Ēnu diena Skrundā (papildināts)

Jau četrpadsmito reizi visā Latvijā notika karjeras izglītības pasākums jauniešiem – Ēnu
diena, kas šogad norisinājās 11. februārī. Visos Latvijas novados ēnotājiem tika
nodrošinātas 6730 vakanču vietas. Arī Skrundas novadā jau vairākus gadus ēnotājiem
ir iespēja iepazīt pašvaldības darbinieku, kā arī citu profesiju pārstāvju darba ikdienu.
No Skrundas novada pašvaldības 16 piedāvātajām ēnu vakancēm visvairāk ēnotāju
izvēlējās izzināt pašvaldības policista darba ikdienu – šai vakancei pieteicās
8 pretendenti. Milzīgā pieprasījuma dēļ sākotnējās vienas vakances vietā tika
piedāvātas četras. Tā nu 4 jaunieši dienas garumā sekoja policistu darbam. Kā viņiem
veicās, skatieties Skrundas televīzijas sižetā:
https://www.youtube.com/watch?v=J2VhUk8FbjI Šajā dienā pašvaldībā tika ēnots arī
būvvaldes vadītājs, jaunatnes lietu speciāliste, finanšu nodaļas vadītāja, domes
priekšsēdētāja, klientu apkalpošanas speciāliste, sociālais darbinieks un sociālais
aprūpētājs. Skrundas vidusskolas skolniece Uva Eglīte dalījās iespaidos, kurus guva,
ēnojot Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci: "Mums gāja tīri labi.
Protams, man kā bērnam ministrijā bija nedaudz garlaicīgi. Izmēģināju priekšsēdētājas
krēslu, iepazinos ar dienas kārtību un darbu ar datoru. Izstaigājām visus kabinetus.
Mani iepazīstināja ar katru darbinieku un viņa amata pienākumiem. Sakārtojām mantas
un devāmies uz Rīgu. Rīgā devāmies uz izglītības ministriju. Tur tika runātas nopietnas
lietas. Tās izrunājām un devāmies mājās. Darba vietā sagaidīja rēķini, kuri bija
jāparaksta. Mana darbadiena ilga vairāk nekā astoņas stundas. Es apsveru domu par
nākotni ar šo amatu." Arī “Maija aptieka” uzņēma divus ēnotājus no Skrundas

vidusskolas 5. un 6. klases. Meitenes izrādīja lielu interesi par farmaceita darbu aptiekā
un ar lielu aizrautību veica dažādus viņām uzticētos darbiņus. Aptiekas vadītāja Aiga
Zariņa atzīst – tas vieš cerības, ka Ēnu dienas pieredze var nospēlēt svarīgu lomu
skolnieču nākotnes profesijas izvēlē, un aicina Skrundas uzņēmējus iesaistīties šādos
pasākumos, jo tā var lieliski popularizēt kādu konkrētu profesiju. Turklāt pastāv
iespēja, ka nākotnē kāds no skolēniem izvēlēsies profesiju, kuru iepazinis Ēnu dienā.
Pēc veiksmīgās pieredzes “Maija aptieka” sola arī nākamgad piedalīties Ēnu dienas
aktivitātēs. Skrundas jauniešu centrs arī pēc Ēnu dienas turpinās īstenot karjeras
izglītības pasākumus, sekmējot jauniešu karjeras izglītību. Reizi mēnesī norisināsies
tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības un tās struktūrvienību darbiniekiem. Tikšanās
laikā būs iespējams uzdod sev interesējošos jautājumus gan par iestādes darbu, gan
arī vairāk uzzināt par kādu konkrētu profesiju. Nākamā tikšanās plānota jau
18. februārī plkst. 15.30, kad ciemos aicināti Skrundas novada pašvaldības attīstības
nodaļas pārstāvji. Ēnu diena ir nozīmīga karjeras izglītības aktivitāte, jo ļauj skolēniem
iepazīties ar dažādu profesiju ikdienu un uzzināt par tām nepieciešamajām zināšanām
un prasmēm. Viens no Ēnu dienas mērķiem ir atklāt saikni starp izglītību un karjeru un
mudināt jauniešus nopietnāk pievērsties mācībām. Dodot iespēju ēnot darbiniekus, tiek
sekmēta jauniešu integrācija sabiedrībā un nākotnes darba tirgū. Tajā pašā laikā tā ir
iespēja popularizēt savu nozari un ietekmēt tās nākotnes attīstību.
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