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Piesakies Ēnu dienai!

Datums: 11.02.2014
Izdevums: Rīgas Apriņķa Avīze
Rubrika: Ikšķiles novada pašvaldības informācija

Ēnu diena šogad notiks 12. februārī. Ēnu dienā var piedalīties ikviens 1.–12. klašu skolēns.
Īpaši šo iespēju iesaka izmantot vidusskolēniem, kuriem drīzumā jāizdara izvēle par nākotnes
profesiju.

Skolēnu pieteikšanās Ēnu dienas vakancēm notika no 22. janvāra līdz 31. janvārim. Ja šī
iespēja ir nokavēta, tad iesakām atrast savu “Ēnu devēju” pašam un mājaslapā
www.enudiena.lv aizpildīt anketu “Es pats atradu savu Ēnu devēju”, lai varētu saņemt
apliecinājumu par dalību.

Šogad akcijā īpaši tika aicināti iesaistīties nozaru līderi un uzņēmēji, lai stiprinātu Latvijas
jauniešu uzņēmību un iedvesmotu uzņēmējdarbībai. Uz šo aicinājumu atsaukušies arī vairāki
Ikšķiles novada uzņēmēji. Tāpēc tie jaunieši, kuri vēl nav paspējuši pieteikties Ēnu dienai,
aicināti izmantot otru iespēju un “ēnot” Ikšķiles novada uzņēmējus. Brīvas vakances vēl ir
šādos uzņēmumos:

• SIA “Dižozols Plus” (mēbeļu ražotājs)

• PPP biedrība “Zied zeme” (vietējā rīcībgrupa, darbības mērķis ir labāka dzīve laukos)

Ja ir radusies interese, tad lūgums sazināties ar Ikšķiles novada jaunatnes lietu speciālisti
Agnesi Jankunu, rakstot uz e-pastu agnese.januna@ikskile.lv vai zvanot pa tālr. 26314619.

Maksa par pakalpojumu: 0.11 EUR

Šī raksta lasītāji lasa arī

Uzņēmumu reģistra paziņojums

Laikraksta redakcija atrodas Rīgā, Lāčplēša
ielā 24
Redakcijas e-pasta adrese: birojs@aprinkis.lv
Lursoft laikrakstu bibliotēkā pieejami raksti
no 02.03.2004

Šodien notiek

Nedēļas jautājums

Vai, Tavuprāt, valsts prezidentu
būtu jāizvēlas tautai? (0)

Jā
Nē, jo amatā varētu nonākt valstij nelojāla

persona
Nē, mani apmierina pašreizējā kārtība

Atbildēt

Nedēļas jautājumu arhīvs

avatar

Jaunākie komentāri

'Super!'

'Tā ir taisnība, ka albumu
var nopirkt evelatus
veikalos vai tikai...

'Kur tad ir pilnā versija?'

Par news.lv
Kas ir news.lv
BUJ
Kontakti
News.lv dienas apskatu
arhīvs
Pieteikties News.lv dienas

Norēķini
News.lv līgums
Internetbanku norēķini

Noteikumi
Izmantošanas noteikumi

Statistikas
Lasītākie raksti
Publicēto rakstu skaits pa
mēnešiem
Laikrakstā publicēto
rakstu skaits

Reklāma
Kontakti

Rīga 14°C, apmācies, bez nokrišņiem, DA vējš 6m/s Trešdiena, 2015. gada 06. maijs 14:21 Vārda dienas: Didzis, Gaidis

NEWS.lv Bibliotēka Aģents Publicitāte Uzņēmumu ziņas Karte Pasākumi

Visi laikraksti Reģionālie laikraksti Aktuālie laikraksti Arhīva laikraksti

0PatīkPatīk

Ātrs un bez žēlastības 7
Laiks: 11:20:00
Vieta: Rīga, 13. janvāra iela 8

NEWS.lv Bibliotēka Rīgas Apriņķa Avīze 2014/02/11 Piesakies Ēnu dienai!

"zied zeme"  Meklēt

Izvērstā meklēšana

centrālā bibl. Ogres
Kultūras informācijas sistēmu ce...

Mans profils  Beigt darbu

News.lv: Piesakies Ēnu dienai! 11.02.2014 Rīgas Apriņķa Avīze http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2014/02/11/piesakies-enu-dienai

1 of 2



apskatam

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2015. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam
aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft
nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

News.lv: Piesakies Ēnu dienai! 11.02.2014 Rīgas Apriņķa Avīze http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2014/02/11/piesakies-enu-dienai

2 of 2


