
 

 

Junior Achievement Latvia 
  Karjeras izvēles programmas Ēnu diena  

1.- 12.klasēm 

  NOLIKUMS 
2019./2020. mācību gadam 

 

Programma 

Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu 
diena ir biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) preču zīme (Nr. M50657). Ēnu 
dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu un vismaz 4 stundas 
vēro ēnu devēja darbu un pienākumus. 

Mērķis 
Attīstīt un pilnveidot individuālo karjeras vadību: plānošanas prasmes, apzināt savas 
intereses, darba proritātes un darba perspektīvas.  

Uzdevumi 

1.  Iedvesmot skolēnus, lai viņi uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt. 
2. Paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un 
prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem uzņēmējiem, 
nozaru ekspertiem, valsts struktūru vadītājiem. 
3. Praktiski parādīt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz 
motivētāku attieksmi pievērsties mācībām. 
4. Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši 
sagatavoties darba tirgum. 
5. Veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi sekmīgai jauniešu integrācijai 
sabiedrībā. 

Dalībnieki 1.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. 

Programmu iesakām Vispārējās, tehniskās, profesionālās valsts un privātās izglītības iestādes. 

Prasmes un iemaņas 
Komunikācijas prasme. Prezentācijas un sevis pierādīšanas prasmes. Spēja 
sadarboties. Nebaidīšanās kļūdīties. Lēmumu pieņemšana. Problēmu risināšana. 
Prioritāšu noteikšana. Karjeras iespēju apjaušana. Nākotnes plānošana. 

Periods 

2.decembris, 2019– 30.janvāris, 2020 Uzņēmumi piesaka vakances Ēnu dienai. 
14.janvāris, 2020– 7.februāris, 2020 Skolēni - ēnotāji reģistrējas, atjauno profilus, 
piesakās vakancēm: 

 14.janvāris, 2020 – 20.janvāris, 2020 Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās 
vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā. 

 21.janvāris, 2020 – 23.janvāris, 2020 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām 
vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.  

 24.janvāris, 2020 – 27.janvāris, 2020 Pieteikšanās 2.kārta - noraidītie skolēni 
atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi 
piedalīties Ēnu dienā. 

 28.janvāris, 2020 – 30.janvāris, 2020 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām 
vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. 

 31.janvāris, 2020 – 3.februāris, 2020 Pieteikšanās trešā kārta - noraidītie 
skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam  
savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.  

 4.februāris, 2020 – 6.februāris, 2020 Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām 
vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. 

 7.februāris, 2020 Nejaušais Ēnotājs - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām 
vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, 
kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, 
skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju. 

Līdz 11. februārim. Komunikācijas un saziņas laiks. Ēnu devējiem jāinformē Ēnotāji par 
Ēnu dienas plānoto norisi, vietu un laiku. 

12. februāris, 2020 Ēnu diena 



 

 

 

 

 

Ēnu devēju vakanču 
izvēle 

Vecāku darbavietas (ieteicams 1.-6.klase), valsts iestādes un institūcijas, uzņēmumi, 
organizācijas. Vakanču piedāvājums mājas lapā www.enudiena.lv. 

Ēnu devējs 
Jebkurš uzņēmuma darbinieks, kurš ir piekritis ēnošanai. Produktīvākai dienai vienam 
profesionālim, ēnu devējam, ieteicama viena ēna. Pieļaujamais ēnu skaits, piesakot 
vakanci, ir 1-4 ēnas, bet nedrīkst pārsniegt 4 ēnas.  

Ieteicamais ilgums 
Programma sastāv no trīs 40 minūšu klases stundām (sagatavošanās Ēnu dienai) un 
Ēnu dienas vizīte 4 - 6 stundas dienā. 

Konsultanti 
Skolotājs kā padomdevējs, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, JA Latvia speciālisti, karjeras 
konsultanti. 

Mācību materiāli www.enudiena.lv, www.jalatvia.lv 

Rekomendācijas Darbinieks/ēnu devējs pēc savas iniciatīvas sniedz rekomendāciju savai ēnai. 

Ieteikumi skolēniem 

Interesējieties laicīgi par vēlamās profesijas darba vietu! Iepazīstieties ar mācību 
materiāliem, darba lapām, aktuālo informāciju www.enudiena.lv un aiciniet ekonomikas, 
sociālo zinību skolotāju kļūt par Jūsu palīgu, konsultantu! 
Ja mājas lapā www.enudiena.lv neatrodiet interesējošas ēnu vietas, paši sazinieties 
iepriekš (vismaz līdz 1.februārim) ar potenciālo ēnu devēju, nosūtot savlaicīgi savu 
motivācijas vēstuli, kā arī sazvanoties ar ēnu devēju un pārliecinoties par ēnošanas 
iespējām. Atrasto ēnošanas vietu reģistrējiet www.enudiena.lv, reģistrējoties kā “Pats 
atradu savu Ēnu devēju” dalībnieks. Jautājiet rekomendācijas ēnu devējam! 

Ieteikumi skolotājiem 
Palīdziet skolēniem izvēlēties ēnojamo darba vietu un sagatavojiet Ēnu dienas 
aktivitātēm. Iepazīstieties ar mācību materiāliem, darba lapām, aktuālo informāciju 
www.jalatvia.lv un www.enudiena.lv.   

Ieteikumi Ēnu 
devējiem 

Esiet atvērti un atsaucīgi Jūsu ēnotājam! Palīdziet viņiem uzzināt vairāk par Jūsu darbu 
un iepazīstiniet ar savu organizāciju! Sniedziet rekomendācijas vēstules savam 
ēnotājam. Iepazīstieties ar ieteikumiem, materiāliem, aktuālo informāciju 
www.enudiena.lv/informacija/enu-deveji  

Kontakti 
Skolēniem, skolotājiem, Ēnu devējiem, medijiem tālrunis: 67339656,  
e-pasts: enudiena@jal.lv ; jal@jal.lv 
www.enudiena.lv, www.jalatvia.lv 

 

 

http://www.enudiena.lv/
http://www.enudiena.lv/
www.enudiena.lv%20
http://www.enudiena.lv/
http://www.enudiena.lv/
http://www.jal.lv/
http://www.enudiena.lv/
http://www.enudiena.lv/informacija/enu-deveji/
mailto:enudiena@jal.lv
mailto:jal@jal.lv
www.enudiena.lv
http://www.jal.lv/

