Programma

Daugavpilī
2019. gada 14. -18.oktobris
KN Atklāšanas pasākums
“Nākotnes profesijas: Izaicinājumi un
izvēle!”
Norises laiks:
14.10.2019.
Plkst.13.00 – 15.00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Inovāciju centrs, Vienības iela 30
Ar pieteikšanos:
ceirane@inbox.lv
Pasākuma kontaktpersona:
Santa Čeirāne
t.29196866

Pasākumu aicināti apmeklēt:
7.-9.klašu skolēni
( 5 pārstāvji no skolas)
Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja tikties
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, dažādu jomu
speciālistiem (ķīmiķis, fiziķis, inženieris,
fizioterapeits u.c.), ar kuriem tiks vizualizēta
situācija par nākotnes profesiju pasauli, darba
tirgu, tā attīstības tendencēm.
Pasākuma turpinājumā skolēniem būs iespēja
vērot demonstrējumus un meistarklases,
iepazīt un uzzināt, kādas zināšanas, prasmes
nepieciešamas, lai darbotos kādā no
profesionālajām jomām.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. – 12. klašu skolēni
( 10 pārstāvji no skolas)
Norises laiks:
Diskusijas laikā moderatora Dināra Zāģera
15.10.2019.
vadībā skolēniem būs iespēja iepazīties ar
Plkst.10.00 – 12.00
komunikācijas praktiķi Ivaru Svilānu un
jaunuzņēmēju Marinu Petrakovu. Pasākuma
Norises vieta: Daugavpils
PIKC “Daugavpils Tehnikums”, Strādnieku laikā būs iespēja izzināt, kā sasniegt savus
iela 16
mērķus un veidot veiksmīgu karjeru nākotnes
Ar pieteikšanos:
darba tirgū. Noskaidrot, kāda nozīme ikdienā
sergejs.bogatkevics@daugvt.lv
būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un
Pasākuma kontaktpersona:
kāda – cilvēkam.
Sergejs Bogatkevičs
t.20523678
KN Atklāšanas pasākums
Diskusija “ Šodien sākas nākotne”

Zīmējumu/kolāžu izstāde
“Izdomā nākotnes profesiju!"
Norises laiks:
14.10. - 18.10. 2017
Norises vieta:
Daugavpils pilsētas vispārizglītojošās skolas
Pasākuma kontaktpersona:
Izglītības iestāžu pedagogi – karjeras
konsultanti, vizuālās mākslas skolotāji

Pasākumu aicināti piedalīties:
1.- 4.klase
Klasei tiek piedāvāts izdomāt un izveidot vienu
nākotnes profesiju/profesijas pārstāvi, norādot –
nosaukumu,
pienākumus,
nepieciešamās
prasmes, zīmējumā attainojot darba vidi/vietu,
apģērbu, darba aprīkojumu/darba rīkus.
Zīmējumu izstādes skolās būs apskatāma visas
Karjeras nedēļas garumā no 14. līdz 18. oktbrim.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. – 12. klašu skolēni
(3-4 pārstāvji no skolas)
Norises laiks:
Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja vērst
16.10.2019.
uzmanību uz nākotnes izaicinājumiem, analizēt
Plkst.14.00 – 15.30
savas izaugsmes iespējas. Pārdomāt un izzināt
iespējas, kā kļūt par uzņēmēju. Diskusijas laikā
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Cietokšņa iela saprast, kā uzņēmējspējas var ietekmēt nākotnes
33
izglītības un karjeras izvēli.
Ar pieteikšanos:
Sarunas laikā skolēni izzinās uzņēmēju
Dace.ozerska@daugrc.edu.lv
pieredzes stāstus, būs iespēja arī piedalīties
Pasākuma kontaktpersona:
erudīcijas spēlē un iemēģināt spēkus biznesa
Dace Ozerska t.29489856
idejas ģenerēšanā.
Santa Čeirāne t. 29196866
Pasākums “ Īsteno sapni par savu biznesu”

