
Iespējas ēnot Jēkabpils uzņēmumos un iestādēs 

 

Ēnu dienas akcijā kā ēnu devējs var piedalīties jebkurš uzņēmums, organizācija vai institūcija, bet 

par darbinieka ēnu var kļūt ikviens 1.–12.klašu skolēns.  
Jēkabpils uzņēmēji, iestāžu vadītāji un darbinieki ir atvērti jauniešiem un piedāvā ēnošanas 

iespējas pilsētā, ir arī saistošs piedāvājums ārpus Jēkabpils robežām. Līdz 31.01.2013. tiks pieteiktas 

iestādes un uzņēmumi, kuros būs iespēja ēnot.  

Uz šo brīdi tiek piedāvātas šādas iespējas: 

 

Uzņēmuma 

nosaukums 

Profesijas, ko 

iespējams ēnot 

Skolēnu 

skaits  

Uzņēmuma/Iestādes 

kontaktinformācija 

Piezīmes 

Kājinieku bataljona 

komandieris 

2 

Kājinieku rotas 

komandieris 

2 

Zemessardzes 

56.kājinieku 

bataljons 

Kājinieku bataljona 

štāba virsnieks 

2 

Pulkvežleitnants 

Vents Kodors, 

Pils rajons 38, 

tālr. 26400260 

vents.kodors@mil.lv; 

dežūrdaļa: tālr. 65230640 

 

Direktore 2 

Galvenā krājuma 

glabātāja 

2 

Vēstures nodaļas 

vadītāja  

2 

Komunikāciju nodaļas 

vadītāja 

2 

Mākslas eksperte 

(arhitekte) 

2 

Jēkabpils Vēstures 

muzejs 

Ekspozīciju un izstāžu 

kuratore 

2 

Kate Zaharova  

Tālr.: 65237982 
 
Rīgas iela 216b 

tālr. 65221042 

krustpils1@inbox.lv  

 

VSIA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas 

centrs” 

aerometeorologs 2-3 Valda Andersone 

Novērojumu stacija  

Sporta iela 31a,  

Skrīveri 

tālr. 65197422, 26460492 

naktī uz 

14.februāri 1.30 

tiek palaista 

metroloģiskā 

zonde; ir iespēja 

piedalīties 

SIA „Laiks foto” Fotogrāfs 2 Sarmīte Stikāne 

26165237 

 

Direktora vietniece 

mācību un 

audzināšanas darbā 

2 Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs 

 

Jaunatnes, teātra, 

tehniskās jaunrades, 

vides, vizuālās 

mākslas metodiķe 

2 

Lilija Ražinska 

tālr. 65231284 

 

 

SIA „Lornete”  Acu ārsts 

(oftalmologs) 

2 Ilona Mitre 

tālr. 29177406 

 

„Swedbank” AS   7 Gvido Liepiņš  

Brīvības iela 131 

tālr. 67448373 

 

Farmaceits 1 „Jēkabpils 

Vecpilsētas 

aptieka” SIA Farmaceita asistents 
1 

Silvija Meldere 

tālr. 65232255 

 



1. Optometriste 
(redzes aprūpes 

speciālists) 

2-3 Optikas salons 

“Metropole” 

2. Optometriste 
(redzes aprūpes 

speciālists) 

2-3 

Kristīne Gruznova  

kristine@optikametropole.lv 

tālr. 26602448 

1.Optometristi 

ir iespējams 

ēnot laikā no 

plkst. 10:00-

16:00; 

2.Optometristi 

ir iespējams 

ēnot no plkst. 

16:00-20:00 

 

Informācija tiks papildināta februāra sākumā, bet jaunieši varēs iepazīties arī ar citām 

piedāvātajām ēnošanas vietām Latvijā www.enudiena.lv sākot ar 23.janvāri.  

Ēnu diena ir lieliska iespēja iedvesmot savus nākamos darbiniekus un kolēģus mērķtiecīgai 

karjerai, kā arī paskatīties uz savu profesiju un tās ikdienu no malas. Iepazīstoties ar informāciju masu 

saziņas līdzekļos, šogad akcijā īpaši aicināti piedalīties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

uzņēmumi, lai veicinātu jauniešu interesi par šobrīd aktuālo un strauji augošo IKT nozari. ES prognozes 

liecina − IKT profesionāļu trūkums Eiropā 2015.gadā var sasniegt pat 700 000 speciālistu, un tas 

nozīmē – šajā jomā nākotnē būs darbs. 

IKT jomas ir: datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītās tiesības, datu apstrāde, 

uzturēšana un ar to saistītās darbības (programmētājs, programmēšanas inženieris, programmēšanas 

tehniķis, informāciju tehnoloģijas (IT) projektu vadītājs, sistēmanalītiķis, datortehnikas inženieris, 

operāciju sistēmu inženieris, datorsistēmu tehniķis, datorsistēmu / informācijas sistēmu testētājs, datu 

bāzu inženieris, datu bāzu tehniķis, datorsistēmu un datortīklu administrators, informāciju sistēmu 

drošības administrators, lietojumprogrammu izstrādātājs, IT pakalpojumu pārvaldības procesu 

konsultants, elektronisko sakaru speciālists, pielietojuma administrators, mājaslapas administrators, 

dokumentētājs, datora operators, datordizaineris, datorgrafiķis), telekomunikācija, interneta portālu 

darbība, citi informācijas pakalpojumi, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un 

inženierzinātnē. 

 
Dzintra Lindāne, 

Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu 
karjeras konsultante 


