
Daugavpils 

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu 

 ‘’Zieglera mašīnbūve’’ 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

5.-9.klase/ 10.-12.klase 

Norises laiks: 

No 16.10-20.10. 2017 

Norises vieta: Daugavpils 

SIA ‘’Zigleras mašīnbūve’’, Spaļu iela 3 

Ar pieteikšanos: 65404100 

Pasākuma kontaktpersona: 

Tatjana Morenko 

65404100 

Mācību ekskursijas laikā skolēniem būs iespēja 

iepazīties ar metālāpstrādes uzņēmuma darbību, 

gūt priekšstatu par ražošanas procesu. Varēs 

iegūt informāciju par metālapstrādes nozares 

uzņēmumu vietu darba tirgū, attīstības 

tendencēm un pieprasījumu darba tirgū, kā arī 

informāciju par nepieciešamo izglītību 

darbojoties metālapstrādes nozarē. 

Ekskursijām pieteikties, sazinoties ar 

norādīto kontaktpersonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu 

"Daugavpils ūdens” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

5.-9.klase/ 10.-12.klase 

Norises laiks: 

16.10. - 20.10. 2017 

Norises vieta: Daugavpils 

SIA "Daugavpils ūdens", Ūdensvada iela 3  

 

Ar pieteikšanos: 65444608 

Pasākuma kontaktpersona: 

Olga Bumažņikova 

65444608  

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. 

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu 

‘’Daugavpils siltumtīkli’’ 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

10.-12.klase 

Norises laiks: 

16.10. - 20.10. 2017 

Norises vieta: Daugavpils 

Uzņēmums A/S ‘’Daugavpils siltumtikli’’, 

18.novembra iela 4 

 

Ar pieteikšanos: 65407558 

Pasākuma kontaktpersona: 

Valērijs Mjagkihs 

65407558 

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. 

16.-20.oktobrī 



Mācību ekskursija uz uzņēmumu 

"DITTON pievadķēžu rūpnīca" 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

5. - 9. klase / 10. - 12. klase 

Norises laiks: 

16. – 20. 10. 2017.  

Norises vieta: Daugavpils 

AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca",  

Višķu iela 17 

 

Ar pieteikšanos: 65402317 

Pasākuma kontaktpersona: 

Elada Cvetkova  

65402317 

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. 

 

Mācību ekskursijas uz AS Swedbank  Pasākumu aicināti apmeklēt: 

5. - 9. klase / 10. - 12. klase 

Norises laiks: 

16.10. – 20. 10.2017.  

Norises vieta: Daugavpils 

Swedbank, Rīgas iela 22 a, Daugavpils 

 

Ar pieteikšanos:  

t. 67448649 

Pasākuma kontaktpersona: 

Iveta Salekalne 

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. 

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu 

 "Regula Baltija" 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

9. - 12. klase  

Norises laiks:  

17.10. un 18.10. 2017. plkst.13.00 

 

Norises vieta: Daugavpils 

SIA " Regula Baltija", A.Pumpura iela 97 

 

Ar pieteikšanos: 65431299 

Pasākuma kontaktpersona: 

Uzņēmuma lietvede  

65431299 

Mācību ekskursijas laikā skolēniem būs 

iespēja iepazīties ar uzņēmumu, kas nodrošina 

optiski elektronisko iekārtu un sistēmu 

ražošanu, kuras paredzētas dokumentu 

pārbaudei un automātiskai nolasīšanai. 

Ekskursijas laikā būs iespēja noskaidrot, cik 

pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti, 

kāda ir nepieciešamā izglītība un darba 

prasmes.  

Pieteikšanās individuāli sazinoties ar 

norādīto kontaktpersonu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojoša spēle ‘’Kas? Kur? Kad?’’ Pasākumu aicināti apmeklēt: 

9.-12.klase 

Norises laiks 

18. 10.2017.  plkst. 15.00 

 

Norises vieta: Daugavpils 

Daugavpils Krievu vidusskola-Licejs,  

Tautas iela 59, Daugavpils 

 

Ar pieteikšanos: 65476094 

 

Pasākuma kontaktpersona: 

Ilona Peipiņa t. 29778827 

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. 