Pasākums „Profesiju virpulī atrast savējo!” Pasākumā aicinātas piedalīties:
9. - 12. klases
Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja
Norises laiks:
iepazīties ar savas izvēlētās profesijas
14. - 18.10. 2019.
Nedēļas laikā no 14:00 – 17:00
pārstāvi. Izzināt profesijas ikdienu, darba vidi,
pienākumus, nepieciešamo izglītību un darba
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils pilsētas domes Jauniešu
prasmes, izzināt profesijas attīstības tendences
neformālās izglītības centrā, Varšava iela 45; un vietu nākotnes darba tirgū. Skolēniem būs
Ar
pieteikšanos:
aizpildot
anketu: iespēja mācīties dibināt kontaktus un attīstīt
ejuz.lv/jnpv ( līdz 06.10.2019.)
sadarbības prasmes. Pasākuma noslēgumā
skolēni dalīsies pieredzē ar iegūto pieredzi un
Pasākuma kontaktpersona:
Artjoms Pučinskis t. 65422306
saviem secinājumiem.
Pieteikšanās līdz 2019. gada 7. oktobrim

Izglītojoša spēle
“ Kas? Kur? Kad? Futurologi runā!’’
Norises laiks
17.10.2019. plkst. 15.30
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Krievu vidusskola-Licejs,
Tautas iela 59, Skolas aktu zāle, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
Ilona.peipina@inbox.lv
Pasākuma kontaktpersona:
Ilona Peipiņa t. 29778827

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9.-12.klase
Izglītojošās spēles laikā Daugavpils skolu
komandas sacentīsies erudīcijā un atjautībā par
izglītības, profesiju klāsta, darba tirgus attīstības
tendencēm, par futurologu pētījumiem dažādās
zinātniskajās jomās, profesiju izmaiņām un
attīstības tendencēm.
Spēlē piedalās Daugavpils vispārizglītojošo
skolu 9.-12. klašu skolēnu komandas ( 4
cilv.komandā, 1 papilddalībnieks)
Spēles nolikums izsūtīts skolu karjeras
konsultantiem.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
Meistarklase
1.-9. klase
"Ielogojies nākotnē!"
Daugavpils Būvniecības tehnikums aicina
Norises laiks:
15.10.2019., 9:00 – 16:00
iepazīt profesijas un apgūt prasmes, kuras būs
aktuālas arī nākotnē, piedaloties meistarklasēs:
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku būvniecībā, ceļu būvē, arhitektūrā un dizainā,
iela 87
metālapstrādē,
autotransportā,
inženierkomunikācijās.
Ar pieteikšanos:
29354095, linda.pudane@gmail.com
Vienas meistarklases ilgums – 30 min.
Pieteikšanās, norādot meistarklasi un
Pasākuma kontaktpersona:
vienojoties par ērtāko laiku.
Linda Pūdāne t. 29354095
Nodarbība "Mūsu profesiju nākotne – Pasākumu aicināti apmeklēt:
8. - 12. klase
kreativitāte!"
Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja
iepazīties ar mūsdienu tehnoloģijām mācību
kabinetos, laboratorijās.
Norises vieta: Daugavpils Tirdzniecības Piedalīties meistarklasēs un radošajās
profesionālā vidusskola, Miera iela 57
laboratorijās, kurās tiks akcentēta radošā un
inovatīvā pieeja pavāra, konditora, pārdevēja,
Ar pieteikšanos: 654 34106
viesmīļa, viesmīlības pakalpojumu speciālista,
tūrisma pakalpojumu konsultanta profesijās.
Pasākuma kontaktpersona:
Irēna Antonova t. 26107617
Būs iespēja vērot interaktīvās darba formas
skolā un profesijā.
Apzināt, kādas prasmes būs nepieciešamas
nākotnes darba tirgū.
Norises laiks:
15.10. - 17.10. 2019. plkst. 13.00-16.00

"Autotransportlīdzekļu
konstrukciju
darbnīca”
Norises laiks:
15. - 18.10. 2019.
Norises vieta:
Izglītības iestādes
(Darbnīcu vadītāji viesojas skolās organizējot
nodarbību gan telpā, gan ārā)
Ar pieteikšanos: 29454476
Pasākuma kontaktpersona:
Sandra Stašāne t. 29454476

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. - 12. klase
Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja
iepazīties ar profesijā “Autotransporta
inženieris” nepieciešamajām iemaņām un
zināšanām.
Būs iespēja praktiski darbojoties veikt krāsas
slāņu biezumu mērījumu, noteikt
ūdens
procentuālo daudzumu bremžu šķidrumā,
izmērīt protektora dziļumu un veikt spiediena
mērījumu automobiļa riepās.
Darbnīcas laikā būs iespēja noskaidrot, cik
pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti,
kāda ir nepieciešamā izglītība un darba
prasmes.

