
 

Karjeras nedēļas programma 

Jēkabpils 
13.10 – 17.10. 

 
Norises laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Mērķa auditorija Pasākuma īsa anotācija Kontaktpersona 

13.10. 
plkst.13.00 

Karjeras nedēļas atklāšanas 
pasākums „K āpēc pielaikot 

karjeras kurpes?” 

Jēkabpils Tautas 
nams 

Jaunieši, pilsētas skolu 
skolēni , profesiju 
pārstāvji, preses 

pārstāvji 

Pasākums ar savas jomas speciālistu 
piedalīšanos, diskusijas, sarunas 

Sarmīte Stikāne 
sarmite.stikane@inbox.lv 

tālrunis 26165237 

13.10. 
plkst.10.00 

Rotaļu rīts „Gribam zināt....?” PII Kāpēcītis 
Pirmsskolas vecuma bērni 

(5-6/7 gadi) 
Jautrais brīdis ar savas jomas 

speciālistu 
Ineta Aizporiete 

13.10. 
plkst.18.00 

Vai esmu uzvilcis pareizās 
karjeras kurpes?! 

Jēkabpils Vakara 
vidusskola 

10.-12.klases (strādājošie) 
skolēni 

Diskusija par darba tirgu Jēkabpilī, 
Latvijā un ārzemēs 

Zeltīte Svikša 
zeltitesviksa@inbox.lv 

13.10. 
plkst.16.30 

 
A.Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skolas 
koncertzāle 

A.Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skolas vecāko 

klašu audzēkņi 

Pasākuma laikā tiks sniegta 
informācija par mūziķa profesiju, kuru 

var iegūt Daugavpils Mūzikas 
vidusskolā, par labākajiem skolas 
pedagogiem; Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas audzēkņi un pedagogi 

atskaņos nelielu koncertu; 
Interesentiem būs iespēja tikties ar 
dažādu specialitāšu mūziķiem un 

pedagogiem, iepazīties ar dažādiem 
mūziķa karjeras veiksmes stāstiem. 

Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas direktora 

vietniece mācību darbā 
Elīna Bambāne: 

t. 65407902, 
mob. 26311146, 

e-pasts 
elina.bambane@dmv.lv 

13.10. 
Tikšanās ar ģimnāzijas 

absolventiem- dažādu profesiju 
pārstāvjiem 

JVĢ 
klases stundās 

7.- 12.kl. Absolventi stāsta par savu profesiju un 
karjeras ceļu 

D.Druveniece, klašu 
audzinātājas 



13.10. 
plkst.11.50 

Seminār-praktikums 
"Karjeras kurpes 

skaistumkopšanas salonā" 
Jēkabpils pamatskola 6.klašu meitenes 

Praktiski padomi un ieteikumi no 
skaitumkopšanas salona „Elizabete” 

speciālistēm 

Dace Rateniece 
dacerat@inbox.lv 
tālrunis 28659810 

13.10. „Ciemos mūzikas skolā” 
A.Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skola 

Pirmskolas izglītības 
iestāžu audzēkņi, 

audzinātājas 

Iepazīstināšana ar mūzikas 
instrumentiem, ekskursija pa skolas 

klasēm 

Direktora vietniece mācību 
darbā S.Strade, 
tālr.20371485 

14.10. 
plkst.15.00 

Diskusiju cikls 
„Run ā un audz” 

Viesi - Indra Salceviča 
Jēkabpils BJC 

Jaunieši, kuriem 
interesē modes dizains 

Diskusijas par un ap modes 
mākslinieka profesijām 

Sarmīte Stikāne 
sarmite.stikane@inbox.lv 

14.10. 
,,Pirms velc karjeras kurpes, 

iepazīsti sevi!” 
JVV audzinātāju 

stundas 
8.-12.klašu skolēni 

Psiholoģes doto testu sevis izpētei 
aizpildīšana un analīze 

Zeltīte Svikša 
zeltitesviksa@inbox.lv 

14.10. „Profesiju kaleidoskops” Jēkabpils 2.vidusskola 3.klases skolēni Pasākumā piedalās  klašu kolektīvi SS Mk skolotāji 

14.10. „Instrumentu parāde” 
A.Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skola 

Skolas audzēkņi, vecāki, 
skolotāji un citi 

interesenti 

Skolas audzēkņu koncerts. Iespēja 
iepazīt dažādu mūzikas instrumentu 

skanējumu 

Skolas direktore S.Ščerbicka, 
tālr.29476838 

14.10. 
9.kl. skolēnu iepazīstināšana ar 

izglītības turpināšanas 
iespējām 

JVĢ 9.kl. 
Skolēni shematiski attēlo iespējas, 

iepazīstas ar e adresēm un materiāliem 
bibliotēkā. 