 

Spēlē piedalās Daugavpils vispārizglītojošo 

skolu 9.-12. klašu skolēnu komandas. 

 

Spēles nolikums tiks izsūtīts skolu karjeras 

konsultantiem. 

 

 

Organizācijas ‘’Dream foundation’’  

izglītojoša prezentācija 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

11.-12. klase 

Norises laiks un vietas: 

 13.10.2017. plkst. 12.00 - Daugavpils 10. 

vidusskolā, 

Plkst. 13.40 - J. Pilsudska Daugavpils valsts 

poļu ģimnāzijā, 

16.10.2017. plkst. 9.40 - Daugavpils Valsts 

ģimnāzijā,  

Plkst. 11.00 - Daugavpils 9. vidusskola. 

Ar pieteikšanos:  

Pie minēto izglītības iestāžu pedagogiem – 

karjeras konsultantiem. 

Pasākuma kontaktpersona: 

Santa Čeirāne t. 29196866 

Prezentācijas laikā sniegs informāciju par  

izglītības iespējām ārzemēs, studiju 

finansējuma iespējām, pieteikumu 

iesniegšanas kārtību un kritērijiem, 

Tāpat tiks sniegta informācija par 

Starptautisko CAE (Cambridge English 

Advanced) eksāmensu un informācija par 

Centralizētā angļu valodas eksāmena 

aizstāšanu 12. klasē. 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu 

"Daugavpils satiksme" 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

1. - 4. klase / 5. - 9. klase / 10. - 12. klase 

Norises laiks: 

16.10. - 20.10. 2017 

Norises vieta: Daugavpils 

 Uzņēmums “Daugavpils satiksme”,  

Jātnieku iela 90 

 

Ar pieteikšanos: 26478090 

Pasākuma kontaktpersona: 

Alīna Jakovļeva  

65433632 

 

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. 



Zīmējumu izstāde "Profesiju brilles" Pasākumu aicināti piedalīties: 

1.- 12.klase 

Norises laiks:  

16.10. - 20.10. 2017 

 

Norises vieta:  

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošās skolas 

 

Pasākuma kontaktpersona: 

Izglītības iestāžu pedagogi – karjeras 

konsultanti 

 

Zīmējumu izstādes skolās būs apskatāma visas 

Karjeras nedēļas garumā no 16. līdz 20. oktbrim. 

 

 

Radošās darbnīcas PIKC “DDMV Saules 

skola” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

8.-9. klase/ 10.-12.klase 

Norises laiks: 

16.10.2017. –19.10.2017.  

 

Norises vieta:Daugavpils,  Saules ielā 6/8,  

 

Ar pieteikšanos: līdz 6.oktobrim!  

20217482 

 

 

Pasākuma kontaktpersona: 

Margarita Stoļarova 

20217482 

 

 

Iespēja iepazīties ar profesionālās izglītības 

programmām,  ar  apmācības procesu un 

aplūkot audzēkņu kvalifikācijas darbus. 

Iespēja piedalīties radošās darbnīcas: 

16.oktobrī- Interjera dizaina nodaļas radošā 

darbnīca. 

17.oktobrī- Reklāmas dizaina nodaļas radošā 

darbnīca.  

18.oktobrī- Koka izstrādājumu dizaina 

nodaļas radošā darbnīca 

19.oktobrī plkst. 15:00- Apģērbu dizaina 

nodaļas Modes skate 

Skates ilgums aptuveni 30 – 45 minūtes.  

Pietekšanās un vienošanās par laikiem, 

sazinoties individuāli ar norādīto 

kontaktpersonu.  

