Aizvien vairāk ēnotāju

Karjeras izglītības akcija Ēnu diena šogad notika 12. februārī, un Latvijā tai bija
reģistrējušies vairāk nekā 15 000 skolēnu. Interese šogad par Ēnu dienu dubultojusies.
Arī mūspuses skolu audzēkņi ēnoja gan tepat Skrundā, Alsungā un Kuldīgā, gan devās
uz galvaspilsētu. Populārākās nozares valstī pēc jauniešu pieprasījuma ir veselības
aprūpe un rehabilitācija, komunikācija un mediji, kā arī vadība un administrēšana.
Ceturtajā vietā ir drošība, glābšana un aizsardzība, tai seko māksla, kultūra un izklaide,
aviācija, valsts pārvalde un informācijas tehnoloģijas.
Jauniešu viskārotākās vakances šogad bijušas stjuarts (356) un lidmašīnas pilots (199),
daudzi jaunieši vēlējās ēnot mūziķi Ralfu Eilandu (144), Tallink Latvija kruīza vadītāju
(142), radio dīdžeju (128), radošo mākslinieku Kašeru (117) un kādu veterinārārstu
(116). Akciju organizēja biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija sadarbībā ar Swedbank. Intereses visdažādākās Šogad liela
interese mūsu novadu skolās izrādīta par medicīnu, valsts pārvaldi un radošām
profesijām.
„Divi no mūsējiem devās uz Rīgu, uz Tildes biroju, vairāki pieteicās Kuldīgas slimnīcā,
tika ēnota Skrundas pašvaldība un pašvaldības policija, skaistumkopšanas speciālisti,”
uzskaita Skrundas vidusskolas skolotāja Inguna Berga.
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas audzēkņi devušies uz Latvijas televīziju, Dailes teātri, uz
Kuldīgas slimnīcu, novada sporta skolu, ēnots florists, vides speciālists, fizioterapeits,
ķirurgs, pirmsskolas skolotājs, domes priekšsēde, zobārsti, pāris frizieru Liepājā.
„Jaunieši izmanto iespēju iepazīt iecerētās augstskolas, piemēram, Ventspils

Augstskolu,” informē ģimnāzijas karjeras konsultante Guntra Krūkliņa.
Daļa Kuldīgas Centra vidusskolas (KCV) audzēkņu trešdien jau agri izbrauca uz Rīgu, lai
kļūtu par ēnām Tieslietu, Labklājības, Ārlietu ministrijā, ēnotu deputāti Danu ReiznieciOzolu, dažādu specializāciju mediķus. „Liels pieprasījums bija pēc Kuldīgas slimnīcas, ir
interese par bankām, daudzi vēlējās vairāk uzzināt par būvdarbu vadītāja specialitāti,”
stāsta KCV skolotāja Indra Iveta Gaile. Aktrisei būt ir grūti Kuldīgas 2. vidusskolas
skolēni izvēlējušies Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, Skrundas domi, Liepājas
teātri, Ginta Budes modes studiju, tikušies ar kinologu, reklāmas aģentūras pārstāvi.
„Tikos ar Nacionālā teātra aktrisi Mariju Bērziņu. Pirms tam biju aizsūtījusi viņai savus
jautājumus, un mēs jauki izrunājamies. Pēc tam piedalījos izrādes Mollija mēģinājumā.
Režisors bija ļoti prasīgs pret aktrisi, teica, ka viņai labāk jāiejūtas lomā. Sapratu, ka
aktrises darbs ir tiešām grūts,” stāsta Kuldīgas 2. vidusskolas 6.a klases skolniece Kitija
Agnese Tautkeviča. „Gribējās redzēt kaut ko interesantu” Alsungas vidusskolas
10. klases skolniece Paula Stašaite Ēnu dienā viesojās Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojā (KNAB). Tur sekojusi priekšnieka vietnieces Ilzes Jurčas darbiem.
„Mūs izvadāja pa visu biroju, varējām iepazīties ar šīs iestādes nodaļām un to
personālu, bet pēcpusdienā, kad Jurčas kundze devās uz Saeimu, mūs gan vairs līdzi
neņēma,” stāsta Paula, kura pērn ēnojusi Kuldīgas slimnīcas ķirurgus. Jauniete atzīst,
ka ne toreizējā, ne šāgada ēnojamās personas izvēle nav saistīta ar viņas nākotnes
profesiju. „Vienkārši gribējās redzēt kaut ko neikdienišķu,” viņa piebilst. Par karjeru
jādomā laikus Skrundas novada domes priekšsēdi Nelliju Kleinbergu ēnoja vietējās
vidusskolas 10. klases skolnieces Evelīna Mirbaha un Laura Laukšteina. „Gribēju
izzināt, ar ko ikdienā nodarbojas domes vadītāja,” skaidro Laura. „Nemaz nezināju, ka
te ir tik interesanti,” piebilst Evelīna. „Turklāt izrādījās, ka domē strādā daudz jaunu
cilvēku – varbūt kādreiz arī es varētu izvēlēties darbu pašvaldībā.”
„Pāris iepriekšējos gados man ēnu nebija,” atzīst N.Kleinberga. „Prieks, ka šogad
skolēniem radusies interese par darba iespējām pašvaldībā.”
Meitenēm Ēnu diena sākusies ar nelielu stresa piedevu – abas par desmit minūtēm
nokavējušas sarunāto laiku un nācies paskaidrot, kāpēc tā gadījies. „Tādējādi viņas
varēja izmēģināt vienu no pašvaldības darba īpatnībām – te vienmēr jābūt gatavam
atbildēt uz visdažādākajiem jautājumiem pat tad, ja to uzdod kāds ļoti neapmierināts
cilvēks,” smej priekšsēde. „Turklāt tagad viņas zina, ka darba laiku šeit ievērojam
stingri.” Iepazīšanās process nav bijis tikai vienpusējs – N.Kleinberga ar interesi
uzklausījusi Evelīnas un Lauras domas par to, kur vajadzētu strādāt karjeras izvēles
speciālistam, ko dome nākotnē varētu pieņemt darbā. Meitenes atzina, ka uz
konsultāciju labprātāk ietu tad, ja tā būtu pieejama nevis skolā, bet kaut kur ārpusē –
tad atmosfēra sarunai būtu brīvāka. „Karjeras izvēlei agrāk nepievērsām tik daudz
uzmanības, kā vajadzētu,” secina priekšsēde. „Bet ir taču ļoti svarīgi, lai cilvēks
izvēlētos tieši to, kas viņam visvairāk piemērots. Turklāt par to jādomā jau devītajā,
desmitajā klasē.”
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