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EKSKURSIJAS
UZŅĒMUMOS
Viens no gada nozīmīgākajiem 

pasākumiem studentiem un skolēniem - 
jau 10.gadu 

 



 Jau 10. gadu pēc kārtas 
lielākais Latvijas izglītības un karjeras portāls                      kopā ar dažādu nozaru 
aktīviem uzņēmumiem rīko Uzņēmumu atvērto durvju nedēļas projektu (ADN) – 

organizējot ekskursijas jauniešiem uz uzņēmumiem.
Atvērto durvju nedēļa sniedz iespēju Latvijas jauniešiem – pamatskolu un vidusskolu 

skolēniekiem, arodskolu un tehnikumu audzēkņiem, koledžu un augstskolu 
studentiem doties ekskursijās uz dažādu nozaru uzņēmumiem, lai noskaidrotu sev 

piemērotāko profesiju nākotnē, kā arī atrastu prakses un vasaras darba vietas.  
Projekta mērķis ir parādīt jauniešiem reālās darba tirgus perspektīvas un palīdzēt 

tiem veiksmīgāk integrēties darba tirgū.
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notiks no 10.-14.aprīlim visā Latvijā

 Skolām dalība bez maksas

»

ZĪMĪGĀKIE DATI

Par Atvērto durvju nedēļas projektu 2016. gadā. 
Dalībnieku skaits 70 uzņēmumi. Sasniegts visu laiku labākais rezultāts!
Jauniešu skaits, kuri piedalījās ekskursijās 6529. Sasniegts visu laiku labākais rezultāts!
Norises laiks: 11.-15.aprīlis
Jauniešu pieteikumu skaits pārsniedza 12 000. Sasniegts visu laiku labākais rezultāts!
Lielākais uzņemto jauniešu skaits uzņēmumā: 390 (AS Latvenergo un AS Sadales tīkls).
Uzņēmumi pārstāvēja 9 pilsētas un 18 nozares.
Vidējais pieteikumu skaits uz vienu ekskursiju: 29

»
»
»
»
»
»



Dalībnieku aptauja: Ekskursiju kopējais vērtējums: Labi un ļoti labi 91%
Dalībnieku aptauja: Vai bija vērts piedalīties ekskursijā: Jā 93%
Dalībnieku aptauja: Vai viedoklis par uzņēmumu uzlabojās: Jā 74%
Projektā piedalījās vairāk kā 500 skolas.
Pilsētas, kurās notika ekskursijas: Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Brocēnos, Tukumā, Smiltenē, 
Jelgavā, Skrīveros un Pļaviņās. 
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Ekskursiju laikā jaunieši: 

Apskatīja uzņēmuma telpas,

Tikās ar uzņēmuma darbiniekiem,

Uzzināja par prakses un darba vietām uzņēmumā,

Redzēja uzņēmuma ražošanas/ pakalpojumu sniegšanas procesu,

Iepazinās ar uzņēmuma pārstāvēto darbības nozari,

Noskaidroja nepieciešamās prasmes dažādām profesijām un to nākotnes perspektīvas,

Pieteicās aktuālajām vakancēm. 
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Projektā pārstāvētas 17 nozares: 

Finanses un apdrošinšana,

Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība,

Kultūra un izklaide,

Būvniecība un būvmateriālu ražošana,

IT un telekomunikācijas,

Valsts iestādes,

Pārtikas rūpniecība un ēdināšana,

Metālapstrāde un mašinbūve,

Enerģētika un siltumapgāde,

Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

Būvniecība,

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana,

Transports un loģistika,

Izglītība,

Mediji u.c.
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UZŅĒMUMI, kuri piedalījās projektā 2016. gadā
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PROJEKTA REZULTĀTI PĒDĒJOS 5 GADOS - plānotie un jau sasniegtie

2017.gadā projekts norisināsies jau 10 reizi. Kontakti un reputācija, kuru ieguvām 
iepriekšējos gados, mums ļauj garantēt, ka:

- Ekskursijas apmeklēs 8 000 - 10 000 jauniešu;
- Plānots, ka projektā piedalīsies ap 110 uzņēmumu ar 600 ekskursijām;

2016.gadā projektā piedalījās vairāk nekā 6000 jaunieši, notika aptuveni 440 ekskursijas 
70 uzņēmumos, valsts iestādēs un NVO.

2015.gadā projektā piedalījās vairāk nekā 4700 jaunieši, notika aptuveni 400 ekskursijas 
55 uzņēmumos, valsts iestādēs un NVO.

2014.gadā projektā piedalījās vairāk nekā 4500 jaunieši, notika aptuveni 190 ekskursijas 
44 uzņēmumos, valsts iestādēs un NVO.

2013.gadā projektā piedalījās gandrīz 5000 jaunieši, notika aptuveni 180 ekskursijas 
42 uzņēmumos, valsts iestādēs un NVO.

2012.gadā projektā piedalījās gandrīz 5 000 jaunieši, notika aptuveni 170 ekskursijas 
35 uzņēmumos, valsts iestādēs un NVO.
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BILDES NO ATVĒRTO DURVJU NEDĒĻAS EKSKURSIJĀM 2016. GADĀ – izlases veidā


