
                       

Karjeras nedēļas programma 

10.10. – 14.10.2016. 

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

10.oktobris 
 

10.10. 
plkst. 9.00 – 

16.00 

 
Karjeras nedēļas 

atklāšanas pasākums 
„Ātrais randiņš ar 

Profesiju” 

Autobuss 
Jēkabpils pilsētas skolu 

jaunieši 

Noteiktajā laikā pie skolas piebrauc 
noformēts autobuss, paņem jauniešus 

un dodas uz uzņēmumu. 
Autobusā notiek ātrie konkursi par 

dažādām profesijām. 

 
Sarmīte Stikāne 

28808457 

10.10. 
Mani interesējošās 

profesijas 

Jēkabpils Vakara 
vidusskola 

Jēkabpils vakara 
vidusskolas 9.klašu 

skolēni 

Dokumentālas  filmas  par profesiju 
dažādību, diskusijas 

 
Zeltīte Svikša 

10.10.plkst. 
16.00 

Iepazīstam Jēkabpils 
mākslas skolas izstāžu 

zāli 

Jēkabpils mākslas skola 
 

Mūzikas skolas 
audzēkņi ,skolotāji 

Muzeja „ Butaforija „ apmekl ējums 
Jānis Briška 

Tālrunis 29445208 

10.10. Mana sapņu profesija Jēkabpils 2. vidusskola 2. klašu audzēkņi 

Audzināšanas Stundu tēmas - Mana 
sapņu profesija. Ikdienas darbu un 

interešu, vaļasprieku saistība ar 
profesijām. 

Larisa Stepanova 

10.10. 
plkst.10.00 

Pasākums sadarbībā ar 
Jēkabpils policiju 

 
PII „Zvani ņš”” zāle 5 – 6g.v.bērni 

Pārstāvji no Jēkabpils policijas 
iepazīstina ar savu profesiju, stāsta par 
drošību uz ielas un kā rīkoties dažādās 

situācijās, kas apdraud bērnu. 

VP Zemgales reģionālās 
pārvaldes Jēkabpils 

iecirkņa kārt ības policijas 
nod. vecākā inspektore D. 

Stivri ņa  t:65202629 

10.10. Intervijas ar b ērniem: 
„Kad es izaugšu liels es PII „Zvani ņš” zāle 3 -6.g v. bērni Bērniem tiek uzdots jautājums:” Kas 

Tu būsi, kad izaugsi liels?” Atbildes 
Silvija Bērziņa 

zvanins@pii.jekabpils.lv 



būšu...” 
 

tiek apkopotas procentuāli (piem.15% 
būs ārsti utt.) 

t:22306508 
 
 
 

10.10. 
Esi zinošs, esi atbildīgs, 

neesi pārdrošs” 

Ekskursija un dzīvnieku 
patversmi, atkritumu 
šķirošanas laukumu, 
Krustpils dzelzceļa 

staciju. 

3.a un 3.b klase 

Apmeklēt tr īs dažādas darba vietas, 
izzināt, ko mēs spējam darīt, lai dzīvotu 
droši un būtu atbild īgi par savu rīcību, 

apzinātos darbības sekas. 

Mār īte Viļuma 
Silvija Ozoliņa 

12.10. 

plkst.10.00 
„ Gribam zin āt...” PII „K āpēcītis” 5. – 6. g.v. bērni 

Rotaļas bērniem par profesiju 
daudzveidību un nepieciešamajiem 

instrumentiem un darba piederumiem 
Ineta Aizporiete 

11.oktobris 

11.10. 
plkst.12.00 

„Es būšu ( ?) darba tirgū” 
Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs 
Jēkabpils pilsētas jaunieši, 
10.  – 12. klašu komandas 

Pasākuma mērķis veicināt jauniešu 
komunikācijas, prezentācijas un 

argumentācijas prasmju attīstīšanu, 
izmantojot neformālās mācīšanas metodi un 

asociatīvās kārtis 

Sarmīte Stikāne 
2888457 

11.10. 
plkst.10.00 

„Stāstu stāstiem izstāstīju” 
Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs Skolotāji 
Neformālās mācīšanas metodes” Stāstu 
stāstiem izstāstīju „izmantošana mācību 

procesā 

Sarmīte Stikāne 
28808457 

11.10.2016. 
10.00 

‘’K ādu mūzikas instrumentu 
es varētu spēlēt?’’ 