S.Ozoliņa 

14.10. Skolas pasākums  
 „Profesiju labirints” 

Jēkabpils 2.vidusskola 4.klases Pasākums notiek 4 klašu skolēniem SS Mk skolotāji 

14.10. 
Radiopārraide 

„Par ko kļūt”- izvēle sākas 
skolas solā” 

JVĢ Visām klasēm Informēšana, norāde par pasākumiem, 
iespējām 

S.Ozoliņa 

14.10.  
plkst.16.00 

Tikšanās ar VUD darbiniekiem 
(bērnu vecāki) 

PII Kāpēcītis 
Pirmsskolas vecuma bērni 

(4–5 gadi) 
Tematiskā pēcpusdiena ar VUD 

pārstāvjiem 
Ineta Aizporiete 

14.10. 
Izglītojoša nodarbība  

,,Mana drošība” 
PII Zvaniņš 

Vecākās, sagatavošanas 
grupas bērni 

Iepazīstināt ar policista profesiju un 
gūst zināšanas drošības jautājumos 

Silvija Bērziņa: 
tel:22306508, 

zvanins@pii.jekabpils.lv 
Solvita Valeniece 

tel:28376617 

15.10. 
plkst.14.00 

Orientēšanās pa pilsētu 
”Ie čeko un atpūties” 

Jēkabpils BJC 7.-9.klašu komandas 

Komandai dota darba lapa un uz-
devumi, kuri j āveic noteiktā laikā. 

Komanda uzdevumus veic orientējo-
ties pa pilsētas dažādiem objektiem 

Sarmīte Stikāne 
sarmite.stikane@inbox.lv 

Lilija Ražinska 



15.10.  
plkst.9.30 

Ekskursija uz CSDD CSDD Jēkabpils 
Pirmsskolas vecuma bērni 

(5–6 gadi) 
Tematiskā pēcpusdiena ar CSDD 

pārstāvjiem 
Ineta Aizporiete 

15.10.  
plkst.9.30 

Ekskursija fizioterapijas centru 
Jēkabpilī 

Fizioterapijas centrs 
Jēkabpilī 

Pirmsskolas vecuma bērni 
(6–7 gadi) 

Tematiskā pēcpusdiena ar 
Fizioterapijas pārstāvjiem 

Ineta Aizporiete 

15.10. 

Tikšanās ar skolas absolventu - 
sportistu un treneri, pasaules 
čempionu svarcelšanā 

N.Sekretovu 

Jēkabpils 2. 
vidusskola 

9.- 12.klases Sportista profesijas plusi un mīnusi 
SZ Mk skolotāji 

I.Semjonova, I.Velecka 

15.10. „Lekcija vecākiem” 
A.Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skola 
Vecāki, skolotāji 

Lekcija „Kā saskatīt savā bērnā 
talantu?” Lektores Inita Zarkeviča un 

Diāna Strause 

Skolas direktore S.Ščerbicka, 
tālr.29476838 

15.10. 

Ekskursija 
,,Ziedu pasaulē’’ 

Sia” Sedumi” 
PII Zvaniņš 

Sagatavošanas 
grupas bērni. 

