Daugavpilī
2018. gada 8. -12.oktobris

Programma
KN Atklāšanas pasākumi “Karjeras māja”

Norises laiks:
08.10.2018.
Plkst.11.00 - 5. – 8. klašu skolēniem
Plkst. 13.30 – 9.-12. klašu skolēniem
Norises vieta: Daugavpils
Zinātkāres centrs Zinoo, Vienības iela 30
Ar pieteikšanos:
ceirane@inbox.lv
Pasākuma kontaktpersona:
Santa Čeirāne
t.29196866

Mācību ekskursija uz uzņēmumu
‘’Daugavpils siltumtīkli’’
Norises laiks:
8.10. - 12.10. 2018.
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums A/S ‘’Daugavpils siltumtikli’’,
18.novembra iela 4
Ar pieteikšanos: 20044461
Pasākuma kontaktpersona:
Raimonds Stašāns
20044461

Pasākumu aicināti apmeklēt
5.- 8.klases ( no skolas 4 dalībnieki)
9. – 12.klase ( no skolas 3- 4 dalībnieki)
Pasākuma ietvaros skolēniem būs iespēja
tikties ar interesantiem, dažādu profesiju
pārstāvjiem, interaktīvā veidā izzināt, kā
attīstīt savas karjeras vadības prasmes jau
skolā, kā apgūtās zināšanas un prasmes
ietekmē turpmāko izglītības un karjeras ceļa
izvēli. Ar vidusskolas skolēniem tiks diskutēts
par domāšanas stratēģiju attīstību, mērķu
apzināšanu un sasniegšanu dzīvē.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
7.-12.klase
Ekskursijas laikā būs iespējas gūt informāciju
par to, kā notiek siltumenerģijas ražošana,
pārvalde,
sadale
un
realizācija
no
koģenerācijas stacijām. Būs iespēja uzzināt par
elektriķa, enerģētķa un inženiera profesijām.
Mācību ekskursiju var organizēt fizikas
stundas ietvaros.
Ekskursijas pieejamas visu nedēļu,
sazinoties un vienojoties par datumu un
laiku individuāli.

Mācību
ekskursija
uz
uzņēmumu
"Daugavpils ūdens”
Norises laiks:
8.10. - 12.10. 2018.
Norises vieta: Daugavpils
SIA "Daugavpils ūdens", Ūdensvada iela 3
Ar pieteikšanos: 65444608
Pasākuma kontaktpersona:
Olga Bumažņikova
65444608

Mācību ekskursija uz uzņēmumu
"DITTON pievadķēžu rūpnīca"
Norises laiks:
8. – 12. 10. 2018.
Norises vieta: Daugavpils
AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca",
Višķu iela 17
Ar pieteikšanos: 65402317
Pasākuma kontaktpersona:
Elada Cvetkova
65402317

Mācību ekskursijas uz AS Swedbank
Norises laiks:
8.10. – 12.10.2018.
Norises vieta: Daugavpils
Swedbank, Rīgas iela 22 a, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
t. 67448649
Pasākuma kontaktpersona:
Iveta Salekalne

Pasākumu aicināti apmeklēt:
5.-9.klase/ 10.-12.klase
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar
ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu,
kurš sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas
teritorijā un tuvākajos Daugavpils novados.
Ekskursijas laikā būs iespēja uzzināt, kādu
profesiju pārstāvji nepieciešami uzņēmumā,
kāda izglītība nepieciešama dažādās profesijās
strādājošajiem speciālistiem.
Ekskursijas pieejamas visu nedēļu,
sazinoties un vienojoties par datumu un
laiku.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Daugavpils pievadķēžu rūpnīca ir viena no
senākajiem pievadķēžu ražotājiem Eiropā.
Ekskursijas laikā būs iespēja iespēja iepazīties
gan ar ražošanas procesu, gan darba vidi, kā arī
uzzināt, kādu profesiju pārstāvji strādā
uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama
uzņēmumā strādājošajiem speciālistiem.
Ekskursijas pieejamas nedēļas garumā.
Pieteikšanās - individuāli sazinoties un
vienojoties par pasākuma laiku ar
kontaktpersonu.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Apmeklējot "Swedbank" filiāli, skolēniem būs
iespēja gūt priekšstatu un informāciju par
darba ikdienu bankā, uzzināt, kāda izglītība,
profesionālās prasmes un personīgās rakstura
īpašības
nepieciešamas
banku
sfērā
strādājošajiem.
Pieteikšanās
ekskursijai,
individuāli
sazinoties ar kontaktpersonu un vienojoties
par apmeklējuma laiku.

