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 Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma 

norises vieta 

Pasākuma 

norises laiks  

Pasākuma 

mērķauditorija  Īss pasākuma apraksts 

Kontaktpersona un 

pieteikšanās 

Sadzirdi un liec aiz 

auss! 

Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas 

mājaslapā un 

Facebook kontā 

26.-30.10. Vecāko klašu 

skolēni, studenti 

Karjeras nedēļas gaitā LCB Facebook 

kontā tiks ievietoti informatīvi 

videomateriāli par dažādām bibliotēkā 

pārstāvētām profesijām – bibliotekārs, 

programmētājs, dizaineris, sabiedrisko 

attiecību speciālists u.c. Interesentiem 

būs iespēja uzzināt par katra darbinieka 

ikdienu, izglītību un nepieciešamajām 

prasmēm. 

Iepriekšēja pieteikšanās nav 

nepieciešama. Jāseko līdzi 

informācijai LCB Facebook 

kontā 

 

Kontaktpersona: 

Jana Konopecka 

654 76345 

jana.konopecka@lcb.lv 

Literatūras izstāde 

“Izpēti darba 

pasauli, atrodi 

sevi” 

Latgales Centrālā 

bibliotēkas 

Nozaru literatūras 

sektors, Rīgas ielā 

22a 

26.-31.10. Visi interesenti Tiks piedāvāta literatūras izstāde, kurā 

būs iespējams iepazīt dažādas profesijas, 

rast ieteikumus nākotnes profesijas 

izvēlei.   

Iepriekšēja pieteikšanās nav 

nepieciešama 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas Lietotāju 

apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

654 26422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Satiec profesionāli 

digitālajā vidē! 

Latgales 

Centrālās 

 Jaunieši, 

pieaugušie 

Interesenti tiek aicināti pievienoties īpaši 

izveidotai atvērtai grupai Facebook – 

Jāpievienojas Facebook 

grupai “Satiec profesionāli 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi
https://www.facebook.com/lcb.lv/
mailto:jana.konopecka@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv


bibliotēkas 

filiāles Gaismas 

bibliotēkas 

Facebook kontā 

un Facebook 

atvērtā grupā 

“Satiec 

profesionāli 

digitālajā vidē!” 

“Satiec profesionāli digitālajā vidē!”. 

Tajā būs iespēja saņemt informatīvo 

atbalstu un atbildes uz interesējošiem 

jautājumiem, elektroniski sazinoties ar 

kādu no profesijas pārstāvjiem.  

digitālajā vidē!” 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 

654 55648 

egija.gribuste@lcb.lv 

Literatūras izstāde 

“Kad es izaugšu… 

LCB filiāle 

Pārdaugavas 

bibliotēka, 

Komunālā ielā 2 

26.- 31.10. Visi interesenti Tiks piedāvāta literatūras izstāde, kurā 

būs iespējams iepazīt dažādas profesijas, 

rast ieteikumus nākotnes profesijas 

izvēlei.   

Iepriekšējā pieteikšanās nav 

nepieciešama 

Kontaktpersona: 

 

Inese Lutoka 

654 23339 

inese.lutoka@lcb.lv 

Karjeras dienu 

pasākumi “Atver 

profesijas durvis” 

LCB filiāle 

Pārdaugavas 

bibliotēka, 

Komunālā iela 2 

26.10-31.10. Dažāda 

vecumposma  

skolēni, jaunieši 

Visas nedēļas laikā bērniem un 

jauniešiem tiks piedāvātas dažādas 

aktivitātes – spēle “Profesiju pasaulē”, 

krustvārdu mīklas, krāsojamās lapas par 

profesijām. 

Iepriekšējā pieteikšanās nav 

nepieciešama 

Kontaktpersona: 

Inese Lutoka 

654 23339 

inese.lutoka@lcb.lv 

Zīmējumu izstāde 

“Skanošās 

profesijas!”  

Daugavpils 

pilsētas izglītības 

iestādes 26. – 31.10. 

