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Ēnu diena 2020. gadā norisināsies 12. februārī 

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. 

ĒNU DIENA 2020 NOLIKUMS  

 

http://miljons.jal.lv/Documents/2019_2020_mg/Enu%20diena/NOLIKUMS_ENU_DIENA.pdf 

Ēnu dienas termini: 

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. 

Ēnot – process, kurā skolēns 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim viņa ikdienas 

darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par augstas raudzes profesionāli.  

Ēnu devējs – uzņēmums, organizācija vai valsts institūcija, kas pieteikusies Ēnu dienai, dodot 

skolēniem iespēju ēnot savus darbiniekus. Ēnu devējiem ir jāreģistrē savas organizācijas 

profils, lai varētu izmantot portāla sniegtās iespējas un pieteikt vakances. 

Ēnojamais – ikviens uzņēmuma, organizācijas vai valsts institūcijas (Ēnu devēja) darbinieks, 

kurš uzņem Ēnu un dalās savās profesionālajās zināšanās, prasmēs un darba pieredzē.  

Vakance – Ēnu devēja pieteikts viena cilvēka – Ēnojamā - amats, kuru 1-4 skolēni-ēnotāji Ēnu 

dienas ietvaros varēs ēnot 

ĒNU DIENAS NORISE 2020 
 

Ēnu devēji reģistrējas, atjauno profilus un piesaka vakances: 2.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. 

http://miljons.jal.lv/Documents/2019_2020_mg/Enu%20diena/NOLIKUMS_ENU_DIENA.pdf
http://miljons.jal.lv/Documents/2019_2020_mg/Enu%20diena/NOLIKUMS_ENU_DIENA.pdf
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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. 

Ieteikumi Ēnu dienas veiksmīgākai norisei 

1.posms - sagatavošanās darbi Ēnu dienai 

Pirms sāc pieteikties vakancēm, izvērtē savu profilu, vai visa informācija ir aktuāla un atjaunota, 

kā arī piedomā, ko norādīt pie ārpusskolas aktivitātēm un prasmēm, jo Ēnu devēji varēs redzēt 

Tavu profilu.  

Iepazīsties ar plašo vakanču piedāvājumu un interesējošās vakances pievieno saviem 

favorītiem. 

2. posms – pieteikšanās vēlamajai vakancei 

1.pietiekšanās kārta tiks atvērta 14.janvārī un pieteikšanās būs atvērta līdz 20.janvārim.  

Vienlaicīgi varēsi pieteikties tikai uz 1 vakanci, rakstot Ēnu devējam Motivācijas vēstuli. 

Motivācijas vēstulē pamato savu vēlmi ēnot konkrēto profesiju pie konkrētā Ēnu devēja un kāpēc 

viņam būtu jāizvēlas tieši Tevi. Atceries, ka Tava motivācija būs galvenais atlases kritērijs, 

pēc kura Ēnu devējs izvēlēsies savas ēnas.  

No 21. līdz 23. janvārim Ēnu devēji izvērtē visus 1.kārtā saņemtos pieteikumus un apstiprina 

Ēnotājus. Šajā laikā uz vakancēm pieteikties NEVAR! 

Ja Ēnu devējs Tevi apstiprina, tad  apsveicam ar iegūto Ēnošanas vietu! Ja Ēnu devējs Tevi 

neapstiprina, neuztraucies, Tev būs iespēja pieteikties jaunai vakancei nākamajā Ēnu dienas 

pieteikšanās kārtā. 
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2.pieteikšanās kārta norisināsies no 24. līdz 27.janvārim. Ēnu devējam pieteikumu apstiprināšana 

un noraidīšana jāveic no 28. līdz 30.janvārim. 

Ja Ēnu devējs Tevi apstiprina, tad  apsveicam ar iegūto Ēnošanas vietu! Ja Ēnu devējs Tevi 

neapstiprina, neuztraucies, Tev būs iespēja pieteikties jaunai vakancei nākamajā Ēnu dienas 

pieteikšanās kārtā. 

3.pieteikšanās kārta ir no 31.janvāra līdz 3.februārim.  Ēnu devējam pieteikumu apstiprināšana 

jāveic no 4. līdz 6.februārim. 

Ja Ēnu devējs Tevi apstiprina, tad  apsveicam ar iegūto Ēnošanas vietu! 

3. posms - Ēnu diena 

Padomi veiksmīgai Ēnu dienai! 

a. Saģērbies atbilstoši profesijai. 

b. Nenokavē dienas sākumu un norunāto tikšanās laiku. 

c. Izmanto sev atvēlēto laiku lietderīgi. 

d. Esi lietišķs un aktīvs. 

e. Vēro visu apkārt esošo un notiekošo, lai dienas beigās varētu secināt un dalīties 

f. Atceries, ka dalība Ēnu dienā notiek brīvprātīgi gan no skolēnu, gan Ēnu devēju puses. 

Tādēļ novērtē to un neaizmirsti dienas beigās pateikt paldies par Tev atvēlēto laiku! 

Ēnu dienas dokumentācija  

Apliecinājuma zīme Tev ir jāizdrukā, Ēnu dienā jāņem līdzi un dienas beigās jāaizpilda kopā ar 

savu Ēnu devēju. Tā apliecina Tavu dalību Ēnu dienā. To varēsi pievienot savam CV, piesakoties 

darbā, apmaiņas mācību programmai vai studijām. 

Paraugs intervijas jautājumiem Tev palīdzēs neapjukt un satraukumā zināsi, ko jautāt un par ko 

runāt ar Ēnu devēju. Izlasi to laicīgi pirms Ēnu dienas, papildini ar saviem jautājumiem, ko 

vēlies jautāt uzzināt un esi gatavs un sarunai! 

 

Skolēna Ēnu dienas atspoguļojuma lapa ir aizpildāma pēc Ēnu dienas, lai novērtētu ieguvumus 

un apkoptu iegūto informāciju. Jautājumi Tev palīdzēs apkopot savas domas par Ēnu dienā 

piedzīvoto, kā arī izveidot stāstu, lai piedalītos konkursā. 

4. posms - Ēnu dienas analīze un izvērtējums. 

 

Skolēna Ēnu dienas atspoguļojuma lapa ir aizpildāma pēc Ēnu dienas, lai novērtētu 

ieguvumus un apkoptu iegūto informāciju. Jautājumi Tev palīdzēs apkopot savas domas par Ēnu 

dienā piedzīvoto. 

 

 

Plašāku informāciju skat. https://enudiena.lv/ 

 

 

http://miljons.jal.lv/2018/Enu%20diena%202019/Apliecinajums_Enu_diena_2019.pdf
http://miljons.jal.lv/2018/Enu%20diena%202019/Intervijas%20lapas%20paraugs.pdf
http://miljons.jal.lv/2018/Enu%20diena%202019/Enotaja_pieredze_anketa_2019.pdf
https://enudiena.lv/