A.Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skola 

Audzēkņi, vecāki, 
skolotāji 

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts ar 
ilustratīvu stāstījumu par mūzikas 

instrumentiem PII audzēkņiem 

Jeļena Skurjate 
tālr. 29192671, 
Aļona Vīndedze 
tālr. 29664677 

11.10. 
plkst.10.15 

Iepazīstināšana ar skolas 
dzīvi 

Jēkabpils pamatskola PII “Zvaigznīte” audzēkņi Interaktīvs ceļojums pa skolu 
Silvija Dreimane 

29123353 

11.10. 
plkst.10.15 

Ekskursija uz Jēkabpils 
pamatskolu 

Jēkabpils pamatskola 6g.v.bērni 
Bērnus iepazīstina ar profesijas pārstāvjiem, 

kas strādā skolā. 
Izstādes aplūkošana. 

Silvija Bērziņa 
zvanins@pii.jekabpils.lv 

t: 22306508 

11.10. Mani interesējošās profesijas 
Jēkabpils vakara 

vidusskola 2.kabinets 
8.klase 

Skolēni klases audzināšanas stundā skatās 
dokumentālās filmas par izvēlētajām 

profesijām, aizpilda darba lapas 
Z. Svikša 



11.10. Mani interesējošās profesijas JVV 2. kabinets 8.klase 
Skolēni klases audzināšanas stundā skatās 

dokumentālās filmas par izvēlētajām 
profesijām, aizpilda darba lapas 

Z. Svikša 

11.10. Mans karjeras kompass Klases telpa 3.a un 3.b klase 

Par ko es vēlos kļūt? Atbildes uz šo 
jautājumu meklējam jau tagad izzināsim 

savas intereses un resursus. Zīmēsim katrs 
savu kompasu. 

Mārīte Viļuma 
Silvija Ozoliņa 

11.10. „Ko es spēju?” 
 Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža 8.un 9.klasēm 
 Pasākums paredzēts  iepriekš vienojoties par 

laiku 
 Silvija Strušele 

28311852 

11.10. 

Lekcija „ Personības 
attīstība: sekmīgai karjerai 

nepieciešamo prasmju 
apgūšana jau skolas laikā” 

 Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija 10. -11. klases  

SIA  Swedbankas pārstāve aicinās jauniešus 
jau šobrīd attīstīt prasmes, kuras 

3epieciešamas     strādājošajiem banku 
sektorā. 

Skaidrīte Ozoliņa 
26428265 

11.10. Es darba tirgū 
Jēkabpils Vakara 

vidusskola 10.  – 11. klases Uzdevumi un diskusijas par darba tirgu  Zeltīte Svikša 

11.10. 
 Ekskursija uz Zinātkāres 

centru 
 PII „Kāpēcītis” 5. – 6. gadi 

 Iepazīt zinātkāres centru un profesijas, kuras 
darbojas iestādē. 

