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Ēnu diena
Aizsardzības akadēmijā
13. februārī man bija iespēja
ēnot Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetus.
Mans Ēnu dienas mērķis bija
uzzināt vairāk par akadēmiju,
kā arī dzirdēt pašu kadetu
viedokli un pieredzi, jo pēc 12.
klases beigšanas plānoju saistīt
savu nākotni, karjeru ar armiju.
Diena ritēja raiti, sākām pulksten 10.00 un bijām brīvi ap pulksten 14.00. Laiku pilnīgi nejutu,
redzēju daudz, bet tajā pašā laikā
tik maz, jo visu nebija iespējams
apskatīt, to ceru izdarīt atvērto
durvju dienās.
Uzzināju, kāds ir akadēmijas
veidošanās sākums, cik grūti ir būt
par kadetu, un, protams, par izaugsmes iespējām, jo katra cilvēka
mērķim vajadzētu būt attīstīties
un no dzīves ņemt maksimumu,
ieguldot savu laiku, spēku, sviedrus un nervus.
Ieklausījos kadetu pieredzē par
akadēmiju, protams, viņi visu nestāstīja, jo daudz kas ir atkarīgs no

cilvēka individualitātes, bet viņi
teica: „Nekas neiespējams tas nav,
vajag mācīties un ar savu attieksmi
parādīt to, ka tu gribi un esi pelnījis tur atrasties, tad jau viss būs labi.”
Būt par kadetu nav viegli,
daudz jāmācās, jābūt gatavam fiziski un emocionāli tikt sagrautam, jo tu no ierastās vides tiec
ielikts pavisam citā pasaulē, un
tas, cik tālu tiksi, ir atkarīgs tikai
no paša. Ir labi, ja pirms akadēmijas esi bijis Jaunsardzē vai Zemessardzē, kur iegūst pamatzināšanas un saprot, vai vispār ir
jēga iet uz akadēmiju.
Kopumā Ēnu diena bija izdevusies, iepazinos ar jauniem cilvēkiem, kuriem interesē tas pats, kas
man, tādējādi nebija grūti atrast
kopēju valodu. Pēc Ēnu dienas sapratu, ka mana vēlme doties uz
akadēmiju nav mazinājusies, tieši
pretēji - esmu stingri nolēmis to
darīt.
12. klases skolnieks
Ernests Kristiāns Jantons

Loreta Cvetkova un Marija Olga Beļajeva kopā ar kinologa suni.

Ēnu dienā pie
Latvijas robežas
Šogad izvēlējāmies ēnot Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieci Litu Bikaviņu, kura
mums pastāstīja par profesiju
un arī atbildēja uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem. Vienmēr ir bijusi liela interese par
robežsarga profesiju. Tikt ēnot
tieši Viļakas pārvaldes Pededzes nodaļā nebija viegli, jo
pretendentu bija diezgan
daudz. Taču tieši mūsu motivācijas vēstules lika izvēlēties mūs
kā ēnotājas.
Nonākot robežpārejas punktā,
mūs sagaidīja L. Bikaviņa un izrādīja posteņa telpas. Tālāk jau mēs
devāmies kopā ar diviem robež-

Foto: no Alūksnes novada vidusskolas albuma

Vai šoziem esi

Slidinājies no kalna lejā?
Pikojies?
Iekritis kupenā un izvārtījies pa sniegu?
Pasūkājis ledu un lāstekas?
Tālu, tālu vizinājies ar ragaviņām?
Pārģērbies tā, lai neviens nepazītu?
Gājis maskotā pulkā ciemos ( lai būtu auglīgs gads)?
Gatavojis dūceni?
Ēdis vārītus zirņus un pupas (tas ir Meteņdienas ēdiens)?
Mēs, Alūksnes novada vidusskolas pirmsskolnieki, sākumskolas skolēni un skolotāji, bijām ļoti aktīvi, nebaidījāmies no aukstuma. Godā cēlām latviešu gadskārtu ieražu svētkus - Teņa dienu un Meteņdienu.
Šādos kopā būšanas brīžos, gribam to vai nē, mūs pārņem sajūta, ka
paši esam svētku daļa. Kā saka - viss jaunais ir labi aizmirsts vecais!
3. klases audzinātāja Esēnija Lielbārde