Pasākums “Tikšanās ar dzejnieci Ivetu
Ratinīku”
Norises laiks:
09.10.2018. plkst. 14.00
Norises vieta:
Latgales Centrālā bibliotēkas
Nozaru literatūras sektors

Pasākumu aicināti apmeklēt:
10.-12. klase
Sarunā ar dzejnieci Ivetu Ratinīku skolēniem
būs iespēja uzzināt, kā radošo darbību
literatūras nozarē ir iespējams savienot ar
karjeras veidošanu citās saistītās jomās
(zinātnē, pedagoģijā, sabiedriskajās attiecībās,
mārketingā).

Rīgas ielā 22a, 2. stāvs
Ar pieteikšanos:
654 76345
Pasākuma kontaktpersona:
Jana Konopecka, jana.konopecka@lcb.lv

Pasākums “Atver bibliotēkas durvis!”

Norises laiks:
09.10. – 13.10.2018.
Norises vieta:
LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58
Ar pieteikšanos:
654 21750
Pasākuma kontaktpersona:
Dace Jakovele, dace.jakovele@lcb.lv

Izglītojoša spēle
‘’Profesiju pasaule. Kas? Kur? Kad?’’
Norises laiks
09.10.2018. plkst. 15.30
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Krievu vidusskola-Licejs,
Tautas iela 59, Skolas aktu zāle, Daugavpils

Pasākumu aicināti apmeklēt:
ikviens interesents. Pasākums tiks pielāgots
atbilstoši vecumposmam.
Pasākuma dalībnieki ielūkosies bibliotēkas
vēstures lappusēs, uzzinās, kur var apgūt
bibliotekāra profesiju un kādi ir bibliotekāra
darba pienākumi. Tiks piedāvāta iespēja doties
virtuālajā ceļojumā pa pasaules skaistākajām
bibliotēkām.
Pirmsskolas
bērniem
tiks
novadītas
rotaļspēles. Sākumskolas skolēni iejutīsies
bibliotekāra lomā un iegūs praktiskas iemaņas:
kārtos grāmatas alfabēta secībā, sadalīs tās pa
tēmām.
Pamatskolas skolēni tiks iesaistīti diskusijā par
bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un
dažādību.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9.-12.klase
Izglītojošās spēles ‘’Kas? Kur? Kad?’’ laikā
Daugavpils skolu komandas sacentīsies
erudīcijā un atjautībā par izglītības, profesiju
klāsta, darba tirgus un citiem ar karjeras izglītību
saistītiem jautājumiem.

Ar pieteikšanos:
karjerakaskurkad2018@inbox.lv

Pasākuma kontaktpersona:
Ilona Peipiņa t. 29778827

Zīmējumu izstādes “Karjeras māja” /
"Karjeras ceļš"
Norises laiks:
8.10. - 12.10. 2017
Norises vieta:
Daugavpils pilsētas vispārizglītojošās skolas
Pasākuma kontaktpersona:
Izglītības iestāžu pedagogi – karjeras
konsultanti, vizuālās mākslas skolotāji

Pasākums “Kā tas ir – būt policistam?”
Norises laiks:
09.10.2018. plkst. 12.45
Norises vieta:
LCB filiāle Ceriņu bibliotēka
Lauska ielā 16

Spēlē piedalās Daugavpils vispārizglītojošo
skolu 9.-12. klašu skolēnu komandas.
Spēles nolikums izsūtīts skolu karjeras
konsultantiem.

Pasākumu aicināti piedalīties:
1.- 9.klase
Zīmējumu izstādes skolās būs apskatāma visas
Karjeras nedēļas garumā no 8. līdz 12. oktbrim.

Pasākumu aicināti apmeklēt 5.-6. klase
Karjeras nedēļas ietvaros Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas
biroja Prevencijas grupa sadarbībā ar Ceriņu
bibliotēku rīko izzinošu pasākumu skolēniem
“Kā tas ir – būt policistam?”. Skolēniem būs
iespēja iepazīt policijas ikdienas darbu,
galvenos pienākumus un funkcijas.

