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AICINĀJUMA VĒSTULE

Par Ēnu dienu 2018
Latvijā lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvija (JA Latvija) 2018. gada
14.februārī īsteno ikgadējo karjeras izglītības programmu ĒNU DIENA.
ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem
mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties
darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un
piesaistīt nākamos kolēģus
No 8. janvāra līdz 2.februārim portālā www.enudiena.lv ir atvērta darba devēju — uzņēmumu,
organizāciju un iestāžu pieteikšanās.
No 16. janvāra pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāks arī skolēni, potenciālie ēnotāji, un
viņu pieteikumi tiks pieņemti līdz 9. februārim.
ĒNU DIENAS norisi izglītības iestādēs atbalsta un iesaka JA Latvija biedri un sadarbības partneri
– LR Izglītības un zinātnes ministrija(IZM), LR Ekonomikas ministrija (EM), Valsts izglītības satura
centrs (VISC), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (LTRK) u.c..
Lūdzam skolu direktoriem, pašvaldībām, izglītības pārvaldēm būt atsaucīgiem ĒNU DIENAS
organizēšanai savās novada, pilsētas, pagasta izglītības iestādēs iedrošinot jauniešus domāt par
savu karjeru jau skolas laikā.
Tā kā karjeras izglītības programma– ĒNU DIENA ir tikai vienu reizi gadā, tad mācību process tikai
iegūs no šīs praktiskās aktivitātes, kurā jaunieši no 1.-12. klasei reāli dzīvē var pārbaudīt savus
sapņus un nodomus saistītus ar nākošo profesiju.
Aicinām atbalstīt savus jauniešus karjeras izvēlē un neliedzot viņiem dalību ĒNU DIENĀ!

JA Latvija valdes priekšsēdētājs

J. Krievāns

Par JA Latvija ĒNU DIENU
ĒNU DIENA ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu
skolēniem, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu
jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. ĒNU DIENAS 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 Latvija (JA Latvija) reģistrēta preču
zīme. JA Latvija īsteno šo programmu un dod iespēju jauniešiem satikties ar saviem potenciālajiem darba
devējiem jau kopš 2001. gada.