Foto: no Alūksnes novada vidusskolas albuma

sargiem patruļā jeb braucienā gar
robežu. Bijām ļoti tuvu žogam, kas
šķir Latvijas robežu no Krievijas
robežas. Bija iespēja vērot, kā kinologa suns meklē mūsu paslēptos
priekšmetus. Abas bijām pārsteigtas, kad uzzinājām, ka robežsargam nākas iet kājām garo ceļu gar
žogu, kas ir vairākus kilometrus
garš. Nākas iet pat lietū un sniegputenī. Vēl mums bija iespēja sazināties caur rāciju ar citiem robežsargiem, kuriem sniedzām atskaiti,
pie kuras robežzīmes mēs atrodamies.
Skatoties no malas, darbs liekas visai viegls, bet tā nebūt nav.
Tas prasa būt apņēmīgam, spēcīgam, pacietīgam, atbildīgam un

kārtīgam. Profesijas pienākumos
ir novērst likumpārkāpumu, atklāt
un aizturēt pārkāpumu izdarījušās
personas. Robežsarga profesiju var
apgūt Valsts robežsardzes koledžā.
Ja mums jautātu, kas šajā profesijā
ir grūtākais, mēs noteikti atbildētu
– robežas apsekošana.
Pirms Ēnu dienas mēs uz šo
profesiju skatījāmies pavisam savādāk, bet tagad varam teikt, ka
daudz kas kļuva skaidrāks. Tāpēc
ir lieliski, ka Latvijā ir Ēnu diena.
Tā ir iespēja izzināt profesijas. Kopumā šī diena izvērtās ļoti produktīvi. Bija liels gods ēnot šīs nozīmīgās profesijas pārstāvjus.
8. klases skolnieces Loreta
Cvetkova, Marija Olga Beļajeva

Darba pasaules iepazīšana –
animācijas kino
Karjeras pasākumā „Kāda varētu būt tava profesija animācijā”
24. janvārī 1. līdz 5. klases
skolēni un viņu klašu audzinātāji piedalījās un aktīvi līdzdarbojās izbraukuma animācijas
darbnīcās. Skolēniem interesē
dažādas jaunās tehnoloģijas un
to izmantošana, arī animācijas
kino joma, ko tuvāk iepazīt
piedāvāja animācijas studijas
“Multenkulten” darbnīcu
vadītāji.
Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju par animāciju – kā tā top, kas notiek Latvijā animācijas kino jomā un pasaulē. Animatori pastāstīja par
dažādiem animācijas izpausmes
veidiem. Pārsteidzošs klausītā-

jiem likās stāsts gan par to, cik
daudz dažādu profesiju pārstāvju iesaistīti vienas nelielas animācijas filmiņas veidošanā, gan
arī par to, cik daudz laika un pacietības nepieciešams, līdz filmiņa nonāk pie skatītāja uz lielā
ekrāna.
Otrajā daļā pasākuma dalībniekiem bija iespēja veidot savu
animācijas filmiņu. Tās veidošana notiek uz filmēšanas galdiem,
pie katra strādāja pieci cilvēki.
Pieci ir optimālais skaits, lai katrs
no skolēniem pats praktiski izmēģinātu, kā tas darbojas. Animācijas filmas tika veidotas ar
nodarbību vadītāju sagatavotiem
tēliem no animācijas filmas “Lupatiņi”. Radošajā darbnīcā bērni

apguva “stop motion” animācijas
tehniku, paši izveidoja filmas
scenāriju, izgrieza trūkstošos filmas tēlus un izveidoja nepieciešamos uzrakstus, specefektus.
Animācijas filmiņu veidošanas
process likās interesents ikvienam pasākuma dalībniekam.
Aizrautīgi strādājot, laiks paskrēja nemanot, pie filmēšanas galdiem skolēni būtu gatavi pavadīt
dienu, kas diemžēl šoreiz nebija
iespējams! Paldies animācijas
studijas “Multenkulten” nodarbību vadītājiem par izturību!
Projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagoģe, karjeras
konsultante Dace Alksne