Ar pieteikšanos:
654 30660
Pasākuma kontaktpersona:
Tatjana Zahare, tatjana.zahare@lcb.lv

Tematisks pasākums
“Bibliotekāra profesija mūsdienu skatījumā”
Norises laiks:
08.10. – 12.10.2018.
Norises vieta:
LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā ielā 2

Pasākumu aicināti apmeklēt:
8.-10. klase
Skolēni iepazīsies ar vienu no senākajām un
interesantākajām profesijām – bibliotekārs.
Būs iespēja uzzināt, kā laika gaitā ir
mainījusies šīs profesijas specifika, kur un
kādas iemaņas un prasmes jāapgūst, lai kļūtu
par speciālistu bibliotēkzinātņu jomā.

Ar pieteikšanos:
654 23339
Pasākuma kontaktpersona:
Natālija Putroma, natalija.putroma@lcb.lv

Pasākums “Iepazīsti profesiju
daudzveidību…”
Norises laiks:
09.10.– 12.10.2018.
Norises vieta:
LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161

Pasākumu aicināti apmeklēt:
5.-6. klase
Pasākuma dalībnieki gūs priekšstatu par
nepieciešamajiem
izglītības
posmiem
konkrētas profesijas apguvei, izspēlēs
interaktīvu spēli un piedalīsies citās jautrās
aktivitātēs. Bērniem būs iespēja tuvāk
iepazīties ar populārākajām profesijām un
grāmatu izstādi “Zem profesiju cepures”.

Ar pieteikšanos:
654 38173
Pasākuma kontaktpersona:
Svetlana Lapāne, svetlana.lapane@lcb.lv

Radošās darbnīcas PIKC “DDMV Saules
skola”
Norises laiks:
8.10.2018. –12.10.2018.
Norises vieta:Daugavpils, Saules ielā 6/8,
Ar pieteikšanos: līdz 4.oktobrim!
20217482
Pasākuma kontaktpersona:
Margarita Stoļarova
20217482

Pasākumu aicināti apmeklēt:
8.-9. klase/ 10.-12.klase
Iespēja iepazīties ar profesionālās izglītības
programmām, ar apmācības procesu un
aplūkot audzēkņu kvalifikācijas darbus.
Uzzināt informāciju par profesijām un darba
iespējām.
Iespēja piedalīties radošās darbnīcas:
9.10.2018. Koka dizaina programmas radošā
darbnīca.
10.10.2018. Interjera dizaina izglītības
programmas radošā darbnīca.
11.10.2018. Apģērbu dizaina izglītības
programmas radošā darbnīca
12.10.2018. Reklāmas dizaina izglītības
programmas radošā darbnīca
Pietekšanās un vienošanās par laikiem,
sazinoties individuāli ar norādīto
kontaktpersonu.

Aktivitāte "Profesiju karuselis!"

Pasākumu aicināti apmeklēt:
7.-12.klase

Norises laiks:
09.10.2018. no plkst. 12.00 līdz 16.00
10.10.2018. no plkst. 12.00 līdz 16.00
11.10.2018. no plkst. 12.00 līdz 16.00

Radošu un praktisku uzdevumu laikā būs iespēja
izzināt un iepazīt izglītības iestādē apgūstamās
profesijas. Skolēnus gaidīs:
1.Profesiju ( pavārs, konditors, viesmīlības
pakalpojumu
speciālists,
pārdevējs)
izmēģinājumi,
3. Informācija par iegūstamās kvalifikāciju un
turpmākās karjeras iespējām

Norises vieta: Daugavpils, Daugavpils
Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā
Miera ielā 57,
Pieteikšanas:
654-34106
26171428
Pasākuma kontaktpersona:
tālr. 654-34106
Inese Celitāne
26171428

Pasākums
“Tikšanās
bortinženieri”

ar

Pieteikšanās individuāli sazinoties ar norādīto
kontaktpersonu.

lidmašīnas

Norises laiks:
11.10.2018. plkst. 13.20
Norises vieta:
LCB filiāle Gaismas bibliotēka

Pasākumu aicināti apmeklēt: 10.-12. klase
Plānojot tālāko izglītošanos un nākotnes
karjeru, skolēniem būs brīnišķīga iespēja
tikties ar lidmašīnas bortinženieri.
Pasākuma laikā tiks stāstīts par
bortinženiera profesiju, nepieciešamajām
iemaņām, prasmēm un zināšanām.