Nodarbība “Fotogrāfs, stilists un modele vai tās ir nākotnes profesijas?”

Pasākumu aicināti apmeklēt 5. – 12.klase

Norises laiks:

Nodarbības laikā Martas Bižānes Modeļu
skola un Fotoskola sniegs ieskatu modes
industrijas attīstības tendencēs, darba iespējās.
Skolēniem būs iespēja uzzināt, kā kļūt par
labu fotogrāfu, stilisti un modeli. Būs iespēja
iejusties profesionāļa jomā.

15.10., 16.10.2019. (par konkrētu laiku
vienoties ar kontaktpersonu)
Norises vieta: Izglītības iestādes
Ar pieteikšanos: 22190163
Pasākuma kontaktpersona:

Instagram: @fotokursimarta

Marta Bižāne : unicofoto@gmail.com

Nodarbība
" Profesijas: Skaistumam un harmonijai! "
Norises laiks:
08.10.2019. plkst. 12.00 un 14.00
09.10. 2019. Plkst. 12.00 un 14.00
Norises vieta: Daugavpils
SIA " Relax&SPA", Jelgavas iela 1.
Ar pieteikšanos: 27074267
Pasākuma kontaktpersona:
Natālija Kudiņa t. 27074267

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. - 12. klase
Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja
iepazīties ar profesijām un karjeras iespējām
skaistumkopšanas jomā. Nodarbības laikā būs
iespēja noskaidrot masiera, skaistumkopšanas
speciālista darba pienākumus, ielukoties darba
ikdienā, kā arī uzzināt, cik pieprasīti darba
tirgū nākotnē būs nozares speciālisti. Būs
iespēja uzzināt kāda ir nepieciešamā izglītība
un darba prasmes.
Max dalībnieku skaits - 15

Pasākums “ Garīgās veselības nozīme
tagadnes un nākotnes profesijās”
Norises laiks:
14.10.2019. plkst. 14:00 – 16:00
15.10.2019. plkst. 14:00 – 16:00
16.10.2019. plkst. 14:00 – 16:00
17.10.2019. plkst. 14:00 – 16:00
18.10.2019. plkst. 14:00 – 16:00
Norises vieta:
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13
Ar pieteikšanos: 65423133
kristine.nagle@du.lv
Pasākuma kontaktpersona:
Kristīne Nagle t. 65423133

Pasākumu aicināti apmeklēt:
Ikviens Daugavpils pilsētas iedzīvotājs
Lekcijas laikā būs iespēja iepazīties ar
informāciju: sevis izzināšana, vēlme kaut ko
mainīt savā dzīvē, darbs ar emocijām,
emocionālās sfēras izzināšana, dažādu
saskarsmes problēmu risināšana, stress,
izdegšanas sindroms, psihohigiēna, mobings
u.c. un saņemt atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem. Tiks runāts par noturību darba
tirgū, par garīgās veselības nozīmi nākotnes
profesiju kontekstā.
Pieteikšanās OBLIGĀTA līdz 10.10.2019.
(grupa 20 – 25 cilvēki)

Nodarbība “Fleksiblās prasmes veiksmīgai Pasākumu aicināti apmeklēt:
8.-12. klase
karjerai: prāta spēļu modelis”
Norises laiks:
14.10.2019. plkst. 14.00 – 15.30
15.10.2019. plkst. 9.00 – 10.30
Norises vieta:
Daugavpils izglītības iestādes
Ar pieteikšanos:
Ilze.kacane@du.lv
Pasākuma kontaktpersona:
Ilze Kačāne t. 29238199

Pasākuma/spēles laikā skolēniem būs iespēja
izzināt profesionālo spēju un kompetenču
attīstības nozīmi karjeras izglītības ceļā.
Izprast, kas ir “soft skills”. Piedāvātās prāta
spēles laikā skolēniem būs iespēja spodrināt
savas fleksiblās prasmes, izprast, kā tās
iespējams attīstīt dzīves laikā, kā arī gūt
izpratni par šo prasmju nozīmi un ietekmi
iekļaujoties darba tirgū.
Par nodarbības organiuzāciju individuāli
sazināties ar kontaktpersonu. Dalībnieku
skaits līdz 30 skolēnu.

