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DOMĀT TIKAI POZITĪVI!
Nakts,	ceļā	dodas	kravas	automašīna,	
lai	veikali	Labais,	Tops,	Skapis,	Pasēd-
nīca u.	c.	saņemtu	vajadzīgās	preces	
jau	agri	no	 rīta.	Kāds	 cilvēks	 tumsā	
brauc	uz	veikaliem,	nogādā	preces	un	
dodas	 tālāk	 pa	 viņam	 zināmo	mar-
šrutu.	 Intervijā	 ANDRIS	 CVETKOVS	
stāsta	 par	 savu	 darbu	 –	 kā	 ieguvis	
autovadītāja	apliecību	un	kādas	grū-
tības	 sagaidījušas	 komunikācijā	 ar	
apkārtējiem.
BērnībāfdzīvojufMadonāDflaukos!fMācījosf
Valmierasf Vājdzirdīgof skolā!f Pabeidzotf
skoluDfuzsākufdarbafgaitasDfstrādājufdažāE
dusf darbusDf laif nopelnītuf naudu!f Mansf
tēvsDfmātefunfvecākāfmāsafirfnedzirdīgiDf
betfjaunākāfmāsafIngafirfdzirdīga!fSkolasf
laikāf patikaf nodarbotiesf arf sportuDf unf
joprojāmf uzturuf fiziskof formuDf regulārif
vingroju!
Pastāstiet,	 kā	 sākāt	 strādāt	
SIA	Madara	89V
Gribējuf atrastf pastāvīguf oficiāluf darbuDf
betf nedzirdīgamf cilvēkamf savāf novadāf
tasf irf grūti!f UzzinājuDf kaf SIAfMadara	89
meklēf loģistikasf centrāf noliktavasf darE
biniekuDfnosūtījufsavufCV!fPēcf intervijasf
manif pieņēmaf uzf pārbaudesf laiku!f Šajāf
darbaf vietāf jauf strādājaf divif cilvēkif arf
dzirdesftraucējumiemf–fvājdzirdīgaisfunf
nedzirdīgais!fArflaikufiekļāvosfkolektīvāDf
spējuforganizētfsavufdarbuf–fiekraušanuDf
izkraušanuDf pasūtījumuf apstrādiDf komE
plektēšanu!
Kad	 sapratāt,	 ka	 gribat	 kļūt	 par	
šoferi?
Strādājotf noliktavāDf vērojuDf kāf kravasf
autof šoferif sagatavof produkcijuf vešanaif
uzf veikaliemDf nolēmuf patsf izmēģinātf
šof darbu!f Pieteicosf uzf kursiemf kravasf
autoftiesībufiegūšanaiDfprotiDfCfkategoriE
jasf 90! kods!f Lielsf paldiesf surdotulcēmf
Aivaif Šilinskaif unf Taigaif Puķjāneif parf
regulāruftulkošanufunfatbalstu!fSākumāf
bijaf grūtif izjustf transportlīdzekļaf gabaE
rītusf unf braukšanasf dinamiku!f Pirmaisf
braukšanasf eksāmensf bijaf neveiksmīgsDf
betf nākamajāf reizēf tof nokārtoju!f Dažif
neticējaf manāmf spējāmDf jof nedzirdīgief
nespējotf vadītf autoDf betf esf cīnījosf līdzf
galam!f Esmuf ieguvisf Cf kategorijuf tiesīE
basG
Kāpēc,	 jūsuprāt,	 varētu	 būt	 grūti	
iegūt	auto	tiesības?
Tasfatkarīgsfnofpašafcilvēka!f JābūtfvērīE
gamDf labaif redzeif unf reaģētspējaiDf arīf
nopietnaif attieksmeif pretf darbuDf kāf arīf
spētf koncentrētiesf uzf ceļaf unf ievērotf