 

Aktivitāte "Profesiju karuselis!"  Pasākumu aicināti apmeklēt: 

7.-12.klase 

Norises laiks: 

17.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 16.00 

18.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 16.00 

19.10.2017. no plkst. 12.00 līdz 16.00 

 

Norises vieta: Daugavpils, Daugavpils 

Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 

Miera ielā 57,  

Pieteikšanas:  
654-34106 

26171428 

Pasākuma kontaktpersona: 

Radošu un praktisku uzdevumu laikā  būs 

iespēja izzināt un iepazīt izglītības iestādē 

apgūstamās profesijas. Skolēnus gaidīs: 

1.Profesiju praktisko uzdevumu  karuselis, 

2. Profesiju izmēģinājumi, 

3. Informācija par iegūstamās kvalifikāciju un 

turpmākās karjeras iespējām 

 

Pieteikšanās individuāli sazinoties ar 

norādīto kontaktpersonu. 



 

 

 

Zīmējumu izstāde "Profesiju brilles" Pasākumu aicināti apmeklēt: 

1.- 12.klase 

Norises laiks:  

16.10. - 20.10. 2017 

 

Norises vieta: Daugavpils  

Daugavpils pilsētas visparizglītojošas skolas 

 

Pasākuma kontaktpersona: 

Izglītības iestāžu karjeras konsultanti 

 

Zīmējumu izstāde būs apskatāma visas 

Karjeras nedēļas garumā no 10. līdz 14. 

oktbrim. 

 

Spēle “ Ielūkojies sevī!” Pasākumā piedalās: Daugavpils Saskaņas 

pamatskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, 

Daugavpils Vienības pamatskolas 8. klašu 

skolēni 

Norises laiks: 20.10.2017. 

Plkst. 12.00 – 12.50 

Plkst. 13.00 – 13.50 

Plkst. 14.00 – 14.50 

Norises vieta: Daugavpils,  

Daugavpils Saskaņas pamatskola 

Saules ielā 7,  

Pasākuma ietvaros skolēniem tiks piedāvātas 

vairākas “stacijas”, kuru laikā viņiem būs 

iespēja izpētīt sevi - savu temperamentu, 

rakstura iezīmes, kā arī atrast sev piemērotākās 

profesijas, kā arī piedalīties viktorīnā. 

 

 

Interaktīvā nodarbība “ Senā skola” Pasākumu aicināti apmeklēt: 

5. - 9. klase  

Norises laiks: 

18.10.2017. plkst. 10.00 

Norises vieta: Daugavpils 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 

muzejs, Rīgas iela 8,  

Ar pieteikšanos:  

65424155, 20203713 

Pasākuma kontaktpersona: 

Nataļja Ivanova  

20203713 

Pasākumā laikā skolēnus iepazīstinās ar to, kā 

bērni mācījās skolā XIX, XX gs.,iepazīstinās 

ar skolotāja darbu. Būs iespēja arī aplūkot 

dažādus izglītības dokumentus, senos 

rakstāmpiederumus, kā arī praktiski izmēģināt 

dažādiem vēstures periodiem raksturīgus 

lasīšanas, rakstīšanas un zīmēšanas  

uzdevumus. 

 

 

 

tālr. 654-34106 

Inese Celitāne  

26171428 



Praktiskā nodarbība 

“Izzini sevi un izvēlies ceļu uz savu 

nākotnes karjeru” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 

9. – 12.klase 

Norises laiks: 

18.10.2017. plkst. 13.00 

Norises vieta: Auigstskolas RISEBA 

Daugavpils filiāle, Mihoelsa iela 47, 

Ar pieteikšanos: 65422681 

Pasākuma kontaktpersona:  

Ilona Jermoļonoka 29644084 

Praktiskās nodarbības laikā būs iespēja izzināt 

savas psiholoģiskās īpatnības izglītības un 

karjeras ceļa izvēlei. Apzināt un izprast 

jauniešu profesionālās izaugsmes 

psiholoģiskos nosacījumus.  

 

Biznesa apmācības  

“ Īsteno sapni par biznesu” 

Pasākumu aicināti apmeklēt:. 8. - 12. klase 

Norises laiks: 

17.10.2017. plkst. 14.00 – 15.30 

Norises vieta:  

Daugavpils 13. vidusskola, Valkas iela 4.a 

Ar pieteikšanos:  

13.vsk.karjera@inbox.lv 

Pasākuma kontaktpersona: 

Inna Lukjanska 25964122 

Motivācijas pasākums skolēniem, kura laikā 

būs iespēja mācīties darboties komandā, 

uzzināt informāciju, kā attīstīt līderības un 

uzņēmējprasmes, kā tās izmantot  savas 

izaugsmes labā. Tiks sniegta arī informācija, 

kādas izaugsmes un pilnveidošanās iespējas ir 

pieejamas Daugavpilī.  