1. – 6. klašu 

skolēni 

Zīmējumu izstāde, kurā būs vērojama 

skolēnu izpratne un radošā pieeja, 

atainojot profesijas, darbus, kurus var 

saklausīt apkārtējie, vai arī, kuros 

nozīmīgi ir sadzirdēt – dabas skaņas, 

mehāniskās skaņas, muzikālās u.c 

skaņas. Darbi vai profesijas, kuros 

skaņai/dzirdei ir nozīmīga loma.  

Zīmējumu izstāde 

“Sadzirdi sevī 

Daugavpils 

pilsētas izglītības 26. – 31.10. 

7. – 9. klašu 

skolēni 

Zīmējumu izstāde, kurā būs vērojama 

skolēnu izpratne un radošā pieeja,  

https://www.facebook.com/search/top/?q=latgales%20centr%C4%81l%C4%81s%20bibliot%C4%93kas%20fili%C4%81le%20gaismas%20bibliot%C4%93ka
mailto:egija.gribuste@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv


profesionāli!” iestādes attainojot savu nākotnes profesionālo 

vīziju. 

Intervijas 

 “Mana skolotāja 

stāsts!” 

Daugavpils 

pilsētas izglītības 

iestādes 26. -30.10. 

8. – 9. klašu 

skolēni 

Skolēni intervē savu klases 

audzinātāju/priekšmeta skolotāju, izzinot 

skolotāja pieredzes stāstu, kā izvēlēta 

skolotāja profesija.   

Reklāmas 

kampaņa  

” Ko jautā karjeras 

konsultantam?” 

Daugavpils 

pilsētas izglītības 

iestādes.  

(Iestāžu mājas 

lapas) 26. -30.10. 

7. – 12. kl. 

skolēni/vecāki 

Pedagogi karjeras konsultanti apkopos un 

izveidos digitālu informatīvu materiālu 

par to, ko visbiežāk skolēni jautā 

pedagogam karjeras konsultantam. 

Materiālu varēs izmantot karjeras 

atbalsta pakalpojumu reklāmai un 

skaidrojumam.   

Virtuālā tūre un 

tests  

"Liec aiz auss!" 

Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikums 

Tiešsaiste  

26.-30.10. 

Vispārizglītojoš

o skolu 5.-9. 

klašu skolēni 

Skolām , kuras pieteiksies pasākumam 

tiks nosūtīti faili - Virtuālā tūre pa 

mācību iestādi, ar iespēju iepazīt 

profesijas un tiešsaistes tests, par 

redzētajām profesijām. Ātrākajiem 

pareizās atbildes sniedzējiem tiks 

nosūtītas veicināšanas balviņas. 

Pasākumu var veidot kā audzināšanas 

nodarbības daļu. 

Nodarbībām skolas var 

pieteikties, aizpildot 

anketu: www.ej.uz/DBTkarje

rasdienas 

Linda.pudane@dbt.lv 

 

Spēle 

 "Atrodi 

profesiju!" 

Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikums 26.-30.10 

Daugavpils 

izglītības 

iestādes 1.-9. 

klase 

Spēle, kurā jāmeklē profesijas 

skaidrojums, ar mērķi, iepazīt ne tik 

populāras profesijas. 

Nodarbībām skolas var 

pieteikties, aizpildot 

anketu: www.ej.uz/DBTkarje

rasdienas 

 

Linda.pudane@dbt.lv 

Diskusija „Kā 

sadzirdēt sevi caur 

sevis izzināšanu un 

izvēlēties karjeras 

Tiešsaistē 

Facebook 

sociālajā tīklā: 

@jaunatne.dauga

Diskusijas 

translācija būs 

publiski 

pieejama 16. – 29. g. 

Zoom diskusijā par to, kā “profesijas 

virpulī” atrast savējo caur sevis 

izzināšanu. Piedalīsies pārstāvji no 

Jaunatnes starptautisko projektu 

Kontaktpersona: Viktors 

Gallers t. 29847583 

http://www.ej.uz/DBTkarjerasdienas
http://www.ej.uz/DBTkarjerasdienas
mailto:Linda.pudane@dbt.lv
http://www.ej.uz/DBTkarjerasdienas
http://www.ej.uz/DBTkarjerasdienas
mailto:Linda.pudane@dbt.lv


ceļu?” vpils Daugavpils 

pilsētas 

domes 

Jaunatnes 

nodaļas 

Facebook 

sociālajā tīklā 

28.10. no 

plkst. 14:00 

līdz plkst. 

