Ēnu diena – 2019
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības
programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6
stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
9.a klases skolniecēm – Janai, Līvai, Montai, Nikolai un Odrijai – šī bija pirmā
pieredze „ēnošanā”. Svarīgākais uzdevums – izvēlēties īsto „ēnojamo”, jo vienā reizē var
izvēlēties tikai vienu darba vietu. Varbūt tāpēc lielākā daļa izvēlējās savu vecāku
darbavietas (nebija jābaidās no atteikuma). Vienīgi Jana bija nolēmusi nevis vienkārši
„ēnot”, bet patiešām pārliecināties, vai viņas iecerētā sabiedrisko attiecību speciālista
profesija ir piemērota.
Janas Ēnu diena Valsts ieņēmuma dienestā sākās ar lekciju par VID struktūru,
uzdevumiem, darbības virzieniem. Pēc lekcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Sandra
Notruma pastāstīja par iegūto izglītību, nepieciešamajām prasmēm, lai būtu labs
sabiedrisko attiecību speciālists. Ēnošanas laikā tika sniegta gan intervija raidījumam „Bez
Tabu”, gan noritēja tikšanās ar LR Finanšu ministru. Svarīgākā atziņa – sabiedrisko
attiecību speciālistam nepieciešamas labas komunikācijas prasmes.

Līva un Nikola ēnoja klientu attiecību vadītāju Ievu Radziņu uzņēmumā „INVL
Asset Management”. Tas ir uzņēmums, kas pārvalda pensiju, obligāciju un akciju fondus,
alternatīvos ieguldījumus, privāto kapitālu un citus finanšu instrumentus, tāpēc meitenes
iesākumā noklausījās nelielu informāciju par pensiju līmeņiem, to nepieciešamību, kā arī
citiem ieguldījumu veidiem. Pēc tam pildīja dažādus testus, lai noteiktu savu piemērotību
darbam ar dažādiem klientiem, kā arī pārbaudīja zināšanas par etiķeti, manierēm. Galvenā
atziņa – ar katru cilvēku jārunā citādi.

Odrija izvēlējās ēnot savu mammu – SIA Art Express interjera dizaineri. Šis
uzņēmums nodarbojas ar dizaina un interjera veidošanu. Ēnu dienā Odrija apmeklēja
vairākus salonus, lai konsultētu par dažādiem apdares materiāliem un santehnikas
priekšmetiem, pēc tam piedalījās fotosesijā, kurā tika fotografēts jau gatavs rezultāts.
Dienas noslēgumā birojā bija iespēja iepazīties ar dažādām grafiskā dizaina programmām,
ka „Sketch up”, „Archicad” u.c. Dizainers lielu daļu savas darba dienas pavada pie datora.

Monta Ēnu dienu pavadīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā, vērojot savas
mammas darbu. Tas galvenokārt saistīts ar dokumentu noformēšanu, apstrādāšanu,

šķirošanu, arhivēšanu. Viņas rokās nonāk arī krimināllietas, kuras pēc pārbaudes tiek
nosūtītas attiecīgajām iestādēm – policijai, prokuratūrām u.c.
Šogad Ēnu dienā piedalījušies aptuveni 34000 dalībnieku, kurus ar dažādām
profesijām iepazīstinājuši 1545 ēnu devēji. Populārākā bijusi programmētāja profesija,
pieprasīti bijuši arī fizioterapeits, pilots un stjuarts, feldšeris un sabiedrisko attiecību
speciālists.
Prieks, ka šogad starp „ēnām” bijuši arī mūsu devītie, tas liecina, ka viņi nopietni
domā par savu profesiju, par turpmākajām izglītības iespējām.
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