 

 

Karjeras attīstības seminārs jauniešiem 

“Start strong” 

Pasākumu aicināti apmeklēt:. 10. - 12. klase 

Norises laiks: 

11.10.2017. plkst. 14.00 – 17.00 

Norises vieta:  

LCB pasākumu zālē, Rīgas ielā 22a, 3.st. 

Ar pieteikšanos:  

Natalija.oseverova@lcb.lv līdz 6.oktobrim 

Pasākuma kontaktpersona: 

Natālija Oševerova, t. 65422483 

Semināra ietvaros būs iespēja noskaidrot, kā 

saprast, kas ir mans “sapņu darbs”, kā līdz tam 

nokļūt, kā izmantot savas stiprās puses, 

talantus, kā prezentēt sevi, kā arī,  kā palielināt 

savu konkurētspēju darba tirgū un, kādu 

darbinieku vēlas redzēt darba devējs.  

 

 

Pasākums “ Ieskats nišas profesijās!” (KN 

noslēguma pasākums) 

Pasākumu aicināti apmeklēt 8. – 12.kl. skolēni 

Norises laiks:  

20.10.2017.  plkst. 14.00 – 16.00 

Norises vieta:  

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 

konferenču sektors 

Pasākuma laikā skolēniem tiks organizēta tikšanās/ 

sarunas ar dažādu  nišas ( reto, specifisko) profesiju 

pārstāvjiem, kuru laikā būs iespēja uzzināt šo 

profesijas pārstāvju darbības specifiku,  

informāciju par izglītības iespējām un 

izaicinājumiem darba tirgū.  

Pasākumā piedalās 3-4 skolēni no izglītības 

iestādes! 

mailto:Natalija.oseverova@lcb.lv


Pasākuma kontaktpersona: 

Santa Čeirāne 

29196866 

 

 Diskusija “Izglītība manai attīstībai !” 

 ( KN atklāšanas pasākums) 

 

Norises laiks: 

16.10.2017. plkst. 14.30 

Norises vieta: Daugavpils 

Zinātkāres centrs “ Zinoo”, Vienības iela 30 

Pasākuma kontaktpersona: 

Santa Čeirāne 

29196866 

Pasākuma  ietvaros skolēnus gaidīs tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem,  izzinot profesiju 

būtību un dažādās profesiju nianses. Diskusijas 

gaitā tiks noskaidrots, kā dažādas iemaņas, 

prasmes un hobiji var ietekmēt turpmākās 

izglītības un profesijas izvēli. 

 

Pasākums “ Profesiju virpulī atrast savējo!” 
Pasākumu aicināti apmeklēt: 

9. – 12.klase 

Norises laiks:  

17. – 19. 10. 2017. 

Norises vieta: 

Daugavpils Centra vidusskola 

Ar pieteikšanos: 

Aizpildot anketu: 

https://goo.gl/forms/7cZB9ZOvRc6seTii2 

Pasākuma kontaktpersona 

Artjoms Pučinskis 27028209                              

Pasākuma ietvaros būs iespēja nodibināt 

kontaktus ar kādu profesijas pārstāvi, 

noskaidrot profesionāļa ikdienas darba 

pienākumus, darba specifiku, kā arī gūt 

informāciju par nepieciešamo izglītību 

izvēlētajā profesijā.  

 

Pieteikties līdz 9.oktobrim. 

 

Pasākums “ Atver bibliotēkas durvis!” 
Pasākumu aicināti apmeklēt:10. – 12.klase 

Norises laiks: 

10.10 – 13.10. 2017.  

Norises vieta: 

LCB filiāle Piekrastes bibliotēka 

Aveņu iela 40 

Ar pieteikšanos: 

65430311 

Skolēni iepazīsies ar bibliotekāra profesiju kā 

mūsdienu informācijas ceļvedi, uzzinās par 

nepieciešamo izglītību, lai strādātu šajā jomā. 