Spēles “ Vai Tev piemīt biznesa prasmes?” Pasākumu aicināti apmeklēt:
5. - 9. klase
un “Radošā domāšana biznesā”
Norises laiks:
14.10. – 18.10.2019. no plkst. 9.00 – 14.00
Norises vieta:
Daugavpils izglītības iestādēs
Ar pieteikšanos:
Olesya.sobolevska@gmail.com
Pasākuma kontaktpersona:
Oļesja Soboļevska t. 28234883

Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja
uzzināt un izprast, kas ir sociālā
uņēmējdarbība, kā arī gūt izpratni par
nepieciešamajām prasmēm biznesā un
uzņēmējdarbībā. Lektora vadībā, ar interaktīvu
metožu palīdzību skolēni uzzinās par radošās
domāšanas nozīmi biznesā un
karjeras
veidošanā.
Par konkrētu vietu un laiku sazināties ar
norādīto kontaktpersonu.

Mācību ekskursija uz uzņēmumu
‘’Daugavpils siltumtīkli’’
Norises laiks:
14.10. - 18.10. 2019.
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums A/S ‘’Daugavpils siltumtīkli’’,
18.novembra iela 4
Ar pieteikšanos:
( rakstisks pieteikums uzņēmumam)
Pasākuma kontaktpersona:
Raimonds Stašāns
20044461

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, iepriekš iesniedzot rakstisku
pieteikumu.

Mācību
ekskursija
uz
uzņēmumu
"Daugavpils ūdens”
Norises laiks:
16., 17., 18. 2019.
Norises vieta: Daugavpils
SIA "Daugavpils ūdens", Ūdensvada iela 3

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.Kādas jaunas
tehnoloģijas un profesijas ienāk uzņēmumā.
Ekskursijas pieejamas visu nedēļu, sazinoties
un vienojoties par datumu un laiku.

Ar pieteikšanos: 65444608
Pasākuma kontaktpersona:
Olga Bumažņikova
65444608

Mācību ekskursija uz uzņēmumu
"DITTON pievadķēžu rūpnīca"
Norises laiks:
14. – 18. 10. 2019.
Norises vieta: Daugavpils
AS "DITTON pievadķēžu rūpnīca",
Višķu iela 17
Ar pieteikšanos: 65402317
Pasākuma kontaktpersona:
Elada Cvetkova
65402317

Pasākumu aicināti apmeklēt:
5. - 9. klase / 10. - 12. klase
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.
Uzzinās, kā uzņēmums attīstās un mainās,
kādas izmaiņas profesionāļiem gaidāmas
nākotnē.
Ekskursijas pieejamas nedēļas garumā.
Pieteikšanās - individuāli sazinoties un
vienojoties par pasākuma laiku ar
kontaktpersonu.

Mācību ekskursija uz uzņēmumu
"Daugavpils satiksme"
Norises laiks:
14.10. - 18.10. 2019.
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums “Daugavpils satiksme”,
Jātnieku iela 90
Ar pieteikšanos: sekretāre - 65433632
(jautājot Alīnu Jakovļevu)
Pasākuma kontaktpersona:
Alīna Jakovļeva

Mācību ekskursijas uz AS Swedbank
Norises laiks:
14.10. – 18.10.2018.
Norises vieta: Daugavpils
Swedbank, Rīgas iela 22 a, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
t. 28669162
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Boltruka

Informatīvs pasākums “Nākotnes profesija.
Gribu strādāt ar datoru”
Norises laiks:
10.10.2019. plkst. 13.30
Norises vieta:
Latgales Centrālās bibliotēkas
pasākumu zāle,
Rīgas ielā 22a, 3. stāvs
Ar pieteikšanos:
654 22483
Pasākuma kontaktpersona:

Natālija Oševerova,
natalija.oseverova@lcb.lv

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. Kā mainās
uzņēmums līdz ar tehnoloģiju attīstību.

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, kādas attīstības tendences un
izmaiņas notiek banku darbā.
Pieteikšanās
ekskursijai,
individuāli
sazinoties ar kontaktpersonu un vienojoties
par apmeklējuma laiku.
Pasākumu aicināti apmeklēt: 6. klašu skolēni
Pasākumā piedalīsies vairāku informācijas
tehnoloģiju jomu pārstāvji, kuri sniegs ieskatu
profesijā, galvenajos uzdevumos un darba
ikdienā, pastāstīs par nepieciešamo izglītību.
Bērniem būs iespēja uzklausīt testētājas,
grafiskās dizaineres un programmētājas
profesionālo pieredzi. Pasākuma ilgums: 40
minūtes.