 Dace Kokareviča 
Inita Zaharevska 

11.10. 
Ekskursija uz SPA centru „ 

Citrus” 
PII ”K āpēcītis” 6 – 7. gadi 

  Iepazīt profesijas , kuras darbojas   SPA 
„Citrus”  

 Ligita Sondore 
Ilze Līdaka 

11.10. 
„M ūsdienīgo profesiju 

pasaulē” 
Jēkabpils 2. vidusskola 3. -4. klase 

Profesiju daudzveidība. Profesiju veidi un 
tajās veicamo darba specifika: fizisks – 

garīgs darbs, darbs telpās. 
Larisa Stepanova 

12.oktobris 

12.10. 
Lekcija “Mans bērns 

būs... darba tirgū” 
A.Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skola 
Skolotāji, vecāki 

Saruna ar vecākiem un skolotājiem. 
Lektore: izglītības zinātņu maģ., 
karjeras konsultante Linda Briška 

Smaida Ščerbicka 
tālr. 29476838 

12.10. 
Sadarbība ar Radio1 

Radiožurnālisti-skolēni 
Radio-1 6.klašu skolēni Žurnālistu profesijas iepazīšana 

Solvita Koja 

t.29340308 

12.10. Es darba tirgū 
Jēkabpils Vakara 

vidusskola 
12.klase 

Klases audzināšanas stundā uzdevumi 
un diskusijas par darba tirgu 

Z. Svikša 



12.10. Es baņķieris! 

Jēkabpils 3.vidusskola 

12.kab. 
7.b klase 

Stāsts par baņķiera darbu. Tikšanās 
ar Swedbank darbinieku. 

Solvita Soroka 

12.10. „ Ko es spēju?” 
Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža 10. – 12.klasēm 
Nodarbība paredzēta  jauniešiem , 

lai iepazītu sevi. 
Silvija Srtušele 

28311852 

12.10. Profesiju klasifikators 
Jēkabpils 3.vidusskola 

1.kabinets 10.b klase 
Prezentāciju veidošana un 

prezentēšana. 
Inga Lapinska 

12.10. 
Mācību ekskursija uz 

BroDoor ražotni 
BroDoor ražotne 4.b klase 

Apmeklējot Diānas vecāku 
darbavietu, uzzināt, ko ražo 

uzņēmumā, kādu profesiju pārstāvji 
nodarbināti ražotnē, kur šo 

profesiju var apgūt. 

Ligita Lejniece 

12.10. Mācību ekskursija Valmiera 11.a klase 

Iepazīšanās ar Vidzemes 
4ķiedras4u, Valmieras stikla 

4ķiedras rūpnīcu un individuālo 
uzņēmumu – picēriju. 

Ilona Bičole 

12.10. 
Tikšanās ar 

SWEDBANK  
JVĢ 8.c klase 

Lekcija: Personības attīstība; 
sekmīgai karjerai nepieciešamo 

prasmju apgūšana jau skolas laikā. 
Kar īna Mikažāne 

13.oktobris 

13.10. 
plkst.12.00 

Pasākums  Jēkabpils pilsētas 
izglītības iestāžu  4.klašu 

skolēniem 

 “K ā soli spersi, tā ceļu veiksi” 

Jēkabpils 
pamatskola 

Jēkabpils pamatskolas, 
Jēkabpils 2.vidusskolas, 
Jēkabpils 3.vidusskolas 
4.klašu skolēnu pārstāvji 

Interaktīvās spēles, iepazīšanās ar skolu. 

Sarmīte Straume, Inese 
Strade 

t.29880714 

 

 

13.10. Neiespējamo darām tagad, A.Žilinska Audzēkņi, skolotāji un Pasākuma laikā tiks sniegta Silvija Strade 



plkst.17.00 neticamo – nedaudz vēlāk. Jēkabpils mūzikas 
skola 

topošie absolventi informācija par mūziķa profesiju, 
kuru var iegūt Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolā; mūsu 
audzēkņi un pedagogi pastāstīs par 

mūziķa profesijas dažādiem veidiem, 
darba iespējām. 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. 

tālr. 28329209 
 

SBDMV direktora vietniece 
mācību darbā 

Elīna Bambāne 
elina.bambane@sbdmv.lv 

tel. 65407902 
 

13.10. 
plkst.16.00 

Karjeras dienu diskusija  
„Profesiju specifika” 

Jēkabpils tautas 
nama kamerzāle 

Jēkabpils skolu 9. – 12. 
klašu audzēkņi 

Diskusijas starp jauniešiem un 
dažādu profesiju pārstāvjiem, par 
īpatnībām profesijās, zināšanām, kas 
jāiegūst, lai konkurētu darba tirgū un 

jauniešu motivācijas veicināšanu. 
 

