
 

Ēnu diena 2020. gadā norisināsies 12. februārī 

ĒNU DIENAS NORISE 2020 

Ēnu devēji reģistrējas, atjauno profilus un piesaka vakances: 12.decembris, 2019 - 

30.janvāris, 2020 

Ēnotāji reģistrējas un atjauno profilus: līdz 07.02.2020. 

Ēnotāji piesakās uz vakancēm: 

1. 14.01. - 20.01. 

2. 24.01. - 27.01. 

3. 31.01. - 03.02. 

4. Nejaušais ēnotājs: 07.02. 

Ēnu devēji apstiprina pieteikumus: 

1. 21.01. - 23.01. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties) 

2. 28.01. - 30.01. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties) 

3. 04.02. - 06.02. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties) 

Ēnotājam ir iespēja pieteikties vienlaicīgi tikai uz 1 vakanci. Ja to noraida vai Ēnu 

devējs neapstiprina konkrētā periodā, skolēnam atveras jauna iespēja pieteikties citai 

vakancei. Katru reizi var pieteikties tikai uz 1 vakanci, līdz ar to izvēle jāveic rūpīgi. 

Pirms tam iesakām iepazīties ar plašo vakanču piedāvājumu un atzīmēt pie favorītiem 

tās vakances, kas interesē visvairāk un tad izvēlēties 1 vakanci, kurai pieteikties un 

sniegt pārdomātu motivāciju. 

Ja pieteikums uz interesējošo vakanci tiek apstiprināts, lūdzu gaidiet tālākas 

instrukcijas no Ēnu devēja par Ēnu dienas norisi. Ja Ēnu devējs ar jums nav sazinājies 

par Ēnu dienas norisi līdz 10.februārim, aicinām sazināties ar Ēnu dienas 

organizatoriem – Junior Achievement Latvia. Palīdzēsim atrisināt radušos situāciju. 

Ja pieteikums tiek noraidīts, piesakies uz jaunu vakanci. Nav ierobežots skaits, cik 

daudz reizes var pieteikties uz kādu no pieejamajām vakancēm, ja Tavs pieteikums 

tiek noraidīts. 

 



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. 

 

 

Ēnotājs jeb Ēna ir 1. – 12.klašu (arī profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4. 

kursu) audzēknis, kas Ēnu dienā 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas 

pārstāvim viņa darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu 

par profesionāli. Ēnotājam ir jāreģistrējas portālā, lai varētu pieteikties 

vakancēm. 

 

 

 

 

 

 

 



 