Bibliotekārā
stunda
informācijas tīģeris”

“Bibliotekārs

–

Pasākumu aicināti apmeklēt: 9.-12. klašu
skolēni

Aiga Vihmane-Semjonova,
aiga.vihmane@lcb.lv

Karjeras nedēļā īpaši vēlamies uzsvērt
bibliotekāra – informācijas speciālista lomu
sabiedrībā un to, kā laika gaitā ir mainījusies
bibliotekāra
profesija.
Bibliotekāri
ir
pielīdzināmi informācijas tīģeriem, kas palīdz
ikvienam orientēties un neapmaldīties plašajos
informācijas džungļos. Un tāpat kā svītras
tīģera kažokā arī bibliotekāri ir raibi un dažādi.
Bibliotekārās stundas apmeklētāji uzzinās,
kādus pienākumus ikdienā veic bibliotekārs,
kāda ir nepieciešamā izglītība un prasmes, un
varēs piedalīties diskusijā par to, vai
bibliotekāra profesija pastāvēs arī nākotnē.

Tikšanās ar Zemessardzes 36. kaujas atbalsta
bataljona karavīriem

Pasākumu aicināti apmeklēt: 9.-12. klašu
skolēni, profesionālo izglītības iestāžu studenti

Norises laiks:
14.-18.10.2019.
Norises vieta:
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo
aktivitāšu centrs
Ar pieteikšanos:
654 49090
Pasākuma kontaktpersona:

Norises laiks:
15.10.2019. plkst. 13.30
Norises vieta:
Latgales Centrālās bibliotēkas
pasākumu zāle,
Rīgas ielā 22a, 3. stāvs
Ar pieteikšanos:

Tikšanās laikā tiks stāstīts par Nacionālo
bruņoto spēku darbības mērķiem, uzdevumiem
un dažādām profesionālās pilnveides iespējām.
Jaunieši uzzinās, ar ko atšķiras profesionālā
dienesta karavīru un zemessargu ikdienas
pienākumi. Klātesošie tiks aicināti iesaistīties
diskusijā par zemessargu un profesionālā
dienesta karavīru nākotnes lomu Latvijas
drošības politikā.

654 26422
Pasākuma kontaktpersona:

Inese Vaivare, inese.vaivare@lcb.lv

Seminārs “Your motivation letter” (Tava
motivācijas vēstule)
Norises laiks:
18.10.2019. plkst. 16.30
Norises vieta:
Latgales Centrālās bibliotēkas
pasākumu zāle,
Rīgas ielā 22a, 3. stāvs

Pasākumu aicināti apmeklēt: 10.-12. klašu
skolēni
Karjeras izglītības seminārs, kura mērķis ir
apmācīt vidusskolēnus sagatavot motivācijas
vēstuli angļu valodā, stājoties augstskolā vai
piesakoties darbā. Seminārs ietver teorētisko
un praktisko daļu. Pasākuma ilgums: 1 stunda
30 minūtes.

Ar pieteikšanos:
654 22483
Pasākuma kontaktpersona:

Natālija Oševerova,
natalija.oseverova@lcb.lv

Tematisks pasākums
profesija – bibliotekārs”

“Tava

nākotnes

Norises laiks:
15.10.-19.10.2019.
Norises vieta:
LCB filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58

Pasākumu aicināti apmeklēt: 5.-9. klašu
skolēni
Pasākuma dalībnieki uzzinās, kāds ir
mūsdienīgs bibliotekārs un kur var apgūt šo
nākotnē pieprasīto informācijas speciālista
profesiju. Skolēniem tiks piedāvāts ielogoties
drošās un uzticamās interneta vietnēs un
izspēlēt erudīcijas spēli “Kļūsti viens no
mums!”

Ar pieteikšanos:
654 21750
Pasākuma kontaktpersona:
Dace Jakovele, dace.jakovele@lcb.lv

Tematisks pasākums “Bibliotekāra profesija
– mūsdienīgi un interesanti”
Norises laiks:
15.10. – 18.10.2019.
Norises vieta:
LCB filiāle Ceriņu bibliotēka
Lauska ielā 16
Ar pieteikšanos:
654 30660
Pasākuma kontaktpersona:
Tatjana Zahare, tatjana.zahare@lcb.lv

Pasākumu aicināti apmeklēt: 5.-9. klašu
skolēni
Ceriņu bibliotēka aicina skolēnus ielūkoties
bibliotēkas pasaulē un iepazīt bibliotekāra
profesijas aktualitāti mūsdienās: iegūt
priekšstatu par bibliotekārajiem procesiem un
informācijas
vidi,
izjust
bibliotekāro
darbinieku ikdienas ritmu un izzināt savas
nākotnes karjeras iespējas.
Ielogojies nākotnē, izvēlies izglītības ceļu
atbilstoši savām spējām un kļūsti par
bibliotēku informācijas speciālistu!

