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Niks Sveķis izvēlējies šovasar piedalīties NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, lai iegūtu darba pieredzi un sakrātu naudu
tam, ko vēlas iegādāties. Viņš stāsta: "Vienīgā darba pieredze, kas man bijusi līdz šim, ir darbs vasarā zemnieku saimniecībā - zāles
pļaušana, malkas krāmēšana, dārza ravēšana un ogu, zāļu tēju lasīšana. Nekad iepriekš nebiju strādājis ,,īstā darbā”. Iepriekš nebiju
mēģinājis piedalīties skolēnu nodarbinātības pasākumā."
Lai gan Niks pats ir no Cēsīm, darbu atradis uzņēmumā "Gemoss" Rīgā, jo tas licies interesantāks kā darba piedāvājumi Cēsīs.
"Cēsu pusē bija iespēja lasīt zāļu tējas, bet šo darbu ļoti ietekmē laikapstākļi. Darbs lielā noliktavā arī likās interesants, tāpēc to
gribēju pamēģināt", Niks atceras: " Izpētot satiksmi, sapratu, ka man jābrauc tikai stundu. Vilciens un trolejbuss ir tieši laikā, lai es
paspētu uz darba sākumu un arī pēc darba uzreiz ir vilciens mājupceļam."
Darba pienākumi ir diezgan vienkārši, jaunietis atzīst: "Mans galvenais pienākums ir līmēt uzlīmes uz precēm. Man šis darbs nešķiet
sarežģīts vai grūts, taču to ir jāveic atbildīgi - jāpārliecinās vai uzlīme atbilst precei un ir jāievēro nosacījumi, kur uzlīme drīkst tikt
uzlīmēta. Šajā darbā man patīk tas, ka darbs nav sarežģīts un katru dienu nav jāapgūst kas jauns. Jau dodoties uz darbu zinu, kas
man būs jādara."
Neskatoties uz vienkāršajiem pienākumiem Niks uzskata, ka daudz ieguvis: "Piedaloties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā,
pirmo reizi redzēju un uzzināju, kā stājas darbā - ar darba līgumu, darba pienākumu aprakstu, ko nozīmē nodokļi, nodokļu
grāmatiņa. Pēc dalības pasākumā, arī zinu kā ir strādāt uzņēmumā kopā ar kolēģiem un vadītāju. Šī pieredze man apstiprināja to,
ko jau zināju - ir jāmācās, lai nākotnē varētu strādāt augstākā amatā, būt par kvalificētu darbinieku. Strādājot SIA
"Gemoss" uzzināju, ka preču ceļš no rūpnīcas līdz veikala plauktiem ir ļoti garš. Iepriekš nebiju domājis par to, ka ir kāds cilvēks,
kas uzlīmē precēm uzlīmes latviešu valodā, lai visi varētu saprast informāciju par preci, kas ir ievesta no citas valsts."

https://www.nva.gov.lv/lv/niks-nekad-ieprieks-nebiju-stradajis-ista-darba