Gaismas ielā 9
Ar pieteikšanos:
654 55648
Pasākuma kontaktpersona:
Kristīne Jasāne, kristine.jasane@lcb.lv

Pasākumu aicināti apmeklēt:
5. - 9. klase
Pasākumā laikā skolēnus ar interaktīvu metožu
palīdzību iepazīstinās ar to, kādas profesijas
bijušas senāk, kuras profesijas laika gaitā
izzudušas, kuras izmainījušās,
bet, kuras
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas izdzīvojušas līdz mūsdienām. Būs iespēja
muzejs, Rīgas iela 8,
aplūkot dažādus vēsturiskus amatu darbarīkus
Interaktīvā nodarbība
“Profesijas laiku lokos”
Norises laiks:
08. – 12.10.2018.

Ar pieteikšanos:
65424155, 20203713
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Akmolova
20203713

Pasākums “Atver bibliotēkas durvis”
Norises laiks:
11.10.2018. plkst. 14.00
Norises vieta:
LCB filiāle Piekrastes bibliotēka
Aveņu ielā 40

un profesijās izmantojamos aprīkojumus, darba
piederumus.

Pasākumu aicināti apmeklēt: 7.-9. klase
Pasākuma mērķis ir popularizēt bibliotekāra
profesiju. Ar prezentācijas palīdzību skolēni gūs
priekšstatu par bibliotekāra amata vēsturi,
iepazīsies ar bibliotekāra profesijas īpatnībām
un tās pieprasījumu darba tirgū, kā arī
nostiprinās savas zināšanas, piedaloties
viktorīnā.

Ar pieteikšanos:
654 30311
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Oleiņikova, anna.oleinikova@lcb.lv

Atvērtā lekcija - seminārs
"Iekšejo resursu izzināšana un attīstībajeb kā atrast pamatu sevī?”
Norises laiks:
09.10.2018. no plkst.14.00 – 15.00
Norises vieta:
Auigstskolas RISEBA Daugavpils filiāle,
Mihoelsa iela 47,
Ar pieteikšanos: 65422681
Pasākuma kontaktpersona:
Ilona Jermoļonoka 29644254

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. – 12.klase
Atvērtās lekcijas – semināra laikā būs iespēja
izzināt un izpētīt savus iekšējos resursus un
stiprās puses, kā arī gūt zināšanas un iemaņas,
kā savus resursus izmantot mērķtiecīgai un
apzinātai izglītības un karjeras ceļa izvēlei.

Mācību ekskursija uzņēmumā “ Dautkom” Pasākumu aicināti apmeklēt:
6.- 9.klase
Mācību ekskursijas laikā skolēniem būs
Norises laiks:
8.10 -11.10. 2018. katru dienu plkst.13.00
iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību, gūt
( grupas līdz 10 cilvēkiem)
priekšstatu par filmēšanas procesu studijā.
Varēs iegūt informāciju par dažādām nozarēm,
Norises vieta: Daugavpils
SIA “Dautkom TV”, Jelgavas iela 1B
uzņēmuma vietu darba tirgū, kā arī informāciju
Ar pieteikšanos: 27797244
par nepieciešamo izglītību darbojoties nozarē.
Pasākuma kontaktpersona:

Anita Drozdova t. 27797244
Ņikita Aleksejevs t. 20389648

Spēle “ Profesijas laika ratā”

Norises laiks:
9.10.2018. plkst.13.00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzejs, Rīgas iela 8

Pasākumu aicināti apmeklēt:
4. klašu skolēni
Interaktīvas spēles laikā skolēnu komandai ( 5
cilvēki) tiks doti uzdevumi, kuru laikā būs
jāizpēta informācija saistīta ar senajiem
darbarīkiem, amatiem, aprīkojumu
( 6 komandas no pilsētas)

Ar pieteikšanos: 29196866
Pasākuma kontaktpersona:
Santa Čeirāne

Tematiskais pasākums “Kad izaugšu liels”
Norises laiks:
10.10.- 13.10.2017.
Norises vieta:
LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka

