija meitenei noderēs, domājot 

par iespējamo profesiju nākotnē.”  

„Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 4. februāra līdz 4. martam. Projekta laikā „Grindeks” 

jauniešiem piedāvā iepazīt desmit, ar farmācijas nozari saistītas, profesijas.  

Par „Grindeks” 

„Grindeks” ir vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo 

medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Vidējais darbinieku skaits 

koncernā – apmēram 900 darbinieku. Vairāk nekā 73% darbinieku ir augstākā izglītība.  

„Grindeks” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2014. gadā vien mācību praksē 

„Grindeks” bija 67 studenti. 

Vairāk informācijas par uzņēmumu – www.grindeks.lv 
Sekojiet uzņēmuma informācijai:  
Twitter.com/AS_Grindeks; Youtube.com/GrindeksLV; Draugiem.lv/grindeks 
 

Kontakti: 
Laila Kļaviņa  
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja 
Tel.: 67083370, 29256012 
fakss: 67083505 
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv 
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