Tikšanās ar mākslinieci, dzejnieci Annu
Sintiju Ivanovu
Norises laiks:
15.10.2019. plkst. 11.50
Norises vieta:
LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka

Pasākumu aicināti apmeklēt: 9.-12. klašu
skolēni
Sarunā ar dzejnieci, mākslinieci un kultūras
darbinieci Annu Sintiju Ivanovu jauniešiem
būs iespēja uzzināt, kā radošo darbību
literatūras nozarē ir iespējams savienot ar
karjeras veidošanu citās saistītās jomās.

Komunālā ielā 2
Ar pieteikšanos:
654 23339
Pasākuma kontaktpersona:
Natālija Putroma, natalija.putroma@lcb.lv

Pasākums “Iepazīsti bibliotekāra profesiju”
Norises laiks:
15.10.– 18.10.2019.
Norises vieta:
LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161
Ar pieteikšanos:
654 38173
Pasākuma kontaktpersona:

Pasākumu aicināti apmeklēt: 7.-9. klašu
skolēni
Pasākuma dalībniekiem tiks stāstīts par
bibliotēkas darbiniekam nepieciešamajām
zināšanām un prasmēm, kā arī par bibliotekāra
profesijas apguves iespējām un vietu mūsdienu
darba tirgū. Jaunieši tiks iepazīstināti ar
bibliotekāra galvenajiem pienākumiem un
varēs paši iemēģināt roku bibliotekāra darbā:
saņemt un izsniegt grāmatas, kārtot tās
plauktos, sameklēt grāmatas atbilstoši
pieprasījumam un atlasīt grāmatas literatūras
izstādei.

Svetlana Oļenova, svetlana.olenova@lcb.lv

Bibliotekārā stunda “Ielogojies nākotnē –
kļūsti par bibliotekāru!”
Norises laiks:
17.10.2019. plkst. 14.10
Norises vieta:
LCB filiāle Piekrastes bibliotēka
Aveņu ielā 40
Ar pieteikšanos:
654 30311
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Oleiņikova, anna.oleinikova@lcb.lv

Pasākumu aicināti apmeklēt: 8.-12. klašu
skolēni
Pasākuma
dalībniekus
gaida
ieskats
bibliotekāra profesijas vēsturē un stāstījums
par
mūsdienu
bibliotekāra
amatam
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm,
galvenajiem pienākumiem. Klātesošie uzzinās
par bibliotekāra profesijas apguves iespējām,
pieprasījumu darba tirgū un nākotnes
perspektīvām. Iegūtās zināšanas varēs
nostiprināt, piedaloties viktorīnā.
Plānosim savu vietu nākotnē jau tagad!

Pasākums “Īsts sava amata meistars”
Norises laiks:
18.10.2019. plkst. 17.00
Norises vieta:
LCB filiāle Gaismas bibliotēka
Gaismas ielā 9

Pasākumu aicināti apmeklēt: 10.-12. klašu
skolēni
Plānojot nākotnes karjeru, skolēniem būs
lieliska iespēja iepazīties ar keramiķa un
produktu dizainera profesijām. Jaunieši tiks
aicināti piedalīties diskusijā par radošumu kā
svarīgu kompetenci nākotnes cilvēkam. Tiks
piedāvāta arī keramikas darbu izstāde “Māla
fantāzijas atspulgi”.

