
Kā katru gadu, arī šogad jauniešiem ir iespēja 

piedalīties Ēnu dienā. 
Šogad tā norisināsies 5. aprīlī. 

Lai pieteiktos ej uz www.enudiena.lv . 1. pieteikšanās kārta no 
7.-13. martam. 

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, gaidi tālākas instrukcijas no Ēnu 
devēja par Ēnu dienas norisi. Ja Ēnu devējs ar Tevi nav sazinājies par Ēnu dienas norisi, 
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. Pieteikties uz to vakanci, kurā jau tiki noraidīts, gan vairs nebūs iespējas. 

Ēnu diena 2023 

Ēnu diena 2023. gadā norisināsies aprīlī. Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu 
devējus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus - 
ēnošana var norisināties klātienē vai tiešsaistē atkarībā no Ēnu devēja 
noteiktā. 

Norises datumi: 

 7. – 13. marts Pieteikšanās 1. kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai 
vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā. 

 14. – 16. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos 
pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz 
vakancēm. 

 17. – 20. marts Pieteikšanās 2.kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo 
vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā. 

 21. – 23. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos 
pieteikumus sistēma automātiski noraida. 

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

 28. – 30. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos 
pieteikumus sistēma automātiski noraida. 

 31. marts Nejaušais Ēnotājs* 

 *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. 

http://www.enudiena.lv/


Padomi motivācijas formulēšanai 

Piesakoties vakancei, Tev būs jāpamato, kāpēc vēlies ēnot konkrēto personu un 
profesiju. Pārdomā rūpīgi, ko rakstīt pieteikumā, jo Tava motivācija būs galvenais atlases 
kritērijs, pēc kura Ēnu devējs izvēlēsies savas ēnas. Tas, ko ierakstīsi pieteikumā, būs 
izšķiroši! 

 Motivācija šajā gadījumā ir tas, kas Tevi pamudināja pieteikties uz 
konkrēto vakanci. Piemēram, tā var būt vēlme strādāt šajā profesijā vai 
nozarē vai padziļināta interese par attiecīgo profesiju, nozari vai uzņēmumu. 

 Pamato īsi, kāpēc šī Ēnu diena pie konkrētās personas Tev būtu 
lietderīga. Piemēram, Tu vēlies studēt šajā nozarē vai vēlies strādāt 
attiecīgajā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā. 

 Svarīgi, lai Tava pieteikuma motivācija ir īsa, pamatota un 
pārliecinoša. Piemēram, ja raksti, ka padziļināti interesējies par kādu 
profesiju vai nozari, tad noteikti piemini, kā tieši to dari (piemēram, piedalies 
interešu grupās, lasi literatūru utt.). Jo pārliecinošāks būs pamatojums, jo 
lielāka iespēja Ēnu dienā tikt uz viskārotāko vakanci! 

 Ja dodies pie kādas konkrētas personas, tad pamato, kāpēc tieši vēlies 
ēnot viņu, nevis kādu citu šīs nozares pārstāvi. Tas piešķirs personiskāku 
attieksmi. Kas tieši Tevi saista konkrētās personas darbā? 

 Neaizmirsti, ka pieteikums ir Tava vizītkarte, pirmais iespaids par Tevi! 
Tādēļ raksti to lietišķā stilā, piedomā par gramatiku, pareizrakstību un noteikti 
pirms iesūtīšanas vēlreiz pārbaudi uzrakstīto. Neliterāras valodas lietošana un 
gramatiskas kļūdas var atstāt sliktu pirmo iespaidu, kā arī samazināt iespēju 
tikt pie kārotās vakances! 
 