Būs iespēja praktiski “izmēģināt” bibliotekāra 

darbu , piedalīties viktorīnā un literārajā spēlē. 

https://goo.gl/forms/7cZB9ZOvRc6seTii2


Pasākuma kontaktpersona: 

Anna Oļeiņikova, Anna.oleinikova@lcb.lv 

 

 

Pasākums “ Kas ir bibliotekārs?” 
Pasākumu aicināti apmeklēt: pirmskolas un 1.-

2. klašu skolēni 

Norises laiks: 

10.10 – 14.10. 2017.  

Norises vieta: 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

Ar pieteikšanos: 

65430660 

Pasākuma kontaktpersona: 

Tatjana Zahare  

tatjana.zahare@lcb.l 

 

Skolēni iepazīsies ar bibliotekāra profesiju un 

tās noslēpumus.   

Lomu spēles palīdzēs bērniem uzzināt, kādi ir 

bibliotekāra pienākumi un kā apkalpot 

lietotājus. Par piedalīšanos bibliotekārajā 

stundā katrs mazais dalībnieks saņems savu 

pirmo bibliotekāra diplomu. 

 

Tematiskais pasākums “Kad izaugšu liels”  
Pasākumu aicināti apmeklēt: pirmskolas un 1.- 

2. klašu skolēni 

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 

 

Aktīvi darbojoties organizētajā spēlē, 

pasākuma dalībnieki iepazīsies ar dažādām 

profesijām, izzinās profesiju pasauli 

 

Pasākums “ Atver bibliotēkas durvis!”  
Pasākumu aicināti apmeklēt: pirmskolas un 1.- 

6. klašu skolēni 

Norises laiks: 

 10.10.- 14.10.2017. 

Pasākumā tiks sniegta informācija par 

bibliotēku daudzveidību Latvijā un pasaulē, to 

attīstības vēsturi, kā arī bibliotekāra profesijas 

mailto:tatjana.zahare@lcb.l
mailto:svetlana.lapane@lcb.lv


Norises vieta: 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

Ar pieteikšanos: 

65421750 

Pasākuma kontaktpersona: 

Anna Pakere , anna.pakere@lcb.lv 

iegūšanas iespējām un nepieciešamību 

mūsdienu sabiedrībā. 

 

Izstāde “ Karjeras veiksmes atslēga” 
Pasākumu aicināti apmeklēt: 9. – 12. klases 

Norises laiks: 

 9.10.- 14.10.2017. 

Norises vieta: 

LCB Nozaru literatūras sektors 

Rīgas iela 22 a 

Pasākuma kontaktpersona: 

Anna Butāne 

65426422 

Interesentiem būs iespēja iegūt informāciju ne 

tikai par profesiju daudzveidību, bet arī par 

profesionālajām un augstākās izglītības studiju 

iespējām Latvijā un Eiropā. Būs pieejama 

psiholoģijas, pedagoģijas un tiesību nozaru 

literatūra ar vērtīgu informāciju par 

veiksmīgas karjeras izaugsmes iespējām.  

 

Tematisks pasākums “ Es būšu....” 
Pasākumu aicināti apmeklēt: 8. – 12. klases 

Norises laiks: 

 12.10.2017. plkst. 16.30 

Norises vieta: 

LCB filiāle Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

Ar pieteikšanos: 

65455648 

Pasākuma kontaktpersona: 

Kristīna Komarova, kristina.komarova@lcb.lv 

 

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja 

tikties ar PIKC  DDMV “Saules skola” 

apģērbu un interjera dizaina izglītības 

programmas skolotāju Jeļenu Labonarsku. 

Izzināt informāciju par šis jomas profesijām, 

izglītību un darba iespējām.  

 

Tematisks pasākums “ Bibliotekāra profesija 

cauri laikam!” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 6.– 7. klases 

Norises laiks: 
Pasākuma dalībnieki dosies virtuālā ceļojumā 

uz dažādām valstīm un uzzinās, kā laika gaitā 
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 10.10. – 14.10.2017.  