Ar pieteikšanos:
654 55648
Pasākuma kontaktpersona:
Egija Gribuste, egija.gribuste@lcb.lv

Nodarbība/izstāde/darbnīca
Nodarbība “ Kosmosa izzināšana”
Norises laiks:
15.10.2019. plkst. 12:00
17.10. 2019. plkst.12:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Inovāciju centrs, Vienības iela 30
Ar pieteikšanos: 29411895
Pasākuma kontaktpersona:
Kristīna Valaine

Nodarbība
"IEPAZĪSTI MILITĀRO DIENESTU"
Norises laiks:
14.10. - 18.10. 2019. vai konkrēti datumi un
laiki
14.10.2019 no 10.30 – 15.00
15.10.2019 no 9.30 – 15.30
18.10.2019 no 9.30 – 15.30
Norises vieta: Daugavpils skolas

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. - 12. klase
Interaktīva nodarbība, kas sniegs ieskatu
nākotnes profesijām nepieciešamajā zināšanu
klāstā. Nodarbības laikā būs iespēja attīstīt
tehnisko un radošo domāšanu un prasmi
strādāt komandā. Kosmoss- vienīgā telpa, kuru
var redzēt no jebkura zemeslodes punkta.
Kosmiskais lidojums- tas ir ceļojums vai
transportēšana caur kosmosu. Izmantojot
pašus vienkāršākos izejmateriālus, komanda
noteiktā laikā uzbūvēs kosmisko zondi, kuras
uzdevums ir veiksmīgi nosēdināt kosmonautu.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. - 12. klase
Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja
iepazīties ar profesionālo dienestu, kā arī
saprasts atšķirību starp Zemessardzi un
profesionālo dienestu, nodarbības laikā būs
iespēja noskaidrot, cik pieprasīti darba tirgū ir
šīs nozares speciālisti, kāda ir nepieciešamā
izglītība un darba prasmes.

Ar pieteikšanos: 26337566
Pasākuma kontaktpersona:
Santa Pastare T. 26337566

Pieteikšanās individuāli
norādīto kontaktpersonu.

Nodarbība ” Profesiju virpulis!”

Pasākumu aicināti apmeklēt:
8. - 12. klase
Nodarbības laikā skolēniem būs
iespēja iepazīties ar datorsistēmu tehniķa
profesiju, klientu apkalpošanas speciālista
profesiju, friziera profesiju, tērpu stila
speciālista profesiju, elektrotehniķa profesiju
un loģistikas darbinieka profesiju.
Pieteikšanās individuāli sazinoties
ar norādīto kontaktpersonu.
1 aktivitātes ilgums 30 min.

Norises laiks:
14.10. 2019. Plkst. 14.00 – 16.00
Norises vieta: Daugavpils
PIKC “Daugavpils Tehnikums”
Mendeļejeva iela 1, aktu zāle
Ar pieteikšanos:
20523678
Pasākuma kontaktpersona:
Sergejs Bogatkevičš

Nodarbība ”Dzelzceļa profesiju nākotne”
Norises laiks:
16.10. 2019. Plkst. 14.00 – 16.00
Norises vieta: Daugavpils
PIKC “Daugavpils Tehnikums”
Strādnieku iela 16
Ar pieteikšanos:
20523678
Pasākuma kontaktpersona:
Sergejs Bogatkevičš

Nodarbība ”Programmēšanas
darba tirgū!”
Norises laiks:
16.10. 2019. Plkst. 14.00 – 16.00
Norises vieta: Daugavpils
PIKC “Daugavpils Tehnikums”
Strādnieku iela 16
Ar pieteikšanos:
20523678
Pasākuma kontaktpersona:
Sergejs Bogatkevičš

sazinoties

Pasākumu aicināti apmeklēt:
8. - 12. klase
Aizraujoša ekskursija ar iespēju
aplūkot modernām tehnoloģijām aprīkotās
dzelzceļa transporta jomas laboratorijas
(unikāls dzelzceļa makets, mācību klase ar
dzelzceļa kustības vadības simulatoru, kas
savienots ar 7D kinozāli). Būs iespēja
praktiski darboties, veicot sagatavotos
uzdevumus
Pieteikšanās individuāli sazinoties ar
norādīto kontaktpersonu.
1 aktivitātes ilgums 30 min.

tehniķis Pasākumu aicināti apmeklēt:
8. - 12. klase
Iespēja doties aizraujošā ciparu pasaulē un
gūt priekšstatu par programmēšanas būtību,
iespējām darba tirgū, attīstības tendencēm.
Pieteikšanās individuāli sazinoties ar
norādīto kontaktpersonu.
1 aktivitātes ilgums 30 min.

ar

Nodarbība
”Automehāniķa darba iespējas!”
Norises laiks:
17.10. 2019. Plkst. 14.00 – 16.00
Norises vieta: Daugavpils
PIKC “Daugavpils Tehnikums”
Varšavas iela 23
Ar pieteikšanos:
20523678
Pasākuma kontaktpersona:
Sergejs Bogatkevičš