15:30 

aģentūras, LIAA Daugavpils Biznesa 

inkubatora, nodibinājuma „Iespējama 

misija”, Jauno speciālistu nodarbinātības 

programmas (www.nodarbinatiba.lv) 

uc., Pasākuma dalībnieki prezentēs savu 

iestāžu vai organizāciju piedāvātos 

instrumentus sevis izzināšanai karjeras 

kontekstā! Diskusiju moderēs Ieva 

Garjāne. 

Iepazīšanās ar 

uzņēmējiem 

„Labāk vienu reizi 

redzēt, nekā 100 

reizes dzirdēt!” 

Saite uz Google 

disku būs aktīva 

visas Karjeras 

nedēļas laikā KN laikā 

8.-12. klašu  

skolēni 

Visiem interesentiem būs publiski 

pieejami google diskā trīs video 

fragmenti par vietējiem uzņēmējiem, kas 

stāstīs par savu darbu, veiksmēm un 

neveiksmēm, COVID-19 izaicinājumiem 

un attīstības perspektīvām. Klāt 

videomateriāliem nāks arī uzdevums, ko 

pedagogi varēs izskatīt kopā ar 

skolēniem par attiecīgo darba jomu. 

Kontaktpersona: Viktors 

Gallers t. 29847583 

Bibliotekāra 

iespējas un 

izaicinājumi 

21. gadsimtā 

Attālināti, 

tiešsaistes 

platformā Zoom 

27.-30.10. 
7.-9. klašu 

skolēni 

Tematiskā tiešsaistes pasākumā jaunieši 

uzzinās, kāds ir mūsdienīgs bibliotekārs 

un kādēļ bibliotekāru dēvē par 

informācijas speciālistu un digitālo 

aģentu. Tiks diskutēts par profesijas 

apguves iespējām un izaicinājumiem. 

Pasākuma dalībnieki izspēlēs erudīcijas 

spēli “Kļūsti viens no mums!” 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” 

vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

Bibliotekāra 

profesija – 

Attālināti, 

tiešsaistes 
27.-30.10. 

5.-9. klašu 

skolēni 

Pasākuma laikā skolēni iepazīs 

bibliotekāra ikdienas darbus, uzzinās, 

Ar pieteikšanos: 

654 30660 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv


 

mūsdienīgi un 

interesanti 

platformā Zoom kāda izglītība un prasmes ir 

nepieciešamas šīs profesijas pārstāvim. 

Dalībniekiem tiks piedāvāta virtuāla 

ekskursija pa Ceriņu bibliotēku. 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles  

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv 

Bibliotekārs 

digitālajā laikmetā 

Attālināti, 

tiešsaistes 

platformā Zoom 

27.-30.10. 
7.-9. klašu 

skolēni 

Pasākuma dalībnieki uzzinās par 

bibliotekāram nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm, kā arī par šīs 

profesijas apguves iespējām un vietu 

mūsdienu darba tirgū. Skolēni tiks 

iepazīstināti ar bibliotekāra galvenajiem 

pienākumiem un izaicinājumiem 

digitālajā laikmetā. 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas 

bibliotekāre 

Edīte Kuzmiča 

edite.kuzmica@lcb.lv 

Bibliotekāra 

profesija: pagātne 

un nākotne 

Attālināti, 

tiešsaistes 

platformā Zoom 

27.-29.10. 
5.-9. klašu 

skolēni 

Pasākuma dalībniekus gaida ieskats 

bibliotekāra profesijas vēsturē un 

stāstījums par mūsdienu bibliotekāra 

amatam nepieciešamajām zināšanām un 

prasmēm, kā arī galvenajiem 

pienākumiem. Skolēni uzzinās par 

bibliotekāra profesijas apguves iespējām, 

pieprasījumu darba tirgū un nākotnes 

perspektīvām. Iegūtās zināšanas skolēni 

varēs nostiprināt, piedaloties viktorīnā. 

Ar pieteikšanos 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas 

vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv
mailto:edite.kuzmica@lcb.lv
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