18. novembra iela 161
Ar pieteikšanos:

65438173
Pasākuma kontaktpersona:
Svetlana Lapāne, svetlana.lapane@lcb.lv

Pasākumu aicināti apmeklēt: pirmskolas un 1.2. klašu skolēni
Aktīvi darbojoties organizētajā spēlē,
pasākuma dalībnieki iepazīsies ar dažādām
profesijām, izzinās profesiju pasauli

Mācību ekskursija uzņēmumā “Axon
cable”
Norises laiks:
29.10. – 31.10.2018.
Norises vieta: Daugavpils
Višķu iela 21 c
Ar pieteikšanos: 65407891
Pasākuma kontaktpersona:
Ineta Pečonka

Pasākumu aicināti apmeklēt:
7. – 12.klase
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar uzņēmuma
darbību, aplūkot ražošanas iekārtas un
procesu. Uzņēmumā tiek ražoti kabeļi
telekomunikāciju, medicīnas, datortehnikas un
autobūves vajadzībām, kā arī militārajām un
kosmiskajām iekārtām, kopā ap 1000 dažādu
kabeļu. Būs iespēja izzināt, kādu profesiju
pārstāvji strādā uzņēmumā, iepazīt uzņēmuma
darba vidi, specifku.

Tematisks pasākums “ Bibliotekāra profesija
cauri laikam!”
Norises laiks:
10.10. – 14.10.2017.

Pasākumu aicināti apmeklēt: 6.– 7. klases
Pasākuma dalībnieki dosies virtuālā ceļojumā uz
dažādām valstīm un uzzinās, kā laika gaitā ir
mainījusies un attīstījusies bibliotekāra profesija.

Norises vieta:
LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka,
Komunālā iela 2
Ar pieteikšanos:
65423339
Pasākuma kontaktpersona:
Natālija Putroma
Natalija.putroma@lcb.lv

Pasākums “ Būvē savu karjeru pats!”

Pasākumu aicināti apmeklēt:
1.- 12.klase

Norises laiks:
9.10.2018. no 13.30 – 17.00
Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt profesijas:
arhitektūras tehniķis, interjera noformētājs,
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela apdares darbu tehniķis, sausās būves tehniķis,
87
lokmetinātājs MAG un gāzmetinātājs OAW,
ceļu būvtehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis
Pieteikšanās:
un montētājs, autodiagnostiķis un autoelektriķis.
aizpildot anketu https://ej.uz/DBTkarjerasdiena
Programmā
stāstījums
par
profesijām,
vai zvanot 26698899
paraugdemonstrējumi un aktivitātes skolēniem.
Pasākuma kontaktpersona:
Linda Pūdāne
t. 26698899

Mācību ekskursija “Park Hotel Latgola”
Norises laiks:
8.10. – 12.10.2018.
Norises vieta: Daugavpils
Ar pieteikšanos: 26350037
Pasākuma kontaktpersona:

Pasākumu aicināti apmeklēt:
7. – 12.klase
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar viesmīlības
nozarē strādājošu uzņēmumu. Mācību ekskursijas
laikā būs iespēja izzināt, kādu profesiju pārstāvji
strādā uzņēmumā, kādas prasmes, zināšanas un
iemaņas
nepieciešamas
viesmīlības
jomā
strādājošiem profesionāļiem, iepazīt uzņēmuma
darba vidi.

Ruta Priede

Mācību ekskursija uz uzņēmumu
"Daugavpils satiksme"
Norises laiks:
8.10. - 12.10. 2018.
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums “Daugavpils satiksme”,
Jātnieku iela 90
Ar pieteikšanos: sekretāre - 65433632
(jautājot Alīnu Jakovļevu)
Pasākuma kontaktpersona:
Alīna Jakovļeva

Pasākumu aicināti apmeklēt:
1. - 4. klase / 5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Skolēniem ekskursijas laikā būs iespēja iepazīties ar
uzņēmuma darbību un funkcijām - satiksmes
nodrošināšanu pilsētā. Skolēni varēs iepazīties ar
uzņēmuma vēsturi, kā arī noskaidrot, kādu profesiju
pārstāvji strādā uzņēmumā, kāda izglītība
nepieciešama profesiju pārstāvjiem.