Pasākumu aicināti apmeklēt:
8. - 12. klase
Tiks piedāvāta iespēja doties ekskursijā pa
automehāniķu darbnīcām, vērot moderno
tehnoloģiju pielietojumu automašīnu darbības
diagnosticēšanai, remontam. Būs iespēja
praktiski darboties, veicot sagatavotos
uzdevumus.
Pieteikšanās individuāli sazinoties ar
norādīto kontaktpersonu.
1 aktivitātes ilgums 30 min.

Mācību ekskursija
” Daugavpils Zonālais valsts arhīvs”
Norises laiks:
15.10.- 18.10. 2019.
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Zonālais Valsts arhīvs
Komandanta iela 9
Ar pieteikšanos:
t.26958678
Pasākuma kontaktpersona:
Lasītavas vadītāja

Pasākumu aicināti apmeklēt:
7. - 12. klase

Darbnīca
"Nākotnes iespējas dizaina jomā"
Norises laiks:
14.10. - 18.10. 2019. 10.00 – 16.00
Norises vieta: Daugavpils
Varšavas 45, Daugavpils

Pasākumu aicināti apmeklēt:
9. - 12. klase
Darbnīcas laikā skolēniem būs iespēja
iepazīties ar Latgales dizaina biedrības
darbību, iegūt informāciju un priekšstatu, kā
izstrādā dizainu, dažāda veida reklāmas
materiāliem, izprast, kas ir printēšana, izdruka,
uzzināt, kā notiek T-kreklu apdruka, suvenīru
izgatavošana u.c. Būs iespēja noskaidrot, cik
pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti,
kāda ir nepieciešamā izglītība un darba
prasmes.
Pieteikšanās individuāli sazinoties ar
norādīto kontaktpersonu.

Ar pieteikšanos:
Pasākuma kontaktpersona:
Jūlija Kuļgajeva
22300703

Daugavpils zonālais valsts arhīvs ir Latvijas
Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība,
kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā
mantojumāiekļaujamo dokumentu uzkrāšanu,
uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu
Daugavpils pilsētā. Skolēniem būs iespēja gūt
ieskatu, kā tiek glabāti dokumenti, kā
tehnoloģiju attīstība ietekmē arhīva darbību,
dokumentu uzkrāšanu u.c.

Ekskursija “Daugavpils pilsētas domes darba Pasākumu aicināti apmeklēt:
organizēšana”
9. - 12. klases skolēni
Norises laiks:
17. oktobrī plkst. 10:00 – 11.00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils pilsētas dome, Kr. Valdemāra ielā 1
Ar pieteikšanos: 65404349

Ekskursijas laikā skolēniem būs iespēja
iepazīties ar Daugavpils pilsētas domes
struktūru
un
funkcijām,
noskaidrot,
kāda izglītība un darba prasmes ir
nepieciešamas dažādiem speciālistiem.
Pieteikšanās sazinoties
kontaktpersonu.

ar

norādīto

Pasākuma kontaktpersona:
Nataļja Bikovska

Nodarbība /darbnīca
"Elektromagnētisms un profesijas, kurās
nepieciešams to izprast"
Norises laiks:
16. oktobris 14:00-14:40, 15:00-15:40
18. oktobris, 14:00-14:40
( laikos iespējamas korekcijas)
Nodarbības notiks grupās 10- 15 skolēniem.

Pasākumu aicināti apmeklēt:
7.-9. klašu skolēni

Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja
iepazīties
ar
elektromagnētisma
pamatprincipiem, kāpēc tos ir būtiski izprast
konkrētu profesiju pārstāvjiem – mehāniķiem,
inženieriem, komunikāciju speciālistiem,
pētniekiem dažādās fizikas un citu zinātņu
Norises vieta: Parādes iela 1 , tikšanās pie jomās u.c. Nodarbības gaitā katrs varēs
uzkonstruēt vienkāršu elektromotoru un
garderobes, telpa tiks precizēta
tādējādi praktiski pielietos iegūtās zināšanas.
Ar pieteikšanos: velga.akmene@du.lv
Pieteikšanās, sazinoties ar norādīto
Pasākuma kontaktpersona:
kontaktpersonu.
Velga Akmene t. 22005242

