
Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolēni 

piedalās ‘’Ēnu dienā 2020’’ 

 

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. Latvijā Ēnu diena ir 

biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai 

palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir 

programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, 

rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, 

sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 

nākotnē. 

Rugāju novada Eglaines pamatskolas (RNEP) Skolēnu pašpārvaldes prezidente Dana Petuka šogad 

izvēlējās ēnot Lazdukalna pagasta bibliotekāri  Ligitu Kalnēju. Skolniece, Ēnu dienas ietvaros, 

vēlējās vairāk iepazīt bibliotēkas darbu, tās vadītājas ikdienu, kā arī saprast to, kāda ir bibliotēku 

nozīme mūsdienās. 

Savukārt RNEP 9. klases skolnieces Viktorija Burka un Dina Galeja ēnoja Rugāju novada domes 

sabiedrisko attiecību speciālisti, pašvaldības informatīvā izdevuma ‘’Kurmenīte’’ sagatavotāju 

Agritu Lužu. Vēlējāmies saprast, kā tiek sagatavots pašvaldības informatīvais izdevums, kā tiek 

ievietota informācija mājaslapā www.rugaji.lv, kā arī iepazīt sabiedrisko attiecību speciālistes 

darbu, darba specifiku un ikdienu. Tāpat bija svarīgi uzzināt, kādi pienākumi ir šīs profesijas 

pārstāvei pašvaldībā. Vēlējāmies saprast vai mēs gribētu arī nākotnē strādāt kaut ko saistībā ar šo 

profesiju. Arī Rugāju novada Eglaines pamatskolas 9.klases skolnieks Raimonds Ozoliņš piedalījās 

Ēnu dienā un iepazina Rugāju novada pirmsskolas izglītības grupas ‘’Mārītes’’ auklītes ikdienu. 

Vēlamies aicināt arī citus jauniešus uzdrīkstēties piedalīties Ēnu dienā un iepazīt kādu sev saistošu  

profesiju. RNEP skolēni šo iespēju ‘’ēnot’’ vērtē kā ļoti noderīgu, nepieciešamu un interesantu 

veidu kā uzzināt sev interesējošo informāciju par izvēlēto profesiju, lai nākotnē būtu vieglāk izlemt 

savu studiju ceļu.  

http://www.rugaji.lv/


        

 

Rugāju novada Eglaines pamatskolas 9. klases skolnieces  

Viktorija Burka un Dina Galeja  