Iepazīstināt ar profesijām: 
- dārznieks, 

- siltumapgādes inženieris 
- biologs 
- ķīmiķis 

Silvija Bērziņa: 
tel:22306508, 

zvanins@pii.jekabpils.lv 
Solvita Valeniece 

tel:28376617 

15.10. 
Radošais konkurss 

„Matemātika mums apkārt” 
Jēkabpils 2.vidusskola 7.klašu skolēnu komandas 

Radošs konkurss par matemātiku. 
Piedalās 7.kl. komandas, gatavo 

priekšnesumu, veic dažādus 
matemātiskus un ar karjeru saistītus 

uzdevumus 

V.Lovčinovska, 
I.Korabovska – matemātikas 

skolotāji 

15.10. Seminārs „Karjeras izvēle” Jēkabpils 2.vidusskola 10.-12.klašu skolēni 

Semināra laikā būs iespēja izzināt un 
izprast skolēnu un studentu apmaiņas 
programmas Comenius un  Erasmus 

piedāvājumus „Erasmus – iespējas un 
izaicinājumi!”  Tiks sniegta 

informācija par starptautisko studiju un 
prakses iespējām. 

Ž.Vinogradova 
Skolas parlaments un 

konsultante J.Graudiņa 

15.10. 
Tikšanās „Ar ko sākt, 
izvēloties profesiju? 

Jēkabpils 2.vidusskola 10.-12.klašu skolēni 

Mūsu skolas absolventi, kuru 
profesijas saistītas ar eksaktām 

zinātnēm, dalās pieredzē par studijām 
augstskolās, par aktuālajiem ar karjeras 

izvēli saistītiem jautājumiem). 

T.Zdanova – bioloģijas un 
ķīmijas skolotāja 
V.Lovčinovska – 

matemātikas skolotāja 

15.10. 
,,Izvēlies internetā karjeras 

kurpes!” 
JVV audzinātāju 

stundas 
8.-12.klašu skolēni 

Audzinātāji  stāsta par iespējām 
izmantot interneta resursus karjeras 

plānošanai 

Zeltīte Svikša 
zeltitesviksa@inbox.lv 



15.10. 
Seminārs vecākiem 

"Interneta un citi resursi 
bērna karjeras izglītībai" 

Jēkabpils pamatskola 6.klašu vecāki 
Vecāku iepazīstināšana ar interneta 

resursiem skolēnu karjeras izglītībā un  
sevis izzināšanā 

Dace Rateniece 
dacerat@inbox.lv 
tālrunis 28659810 

15.10. 
Zīmējumu izstāde „Mana 

iecerētā profesija” 
JVĢ 7.-9. kl. 

Tiek izstādīti skolēnu zīmējumi, kuros 
attēlotas dažādas profesijas 

E.Skrebele 

16.10.  
plkst.10.00 

Ekskursija uz Zemessardzes 
56.bataljonu 

Zemessardzes 56 
bataljons 

Pirmsskolas vecuma bērni 
(5–6 gadi) 

Tematiskā pēcpusdiena ar 
Zemessardzes pārstāvjiem 

Ineta Aizporiete 

16.10. 
plkst. 11.00 

Karjeras nedēļas noslēguma 
pasākums  „Pielaiko 
Karjeras kurpes!” 

Jēkabpils Tautas 
nams 

9.-12.klašu skolēni 
Radošās darbnīcas, viesu 

sumināšana, kopsavilkums par 
karjeras nedēļu 

Sarmīte Stikāne 
sarmite.stikane@inbox.lv 

Lilija Ražinska 

16.10. Dzejoļu konkurss „Profesijas” PII Zvaniņš 
Sagatavošanas grupas 

bērni 
Nostiprināt zināšanas par  dažādām 

profesijām un to pārstāvjiem. 

Silvija Bērziņa: 
tel:22306508, 

zvanins@pii.jekabpils.lv 
Solvita Valeniece 

tel:28376617 

16.10. 

12.kl. skolēnu iepazīstināšana 
ar izglītības turpināšanas 

iespējām 
JVĢ 12.kl. 

Skolēni uzzina iepriekšējā gada 
absolventu gaitas, iepazīstas ar e 

adresēm un materiāliem bibliotēkā, 
pauž savus izglītības turpināšanas 

nodomus 

S.Ozoliņa 

16.10. ”Kult ūras pērles Vidzemē” Cēsu pilsēta 
Audzēkņi, vecāki, 

skolotāji 

Vidzemes koncertzāles 
„Cēsis”apskate. Plkst.19.00 R.Ozola 

50.gadu jubilejas koncerts 

Skolas direktore S.Ščerbicka, 
tālr.29476838 

16.10. 
Ekspedīcija neklātienē 

”Kurpēs pa meža taciņu uz 
savu karjeru” 