operatīvof dienestuf mašīnas!f Jaf tof visuf
varDftadfnedzirdīgsfcilvēksfspēsfvadītflielE
gabarītaftransportlīdzekli!
Kāds	bija	jūsu	pirmais	maršruts?
Bijaf saslimisf šoferisDf betf pārtikasf proE
duktifirfjānogādāfuzfveikaliem!fManfpieE
dāvājaf izvadātf produktus!f PiekrituDf laif
ganf nedaudzf uztraucos!f Sākumāf ieteicaf
izmantotfmazofkravasfmašīnuDflaifpamaE
zāmf pieroduf pief vadīšanas!f Pirmaisf
maršrutsf bijaf uzf StrenčiemDf izmantojuf
navigatoruf unf veiksmīgif nokļuvuf pareE
dzētajāf vietā!f Pārdevējaf samulsaf unf
nezinājaDfkāfarfmanifkomunicētDfjofpirmof
reizifsastapāsfarfnedzirdīgufcilvēku!
Vai	 ir	 kādas	 tehnoloģijas,	 kuras	
palīdz	vadīt	kravas	mašīnu?
Izmantojuf savāf telefonāf GPSf navigācijuDf
betf tagadf jauf zinuf visusf maršrutusf nof
galvas!f JaunāsfkravasfmašīnasfirfaprīkoE
tasfarfjaunākajāmftehnoloģijāmDfkasfbrīE
dinaf parf tehniskāmf problēmām!f Dzīvēf
izmantojuf dzirdesf aparātuDf betf darbāf
noņemuDfsasvīstuf–ftraucē!fBraucotfautoE
mašīnāDfskaļifklausosfmūziku!
Kā	notika	komunikācija	ar	pārējiem?
Sākumāf bijaf grūtībasf komunicētf arf veiE
kalaf darbiniekiemDf betf pamazāmf viņif
iemanījāsf arf manif saprasties!f Arf uzņēE
mumaf vadītājuf sazinosf arf īsziņuf palīE
dzībuDf sūtuf fotogrāfijasDf videof parf dažāE
dāmf problēmāmDf piemēramDf ceļšf navf
piebraucamsDf tehniskāfķibelefarfautofunf
tamlīdzīgiDf tadf kopīgif risinām!f Bezf teleE
fonafbūtufļotifgrūtiDfjoftulkifnaktīfnestrādā!

Kā	ir	strādāt	komandā?
Jauf sestof gaduf strādājuf uzņēmumāDf
nof kuriemf divusf gadusf bijuf noliktavasf
strādnieksf unf jauf gandrīzf četrusf esmuf
autovadītājs!f Manif maršrutif irf AlūksneDf
ApeDf GulbeneDf ValkaDf ValmieraDf dažreizf
Cēsis!fArflaikufesmufieguvisfdarbafpiereE
dziDfpatsforganizējufprečufizkraušanufpief
veikalaf durvīmDf izmantojotf uzbraukšaE
nasframpas!fManfirfiedotasfveikalufatslēE
gasDfatvedotfprecesDftāsfnoliekufparedzēE
tajāf telpā!f Retif kontaktējosf arf veikalaf
darbiniekiem!

SākotnējifstrādājufpafdienufkomandāDf
betftagadfstrādājufnaktīsfviensfbezfpāriE
nieka!f Darbsf manf irf nof 2R:hhf līdzf 8:hhDf
pafdienufcenšosfpagulētDfvakarāf izņemuf
dēluf nof dārziņaDf palīdzuf draudzeneif
mājasfdarbos!
Kas	patīk	darbā?
Patīkf strādātf naktīsDf ceļšf irf tukšsDf mieE
rīgifvarufpiegādātfprecesfuzfveikaliemDfitf
sevišķifCovidER9flaikāDfkadf jāizvairāsfnof
cilvēkiem!fPatīkfstrādātfvasarasf laikāDf jof
ziemasf periodāf ceļif irf slideni!f Darbsf irf
fiziskifsmagsDfbetfesfspējuftofpaveikt!
Ko	jūs	novēlat	citiem?
Nebaidietiesfstrādātfparfkravasfšoferiem!f
Nedzirdīgief tof varGf Iegūstietf Cf kategoE
rijasf tiesībasf unf jumsf būsf lielākaf alga!f
Nebraucietf uzf ārzemēmDf betf paliecietf
strādātf Latvijā!f Jābūtf mērķtiecīgamf unf
stipramDf laif sasniegtuf savuf mērķif dzīvē!f
DomātftikaifpozitīviGf
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