Ieva Gādmane 
25906344 

No 13.10. 
Bērnu un vecāku darbu 

izstāde „Kur str ādā māmiņa 
un tētis?” 

Pii „Ausekl ītis” B ērni kopā ar vecākiem 
Vecāki bērniem pastāsta par savu 

profesiju, darba vietu, kopā ar bērnu 
to uzzīmē 

 

13.10. 
Kinelogu nodarbību 

apmeklējums, Suņu skolas 
nodarbību vērošana 

Suņu skola 
Jēkabpil ī 

10.a klase 
Skolēni iepazīsies ar kineloga 

profesiju 
Inga Purviņa 

13.10. Ekskursija uz SIA „Sedumi” SIA „Sedumi” 
siltumnīcas 6.g.v.bērni Bērni tiek iepazīstināti ar dārznieka, 

inženiera ucc. profesijām. 

Silvija Bērziņa 
zvanins@pii.jekabpils.lv 

t: 22306508 
SIA „Sedumi”  S.Tolmane 

t: 28307245 

13.10. Ekskursija PII”Zvaigznīte” 
 

PII„Zvaigzn īte” 
Sagatavošanas grupas 

bērni 
Tematiska pēcpusdiena 

„Mana skaista valodiņa” 

Sarmīte Bernāne 
ebernane.sarmite@inbox.lv 

mob.20361845 
 

13.10. 
Klases stunda. Darba 

intervija. 

Jēkabpils 
3.vidusskola 

22.kab. 
6.a klase 

Noskaidrot, kas ir darba intervija un 
izspēlēt to 

Ija Grudule 



13.10. 
Klases stunda. Es būšu 

darba tirgū…… 

Jēkabpils 
3.vidusskola 

5.kab. 
4.b klase 

Saruna, kolāžas veidošana par 
profesijām. 

Ligita Lejniece 

13.10. 
Klases stunda. Profesijas 

man līdzās 

Jēkabpils 
3.vidusskola 

4.kab. 
9.a un 9.b klases 

Tikšanās ar vecākiem – savu profesiju 
vai pabeigto mācību iestāžu 

reklamētājiem. 

Ingūna Ūbele 
Ina Languša 

13.10. 
Klases stunda. Profesiju 

daudzveidība. 

Jēkabpils 
3.vidusskola 

10.kab. 
10.a klase 

Iepazīšanās ar profesiju klasifikatoru, 
savu prasmju, spēju, interešu 

novērt ēšana 
Silvija Vecumniece 

13.10. Klases stunda. Ko es spēju? 

Jēkabpils 
3.vidusskola 

18.kab. 
7.c klase 

Anketa savu spēju novērt ēšanai, 
diskusija par esošajām prasmēm, 
zināšanām un pieredzi izvēlētajai 

profesijai 

Lita Kr ūmiņa 

13.10. 
Nākotnes profesijas izvēles 

veiksmes formula 

Jēkabpils 2. 
vidusskola 

 Jēkabpils pilsētas izglītības 
iestāžu 6. klašu skolēnu 

komandas 

 Pasākums paredzēts 6.klašu  
komandām. Mērķis – veicināt skolēnu 
interesi par profesiju daudzveidību, 

prestižu, pievilcību un nākotnes 
iecerēm. 