Jēkabpils pamatskola 4.klašu skolēni 
Skolēni pēta un iepazīst meža resursus 

un iespējas strādāt mežā 

Dace Rateniece 
dacerat@inbox.lv 
tālrunis 28659810 

16.10. 
Erudītu konkurss ”Profesijas 

vakar, šodien un rīt” 
Jēkabpils 2.vidusskola 5.-6.klašu skolēni  

KVAM Mk skolotāji 
S.Kudrjavceva, I.Rusiņa, 

L.Koņeva 



17.10. 
plkst. 16.00 – 

17.00 
 

17.00 – 18.00 

Interešu izglītības pulciņa 
”Gudro.lv  „kabineta svin īga 

atklāšana 
Lekcija vecākiem, 

skolotājiem „Kas izvēlas 
karjeras kurpes bērniem?” 

Jēkabpils BJC Skolotāji, vecāki 
Pieaicinot preses pārstāvjus un 

viesus svinīgi tiek pārgriezta lente. 
Lekciju vada Sandra Kraukle 

Sarmīte Stikāne  
Lilija Ražinska 

17.10. ,,Bez karjeras kurpēm neiztikt” 
JVV audzinātāju 

stundas 
8.-9.klašu skolēni 

Audzinātāju stundās tiek spēlētas 
spēles par karjeras izvēli 

Zeltīte Svikša 
zeltitesviksa@inbox.lv 

17.10. 

-Izglītojoša nodarbība un 
Latvijas mēroga zīmēšanas 

konkurss 
,,Kāpēc svarīgi mazgāt rokas?’’ 

PII ,,Zvaniņš’’ 
Sadarbībā ar AS 

,,Drogas’’ 
6.grupas bērni 

Iepriekšējais darbs-iepaz.bērnus ar 
medmāsas darbu.  

Sadarbībā ar AS,,Drogas’’nostiprināt 
zināšanas par higiēnu. 

Silvija Bērziņa: 
tel:22306508, 

zvanins@pii.jekabpils.lv 
Solvita Valeniece 

tel:28376617 

17.10. 
Skolas pasākums „Visi darbi 
labi!” 1.-2.klašu skolēniem un 

vecākiem. 
Jēkabpils 2.vidusskola 1.-2.klašu skolēni un 

vecāki 
Aktivit ātes sadarbībā ar skolēnu 

vecākiem 
SS Mk skolotāji 

17.10. „Satikšanās mūzikā” 
A.Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skola 
Audzēkņi, vecāki, 

skolotāji 
Tikšanās ar skolas absolventiem un 

absolventu koncerts 
Skolas direktore S.Ščerbicka, 

tālr.29476838 

13.10. – 17.10. 
Zīmējumu izstāde 

"Vecāku hobijs karjeras 
kurpēs" 

Jēkabpils pamatskola 1.-4.klašu skolēni 
Skolēni zīmē un pieraksta īsus 

komentārus par vecāku hobijiem 

Dace Rateniece 
dacerat@inbox.lv 
tālrunis 28659810 

13.10. – 17.10 

„K āpēc pielaikot karjeras 
kurpes?” 
*Šoferis 
*Pavārs 

PII „Zvaigznīte” 2 gadu veciem bērniem 
Bērni atbilstoši savam vecumam ar 
rotaļas palīdzību izspēlē dažādas 
lomas, iepazīst dažādus amatus. 

Sarmīte Bernāne 
bernane.sarmite@inbox.lv 

tālrunis 20361845 

13.10. – 17.10. 
Karjeras izglītības materiālu 

izstāde skolas bibliotēkā 
JVĢ visām klasēm 

Skolēni aicinātiiepazīties ar drukātiem 
materiāliem par dažādām izglītības 

iestādēm 
A.Grigaloviča 

13.10. – 17.10. 
Klases stundas "Kādas ir 
manas karjeras kurpes 

šodien" 
Jēkabpils pamatskola 1.-6.klašu skolēni 

Nedēļas ietvaros klases stundas par 
skolēnu karjeras iespējām jau šobrīd 

Dace Rateniece 
dacerat@inbox.lv 
tālrunis 28659810 



13.10. – 17.10. 
Klases stundas "Kādas ir 

manas karjeras kurpes šodien" 
Jēkabpils pamatskola 1.-6.klašu skolēni 

Nedēļas ietvaros klases stundas par 
skolēnu karjeras iespējām jau šobrīd 

Dace Rateniece 
dacerat@inbox.lv 
tālrunis 28659810 

13.10. – 17.10. 
Konkurss "Dažas pieturas ceļā 

uz profesiju" 
Jēkabpils 2.vidusskola 5.-9.klases  LV Mk skolotāji 

13.10. – 17.10. 

