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ĒNU DIENA 
2013 UN IT 



2011./2012.mācību gadā Eiropā JA programmas 

apguvuši 3’049’278 skolēni  
JA–YE Latvija ir 
• viens no 37 Junior Achievement – Young Enterprise Europe  

tīkla biedriem, 
• viens no 123 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem. 
  
Misija: veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību,  
iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā  
un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā 
sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši  
ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē. 
 
Mērķis: pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes 
uzņēmējdarbībā, izmantojot praktiskas metodes visos izglītības 
līmeņos, lai radītu nākotnes starptautiskos līderus un nozaru 
ekspertus, kuri spētu paaugstināt Latvijas konkurētspēju. 



Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras 
laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā 
vēro interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu.  

 

Latvijas Ēnu diena ir biznesa 

 izglītības biedrības Junior  

Achievement – Young  
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)  
reģistrēta preču zīme. 

   Kas ir   ?  

 

«Ēnu diena Ministru kabinetā 2013»  



Ēnu diena 2013 

1.-12. klases skolēni visā Latvijā 

  8638 reģistrēti skolēni 

13. februāris 

510 reģistrētie Ēnu devēji 

4668 reģistrētas «Ēnu devēju» vakances  



un IT 

• „ES prognozes liecina, ka 
nozares profesionāļu trūkums 
Eiropā 2015. gadā var sasniegt 
pat 700 tūkstošus speciālistu. 
Ņemot vērā augošo pieprasījumu, 
ir nopietni jādomā par jauno 
speciālistu piesaisti nozarei. Tādēļ 
ir svarīgi jau skolas gados likt 
pamatus kompetencēm 
inženierzinātnēs, nodrošinot 
matemātikas un dabaszinātņu, 
skolēnu vecumam atbilstošu 
algoritmikas un programmēšanas 
pamatu apguvi,” uzsver Latvijas 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijas prezidente 
Signe Bāliņa. 
 



IT Statistika 2013 

Nozaru tops (pēc piedāvāto vakanču skaita) 
1. Vadība un administrēšana (601) 
2. Veselības aprūpe un rehabilitācija (214) 
3. Ekonomika, finanses un apdrošināšana (164) 
4. Komunikācija un mediji (163) 
5. Izglītība (149) 
6. Drošība, glābšana, aizsardzība (126) 

7. Informācijas tehnoloģijas (95) 
8. Tirgzinības (80) 
9. Būvniecība (70) 
10. Sociālās un tiesību zinātnes (70) 

Pieprasītās nozares (pieteikumu skaits) 
1. Komunikācija un mediji (2146) 
2. Veselības aprūpe un rehabilitācija (2111) 
3. Vadība un administrēšana (1274) 
4. Aviācija (875) 
5. Ēdināšana, pārtikas rūpniecība (755) 
6. Pakalpojumu sfēra (712) 

7. Informācijas tehnoloģijas (648) 
8. Valsts pārvalde (564) 
9. Drošība, glābšana, aizsardzība (561) 
10. Tūrisms, atpūta un viesmīlība (537) 
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Cleverway 

Latvija 

 

 

 
Alternatīvs 

risinājums 

interaktīvajai 

tāfelei. 

 

 

 

 
 

Skolēnu mācību uzņēmumu  

programma 



Paldies par uzmanību! 