Larisa Stepanova 

13.10. 
plkst. 13:00 

Ko es gribu, varu un spēju!” 
Jēkabpils 

3.vidusskola 
Jēkabpils pilsētas skolu 

5.klašu skolēni 

Iepazīšanās ar Jēkabpils pilsētas 
skolām, konkurss atpazīsti profesiju 

izmantojot spēli „M ēmais šovs”, 
iepazīšanās ar basketbola kluba 

„J ēkabpils” karsējmeitenēm un viņu 
darbu, grupu darbs „Mana profesija” 

Ligita Ašnevica 
Santa Kasparsone 
Dace Boroduļina 

14.oktobris 

14.10. 
plkst. 12.00 

Karjeras nedēļas 
noslēguma pasākums 
Erud ītu konkurss ”Es 
būšu Jaudīgs darba 

tirgū” 

Jēkabpils Bērnu un 
jauniešu centrs 

Jēkabpils pilsētas skolu 
8. un 9.klašu komandas 

Kopsavilkums par karjeras nedēļas 
aktivit ātēm. 

Pateicības raksti sadarbības 
partneriem un darba grupai. 

Konkurss jauniešiem par dažādiem 
karjeras izglītības jautājumiem. 

Sarmīte Stikāne 
Lilija Ražinska 



14.10. Profesiju pasaule Jēkabpils 2. vidusskola 1.klašu skolēni 

Profesiju daudzveidība. 
 Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs. 
Profesijas, kurās strādā mani vecāki 

 

Larisa Stepanova  

14.10. 
Pieredzes apmaiņas 

brauciens 

J.Graubiņa Līvānu 
Mūzikas un mākslas 

skola, 
Raiņa muzejs 
“Tadenava” 

Skolotāji 
Tikšanās ar kolēģiem J.Graubiņa 

L īvānu Mūzikas un mākslas skolā un 
Raiņa muzeja Tadenavā apmeklējums. 

Smaida Ščerbicka 
tālr. 29476838 

14.10. 

plkst. 11.00 

Lekcija “ Study in 
Sweden” 

JVĢ zālē 11. – 12. kl. skolēni 
Interesenti tiks  iepazīstināti ar studiju 
iespējām Zviedrij ā u.c. Ziemeļvalstīs 

Santa Grigorjeva 

14.10.  Ekskursija uz VUGD 
 Valsts  ugunsdzēsības 
un glābšanas  dienests 

6. – 7. gadi  Iepazīt ugunsdzēsēju profesiju 
 Valentīna  Aukmane 

Lāsma Voitiņa 

10.10. -14.10. 

10. 10. – 14.10. Ziņu diktori Radio 1 Radio 1 
Jēkabpils pilsētas 

izglītības iestāžu 6. – 12. 
klašu skolēni 

Sadarbībā ar Radio1 studijas 
žurnālistiem   jauniešiem ir iespēja 

iepazīt radio 1 žurnālista profesiju un 
iejusties ziņu diktora lomā 

Sarmīte Stikāne 
28808457 

7.10.-13.10. 
Intervijas ar vecākiem 

par vecāku darba 
pieredzi. 

Mājās (konsultācijas 
skolā) klases 

audzinātāja stundā 
6.b 

Projekta darbs latviešu valodas 
stundās un klases stundā. 

Darbu prezentēšana. 
Lilija Z ēberga 

10.10. – 14.10. 
Zīmējumi “Mana 
nākamā profesija” 

JVĢ 8.abcd 

 

Izstāde skolas vestibilā līdz oktobra 
beigām, skolēni motivēti domāt par 

savu nodarbošanos dzīvē 

Elga Skrebele 

10.10.- 14. 10. 

Izstāde 

“Karjeras izgl ītības 
materiāli bibliot ēkā” 

JVĢ bibliot ēka- lasītava JVĢ skolēni 
Izstādīti druk ātie materiāli par 

izglītības iespējām Latvij ā un ārzemēs 

M. Dilbeka 

A. Grigaloviča 



10.10.-14.10. 
Zīmējumu veidošana 

“Manu vecāku 
profesija” 

Jēkabpils pamatskola 1.-3. klašu skolēni 
Skolēni sarunās ar vecākiem izzina 

viņu profesijas un attēlo tās 
zīmējumos. 

Aina Jaunsētniece 

10.10.-14.10. 