Norises vieta: 

LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka, 

Komunālā iela 2 

Ar pieteikšanos: 

65423339 

Pasākuma kontaktpersona: 

Natālija Putroma 

Natalija.putroma@lcb.lv 

ir mainījusies un attīstījusies bibliotekāra 

profesija. 

 

Darbnīca “ Iepazīstam automehāniķa 

specialitāti ” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 8.– 9. /10.-12. 

klases 

Norises laiks: 

 17.10.2017.  no plkst. 14.00 – 16.00 

Norises vieta: 

Daugavpils tehnikums, Strādnieku iela 16 

Ar pieteikšanos: 

20523678 

Pasākuma kontaktpersona: 

Sergejs Bogatkevičs 

Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja doties 

ekskursijā pa automehāniķu darbnīcām, vērot 

moderno tehnoloģiju pielietojumu automašīnu 

darbības diagnosticēšanai, remontam. Būs arī 

iespēja praktiski darboties, veicot sagatavotos 

uzdevumus. Iespēja izzināt informāciju par 

automehāniķa izglītības un darba iespējām.  

 

Pasākums “ Iepazīstam dzelzceļa nozares 

specialitātes!” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 8.– 9./10.-12. 

klases 

Norises laiks: 

 18.10.2017. plkst. 14.00 – 16.00 

Norises vieta: 

Daugavpils tehnikums, Strādnieku iela 16 

Ar pieteikšanos: 

20523678 

Pasākuma kontaktpersona: 

Sergejs Bogatkevičs 

Pasākuma laikā skolēni iepazīs mācību vidi, 

(transporta jomas laboratorijas), izglītības 

iespējas, kā arī praktiski darbojoties, būs 

iespēja izprast un iepazīt, ko nozīmē apgūt 

dažādās dzelzceļa nozares specialitātes. 
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Pasākums “ Iepazīstam programmēšanas 

tehniķa specialitāti!” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 8.– 9./10.-12. 

klases 

Norises laiks: 

 18.10.2017. plkst. 14.00 – 16.00 

Norises vieta: 

Daugavpils tehnikums, Strādnieku iela 16 

Ar pieteikšanos: 

20523678 

Pasākuma kontaktpersona: 

Sergejs Bogatkevičs 

Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja gūt 

ieskatu un gūt priekšstatu par programmēšanas 

būtību. Praktiski izmantojot mācību līdzekļus 

 ( robotu u.c.) izmēģināt  prasmes 

programmēšanā  

 

Pasākums “ Iepazīstam elektro tehniķa 

specialitāti!” 

Pasākumu aicināti apmeklēt: 8.– 9./10.-12. 

klases 

Norises laiks: 

 18.10.2017. plkst. 14.00 – 16.00 

Norises vieta: 

Daugavpils tehnikums, Strādnieku iela 16 

Ar pieteikšanos: 

20523678 

Pasākuma kontaktpersona: 

Sergejs Bogatkevičs 

Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja vērot 

elektrolaboratorijas  prezentāciju. Praktisko 

uzdevumu laikā būs iespēja gūt priekšstatu par 

apgūstamo specialitāti, profesiju. 

 

 

Pasākums “ Profesiju virpulī!”  
Pasākumu aicināti apmeklēt: 8.– 9./10.-12. 

klases 

Norises laiks: 

 19.10.2017. plkst. 14.00 – 16.00 

Norises vieta: 

Daugavpils tehnikums, Mendeļejeva iela 1, aktu 

zāle 

Ar pieteikšanos: 

20523678 

Pasākuma kontaktpersona: 

Sergejs Bogatkevičs 

Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja 

piedalīties dažādās aktivitātēs, kur varēs 

iepazīt – datorsistēmu tehniķa profesiju, 

klientu apkalpošanas speciālista profesiju, 

friziera profesiju, tērpu stila speciālista 

profesiju, elektrotehniķa profesiju un 

transporta pārvadājumu komercdarbinieka 

profesiju. Praktisko uzdevumu laikā būs 

iespēja izmēģināt piedāvātos uzdevumus 

izglītības programmu iepazīšanai.  

 