„K āpēc pielaikot karjeras 
kurpes?” 

*Pārdevējs 
*Skolotājs 
*Frizieris 

PII „Zvaigznīte” 3-7.gadi 

Pasākums ar savas jomas speciālistu 
piedalīšanos, diskusijas, sarunas. 

Noslēgumā bērni  zīmējumi ”Karjeras 
kurpīte par ko vēlas kļūt” 

Sarmīte Bernāne 
bernane.sarmite@inbox.lv 

tālrunis 20361845 

13.10. – 17.10. Zīmējumu izstāde "Vecāku 
hobijs karjeras kurpēs" 

Jēkabpils pamatskola 1.-4.klašu skolēni 
Skolēni zīmē un pieraksta īsus 

komentārus par vecāku hobijiem 

Dace Rateniece 
dacerat@inbox.lv 
tālrunis 28659810 

13.10. – 17.10. 
Klašu audzinātāju stunda: 
„Manu vecāku profesija” 

Jēkabpils 3.vidusskola 5.-9.klases 
Pēc stundām sagatavotie materiāli tiks 

izvietoti skolas gaiteņos. 
Ligita Ašnevica 

13.10. – 17.10 Spēle „Izzini  profesiju” (AV) Jēkabpils 2.vidusskola 
5.-6.klašu skolēnu 
mācību stundās 

 
KVAM Mk skolotāja 

K.Mi čko 

13.10. – 17.10 
Klašu audzinātāja stunda: „Es 

gribu kļūt par...” 
Jēkabpils 3.vidusskola 1.-4.klases 

Tiks veidoti zīmējumi, kuri tiks 
izvietoti klašu telpās 

Ligita Ašnevica 

13.10. – 17.10. 
Intervija ,,Ko tu zini par 

profesijām?’’ 
(video, audio ieraksti) 

PII ,,Zvaniņš’ Dažāda vecuma bērni Bērnu intervijas 

Silvija Bērziņa: 
tel:22306508, 

zvanins@pii.jekabpils.lv 
Solvita Valeniece 

tel:28376617 

13.10. – 17.10. Foto konkurss „Mirklis 
profesijā” 

Jēkabpils 2.vidusskola 5.-12.klašu skolēni 
Tiks veidotas fotogrāfijas par dažādām 

profesijām Jēkabpilī, par cilvēkiem 
dažādās darba vietās Jēkabpilī). 

MIF DZ Mk skolotāji 

13.10. – 17.10. Spēle „Profesiju 
kaleidoskops” 

Jēkabpils 2.vidusskola 
6.-7.klases informātikas 

stundās 
Skolēniem būs iespēja aplūkot 

informāciju par dažādām profesijām 
N.Zarkeviča – informātikas 

skolotāja 

13.10. – 17.10. 
Tikšanās ar muzeja darbinieku 

„Kas strādā muzejā?” 
Jēkabpils 2.vidusskola 6. klases mācību stundās Tikšanās ar muzeja darbinieku 

T.Makarova – vēstures 
skolotāja 

13.10. – 17.10. Interešu testēšana  „Iesāc ar 
sevi”.. 

Jēkabpils 2.vidusskola 
10.-11. Klases mācību 

stundās 
Skolēniem tiks piedāvāti karjeras 

izvēlas testi 
J.Graudiņa – skolas 

psihologs 



13.10. – 17.10. Eseju konkurss „Es pēc 20 
gadiem…” 

Jēkabpils 2.vidusskola 
10.-12.klases mācību 
stundās nedēļas laikā 

Tiek izvērtētas skolēnu rakstītās esejas 
par doto tēmu. 