Kolāžu vai plakātu 
veidošana “Manu 

vecāku profesija”/ “Es 
būšu…..” 

Jēkabpils pamatskola 4. klašu skolēni 

Skolēni sarunās ar vecākiem izzina 
viņu profesijas un attēlo tās plakātos 
vai kolāžās vai izpēta savu nākotnes 

profesiju un attēlo to 

Aina Jaunsētniece 

10.10. - 14.10. 
Domraksts, eseja “Es 

būšu………” 
Jēkabpils pamatskola 5.-6. klašu skolēni 

Skolēni izzina informāciju par savu 
izvēlēto profesiju un veido par to 

domrakstu, eseju. 
Aina Jaunsētniece 

10.10. -14.10. 
Tikšanās ar vecākiem - 

dažādu profesiju 
pārstāvjiem 

Jēkabpils pamatskola, 
vecāku darbavietas 

Visi skolēni 
Uzaicinot uz skolu vai apmeklējot 

darba vietas, skolēni iepazīst dažādu 
profesiju pārstāvjus. 

Aina Jaunsētniece 

10.10.-14.10. 
Klases stunda ”Es 

būšu……..” 
Jēkabpils pamatskola Visi skolēni 

Interakt īva informācija par 
jaunākajām profesijām 

L īga Kalniņa 

10.10 -14.10. „M ūsu vecāku 
profesijas” PII „Zvani ņš” grupās 3 – 6.g.v.bērni Bērnu vecāki iepazīstina bērnus ar 

savām profesijām. 

Solvita Valeniece 
Solvita_valeniece@inbox.lv 

t: 28376617 

10.10. – 14.10. 
 

Plakātu konkurss 
“Es būšu...darba 

tirgū...” 
 

JAK 
JAK izgl ītojamie un 

studenti 

L īdz 10.10 grupu kolektīvi gatavo 
plakātus par piedāvāto tēmu. Plakātu 

tematika: 
Profesionālās vidējās izglītības 

nodaļa: 
1.kursi –“Kas ir darbs?” 

2.kursi – “Ko nozīmē strādāt?...” 
3.kursi -  “Koledžā apgūstamo 
specialitāšu algu kalkulators 

4.kursi – “Pieprasītākās kompetences 
un prasmes darbatirgū. Kā es tās 

varu apgūt?” 
Koledža: 

1.kursi – “Kur es varu iegūt darba 
pieredzi?...” 

Silvija Strušele, 
t.-28311852: 

8ilvija.strusele@jak.lv 



2.kursi – “Attiec ības darba tirgū – 
disciplīna, etiķete, attiecības ar 

kolēģiem un vadītāju.” 
Plakātus var apskatīt no 10.10. 

plkst.14:00 JAK 1.un 2.stāva gaitenī 

10. 10.-13.10. Ko es spēju?... JAK 

10.-12.klasei 
8.-9. klase 

 
 

Br īvi un atrakt īvi darbojoties 
pārbaudi sevi un iepazīsti koledžu... 

Nodarbība jūsu izvēlētā laikā...Piesaki 
nodarbību līdz 07.10. plkst.12:00 
Nodarbība jūsu skolā – Karjeras 

nedēļas ietvaros vai pēc tās – piesaki, 
labprāt brauksim 

 

Silvija Strušele, 
t.-28311852: 

9ilvija.strusele@jak.lv 

10. 10.-14. 10. 

Rotaļas ar dziedāšanu, 
dažādas sporta izpriecas  

- kustību rotaļas, 
stafetes, sižeta – lomu 
rotaļas un didaktiskās 
rotaļas par dažādām  

profesijām 

PII „Ausekl ītis” B ērni 3-7 gadi 

Bērni ar rota ļu palīdzību izspēlē un 
iejūtas dažādās amatu veicēju lomās, 
iepazīstas ar darba rīkiem, apģērbu, 

materiāliem u.t.t. 

