
 

Kaķītes Annuļas darba meklējumi

 

 Reiz kādā ziemīgā meža pilsētā dzīvoja kaķu Rūšu ģimene. Tētis Kristaps, mamma Kate,
lielais brālis Emīrs, mazais brālis Doms un 6 gadus vecā kaķenīte Annuļa.

 Pēc kaķu universitātes beigšanas kaķenītei vajadzēja meklēt darbu. Tad tētis teica:

„Ja tu gribi dabūt labu darbu, tev jākļūst par mehāniķi vai par cepēju. Vajag tādu darbu, no
kura būtu labums. Kas ir mākslinieks? Tāds neveiksminieks un nejēdzīgs muļļātājs!’’

Annuļa bija ļoti noskumusi, jo zīmēt un palīdzēt ļaudīm - tikai to viņa varēja darīt vislabāk.

Nākamajā dienā kaķenīte gāja meklēt darbu. Sākumā viņa gāja pie cepējas Ruksītes Rozes.
Tā bija jauka un mīļa tante, kurai ļoti patika cept un palīdzēt ļaudīm. Tāpēc viņa pieņēma Annuļu
darbā. Pirmajās divās stundās viss gāja labi, jo bija maz klientu. Tad pēc grūtiem meža darbiem uz
mājām devās zvēri, kuri vēlējās pavakariņot pie Ruksītes Rozes. Nu, Annuļai vajadzēja rauties
melnās miesās. Bija nepieciešams paspēt ne tikai sakārtot ēdienu, ātri aiznest to līdz galdiņiem,
bet arī nomazgāt un noslaucīt traukus. Viņa to neizturēja un darba beigās aizgāja, jo saprata, ka
gatavot ēdienu un apkalpot klientus nav viņas lieta.

Otrajā dienā Annuļa devās pie mehāniķa Āpša Raiča.

„Tas nav meiteņu darbs”, bargi atteica āpsis. ”Tas ir vīru darbs, un tev nav pieredzes. Ja tu
nezināsi, kā vajag pareizi metināt, vari apdedzināt savu smuko purniņu. Nē! Es tevi bez pieredzes
neņemšu!”

Trešajā dienā Annuļa gāja uz mežu policijas iecirkni, lai atrastu darbu. Bet Andris Bebrs
pateica: ” Atvaino, mums nav brīvu vietu, visas ir aizņemtas.”

Kaķenīte izgāja no iecirkņa un noteica: „Tāpat policists nav mana profesija, arestēt zvērus
un zināt visus tos nolikumus, likumus, pantus. Ak, šausmas! Tas nav mans!”

Ieradusies savā mīļotajā vietā, kur padomāt, Annuļa saprata, ka nevienu no šīm profesijām
viņa nemāk - ne cept, ne remontēt mašīnas, ne būt par policistu. Atmetusi visas cerības, viņa sāka
raudāt tā, kā vēl nekad nebija raudājusi savā mūžā. Tad piepeši nez no kurienes atnāca pastnieks
un pajautāja: ”Kas notika?”

Kaķenīte pateica, ka nevar atrast darbu, tāpēc ka tagad kaķu valstī ir sezonas bezdarbs un
viņa par to ļoti pārdzīvo. Tad pastnieks viņai iedeva avīzi un pateica, lai palasa sludinājumus.
Annuļa gribēja pateikties pastniekam, bet viņš jau bija projām. Viņa sāka lasīt un atrada sev vienu
interesantu sludinājumu.

 

Sludinājums

Kaķu skola „ Draudzība”. Aicinām darbā vizuālās mākslas skolotāju.

Profesija: Kaķu skolotājs

Vēlamā izglītība:  Ne zemāka par augstāko
 

Kompānijas nosaukums: Skola „ Draudzība”.
Valodu zināšana: Kaķu un citu meža dzīvnieku
Darba dienas: Darbadienas
Darba laiks: 8 stundas dienā
Atrašanās vieta: Mežs,”Ozolnieki”
  
Piedāvājam:

izaugsmes iespējas;
mūsdienīgu darba vidi.
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Piedāvājam:

izaugsmes iespējas;
mūsdienīgu darba vidi.

Savu CV un pieteikuma vēstuli atsūtiet pa e-pastu ozolisudraudzini@inbox.lv vai atsūtīt pa pastu
Ozolu iela 1, skola „Draudzība”.

Tālr.32654478996

 

Nākamajā dienā Annuļa atsūtīja pa e-pastu savu CV.

 

 

Curriculum Vitae

 

 

Vārds, uzvārds Annuļa Rūša
Adrese Meža iela 18
Tālrunis +37126603782
e-pasta adrese annuliteruse@inbox.lv
Izglītība Studijas Priežu  universitātē, iegūts maģistra grāds mākslās;

Studijas Priežu universitātē, profesionālā bakalaura grāds mākslā, vizuālās
mākslas skolotājs

Darba pieredze Konkurss „Rudens nāk”, 1. vieta;
Vasaras nometne „Rūķi’’.

Valodu prasmes Visas dzīvnieku valodas.
 

Lai novērtētu Annuļas piemērotību veicamajam darbam, viņu uzaicināja uz darba interviju.
Ejot uz darba interviju, viņa parūpējās par savu ārieni (apģērbu, matu sakārtojumu u.c.). Bija
pieklājīga. Uz pārrunām gāja viena. Bija gatava atbildēt uz dažādiem jautājumiem, sarunā bija
lietišķa. Skaidri teica, ko prot, kāpēc vēlas strādāt tieši šeit. Zināja, kādu algu gribētu saņemt.
Sarunas laikā bija ļoti uzmanīga.

Pēc 3 nedēļām Annuļa saņēma vēstuli, kur bija teikts, ka viņa ir pieņemta darbā. Pēc tam
skolas direktors ar viņu noslēdza darba līgumu uz pārbaudes laiku. Annuļa strādāja tik atbildīgi,
ka drīz viņu pieņēma uz patstāvīgu darbu.

Annuļas dzīve pēc darba atrašanas kļuva labāka un labāka.

Dienas kļuva saulainākas, pat ziemas visaukstākajās dienās viņai bija silti, jo tagad viņa ir
pieņemta jaunajā ģimenē, kuras nosaukums ir ’’Skola’’.

 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

Stadiona – 1, Ilūkste

Annamarija Jeļinska – 8. klase ( skolotāja – konsultante Zinaīda Ķedere)
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