KVAM Mk skolotāji 
L.Movčane, Z.Deine, 

L.Koņeva 

13.10. – 17.10 Radošo darbu konkurss 
„Career Staircase” (AV) 

Jēkabpils 2.vidusskola 
10.-12.klases mācību 
stundās nedēļas laikā 

 
KVAM Mk 

K.Mi čko, Z.Smolova 

13.10. – 17.10 Interviju konkurss  „Mūsu 
vecāku profesijas” 

Jēkabpils 2.vidusskola 7.-8.klases skolēni  
KVAM Mk skolotāja 

L.Movčane 

13.10. – 17.10 Radošā darbnīca „My Dream 
Profession” (AV) 

Jēkabpils 2.vidusskola 7.-8.klases skolēni  
KVAM Mk skolotāja 

Z.Smolova 

13.10. – 17.10 Izstāde 9.-12.kl. „Mana 
profesija – mana nākotne” 

Jēkabpils 2.vidusskola 
9.-12.klases mācību 

stundās 

Izstādē būs iespēja aplūkot informāciju 
ne tikai par dažādām profesijām, 

saistītas ar eksaktām zinātnēm, bet arī 
par iespējām apgūt šīs profesijas 

(materiāli no izstādes „Skola-2014”). 

MIF DZ skolotāji 

13.10. – 17.10 Prezentāciju konkurss „My 
Future Profession” (AV) 

Jēkabpils 2.vidusskola 9.-12.klašu skolēni  
KVAM Mk skolotāja 

N.Dogureviča 

13.10. – 17.10. Vizuālās mākslas konkurss 
„Mirklis profesijā” 

Jēkabpils 2. 
vidusskola 

7.-8.klases mācību 
stundās 

 
KVAM Mk skolotāja 

A.Koroļkova 

13.10. – 17.10. Ekskursija uz SIA „Sedumi” Jēkabpils 2.vidusskola 8.klašu skolēni 

Ekskursija uz SIA „Sedumi” 
siltumnīcām (8.kl. fizikas stundās) 

(Skolēniem būs iespēja iegūt 
informāciju par uzņēmuma specifiku, 

darbības principiem un ražošanu). 

A.Lazdiņš – fizikas skolotājs 

13.10. – 18.10. 
Informējoši stendi, uzskates 

materiāli 
Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža 
8.-12. klašu skolēni 

Stendi – studiju un mācību iespējas 
koledžā, specialitātes. Ekskursija pa 

koledžu, studiju un  mācību iespējas . 
Ekskursija līdz 40 min. Iepriekšēja 

pieteikšanās. 

Silvija Strušele 
silvija.strusele@jak.lv 

tālrunis 28311852 



 

13.10. – 18.10. 
Mācību un studiju procesa 
ēnošana, stundu un lekciju 

apmeklējums 

Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža 

8. – 9. klašu skolēni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. – 12. klašu skolēniem: 

Iespēja iejusties koledžas audzēkņa vai 
studenta dzīvē, piedalīties interesantās 
nodarbībās  - iepriekšēja pieteikšanās 

1) Komercdarbības pamati – 
plkst.10.15, 232. kab.; 

2) Prečzinības – plkst.12.30, 233.kab.; 
3) Ekonomika – plkst.14.05, 235.kab. 

 
4) Datorsistēmu uzbūve - Datora 

komponenšu lodēšana -  plkst. 10.15, 
227.kab,; 

1) Produkta virzīšanas veidi – 
plkst.10.15, 

2) Preču transportēšanas loģistika – 
plkst.12.30, 119.kab.; 

3) Datortīkli - Datoru attālināta vadība 
-  plkst. 12:30, 122.kab 

Silvija Strušele 
silvija.strusele@jak.lv 

tālrunis 28311852 

18.10. 
plkst.11.00.-

13.00 
Iedvesmas seminārs 

Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža 

8.-12.klašu skolēniem un 
viņu vecākiem 

Studiju un mācību iespējas koledžā, 
specialitātes; iepazīšanās ar mācību 
vidi; koledžas absolventu veiksmes 

stāsti 

Silvija Strušele 
silvija.strusele@jak.lv 

tālrunis 28311852 