Vineta Zvirgzda 
vinetazvirgzda@inbox.lv 

26688423 

10.10.-14.10. 
„Iepazīsti profesijas!”  
Tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem 
PII „Ausekl ītis” B ērni 3-7 gadi 

Bērni tiekas ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem gan pirmsskolas izglītības 

iestādē, gan ekskursijās citās darba 
vietās 

 
Vineta Zvirgzda 

vinetazvirgzda@inbox.lv 
26688423 

Datumu un 
laiku 

precizēsim 

Ekskursija uz SIA 
Jēkabpils Pakalpojumi 

Jēkabpils pakalpojumi 
un Jēkabpils dzīvnieku 

patversme 
6.g.v.bērni 

Bērni tiek iepazīstināti ar profesijas 
pārstāvjiem, kas strādā SIA Jēkabpils 
pakalpojumi un dzīvnieku patversmē. 

Silvija Bērziņa 
zvanins@pii.jekabpils.lv 

t: 22306508 

Datums tiks 
precizēts 

Ekskursija uz Jēkabpils 
VUGD Jēkabpils VUGD 5 .g. v bērni Bērni tiek iepazīstināti ar 

ugunsdzēsēju profesiju 

Silvija Bērziņa 
zvanins@pii.jekabpils.lv 

t:22306508 

10.10.-14.10. 

,,Ko tu zini par 
profesijām?’’ 
(aicinām prpf. 
speciālistus) 

PII„Zvaigzn īte” Dažāda vecuma grupas. 

 
Pasākums ar savas jomas speciālistu 

piedalīšanos, diskusijas, sarunas. 
Noslēgumābērni zīmēJumi ”Par ko 

vēlas kļūt” 
 

Sarmīte Bernāne 
bernane.sarmite@inbox.lv 

mob. 20361845 

10.10.-13.10. Zīmējumu konkurss ,,Es Jēkabpils vakara 8.,9. klase Skolēni zīmē sevi kā kādas profesijas 
pārstāvi nākotnē, žūrijas komisija 

Z. Svikša 



 

Informāciju apkopoja pedagogs karjeras konsultants-  

Sarmīte Stikāne 

būšu… darba tirgū” vidusskola skolā izvērt ē darbus, piešķir balvas 
uzvarētājiem. 

10.10-13.10. 
Eseju konkurss ,,Kas ir 

darbs?” 
Latviešu valodas 

kabinets 
10.-12. klases 

Skolēni raksta esejas, kuras izvērt ē 
latviešu valodas skolotājas, labākie 

darbi saņem balvas. 
Z. Svikša 

10.10. -14.10. Profesiju karuselis Jēkabpils 3.vidusskola 1.a 1.b 1.c 
Saruna par profesijām, zīmējumu 

veidošana. 

Krist īne Aukmane 
Andra Maksimova 

Iveta Kozule. 

10. 10.-14.10. Mana nākotnes profesija Jēkabpils 3.vidusskola 4.c klase 
Projektu darbs par skolēna izvēlēto 

nākotnes profesiju. 
Dina Vjakse 

10.10.-14.10. 
Kopīgi pasākumi 

profesiju iepazīšanai 

JVĢ un Jēkabpils 
pasākumi 8.b klase un 2.I klase 

Skolēni spēļu, atrakciju, zīmējumu 
veidā raksturos dažādas profesijas 

Inna Eiduka, A.Ščegalkova 

10.10. - 14.10. 
Nākotnes profesijas 

izvēles veiksmes formula 
Jēkabpils 2. vidusskola 5. – 7.  klašu audzēkņi 

Audzināšanas stundās tiks analizētas 
nākotnes nodomu profesijas 

Larisa Stepanova 

10.10 – 14.10. 
Izglītības iespējas 

Latvij ā un ārzemēs 
Jēkabpils 2. vidusskola 10. – 12.klašu skolēni 

Karjeras nedēls ietvaros jauniešiem 
tiek aktializētas tēmas 

Larisa Stepanova  


