
  

 

 

 

 

 

 

KARJERAS NEDĒĻA 2014 – Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 
 

2014. gada 13.-17. oktobris 
 

LATGALES CENTRĀLA BIBLIOTĒKA UN FILIĀLES 
 

PROGRAMMA 

 

  

Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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Plkst. 

13.00 
Iepazīstot biologa 

darba ikdienu 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

5.-7. klašu skolēni Iepazīšanās ar biologa darba 

ikdienu Latgales zoodārzā 

(tikšanās ar M. Pupiņu)  

Ar pietiekšanos: 

Anna Butāne 

t.: 65426422 

anna.butane@lcb.lv  



  

Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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Plkst. 

17.30 - 

18.30 

Harmonija ģimenē. 

Kā to panākt? 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

Bērnu vecāki Lektors Arnolds Vanags 

stāstīs par harmoniskas un 

labvēlīgas saskarsmes vides 

radīšanu ģimenē, vecāku un 

bērnu savstarpējām gaidām, 

lomām, un citiem būtiskiem 

audzināšanas jautājumiem. 

Santa Čeirāne, Dzidra 

Stupāne  

t. 29196866 

ceirane@inbox.lv 

dzidra.stupane@lcb.lv  

 

Visu dienu Iepazīsti profesijas! LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

Visi bibliotēkas 

apmeklētāji 

Literatūras izstāde: 

iespieddarbi par dažādām 

profesijām.   

Anna Pakere 

t.: 65421750 

anna.pakere@lcb.lv  

 

Plkst. 

10.00 -

11.00 

 

No grauda līdz 

maizei 

LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

1.-4. klašu skolēni Iepazīšanās ar dažādām 

profesijām, kuras 

nepieciešamas maizes 

tapšanai. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Pakere 

t.: 65421750 

anna.pakere@lcb.lv  

 

Plkst. 

10.00 

Rīta stunda Tatu un 

Patu iepazīst 

profesijas 

LCB filiāle 

Piekrastes 

bibliotēka 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, 1.-4. klašu 

skolēni 

Bērni tiks iepazīstināti ar 

dažādām profesijām, 

izmantojot A. Havukainenas 

un S. Toivonena bilžu 

grāmatu. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Oleiņikova 

t.: 65430311  

anna.oleinikova@lcb.lv  

Plkst. 

10.00 - 

11.00 

Profesiju 

varavīksne 

LCB filiāle 

Jaunbūves 

bibliotēka 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, 1.-2.klašu 

skolēni 

Neklātienes ceļojuma laikā 

vismazākie bibliotēkas 

apmeklētāji iepazīsies ar 

dažādām profesijām. 

 

Ar pieteikšanos: 

Natālija Putroma  
tālr.: 65438173 

natalija.putroma@lcb.lv  

Plkst.10.00 Profesiju kolāža LCB filiāle 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

1.-4. klašu skolēni Dažādu profesiju apskats Ar pieteikšanos: 

Marina Baranovska 

t.: 56423339 

marina.baranovska@lcb.lv 

 

mailto:ceirane@inbox.lv
mailto:dzidra.stupane@lcb.lv
mailto:anna.pakere@lcb.lv
mailto:anna.pakere@lcb.lv
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Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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Plkst.12.45 Iepazīsti savējos! LCB filiāle 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

11. klašu skolēni Iepazīšanās ar motosporta 

vēsturi Daugavpilī un 

tikšanās ar labāko Latvijas 

spīdvejistu A. Ļebedevu. 

Ar pieteikšanos: 

Marina Baranovska 

t.: 56423339 

marina.baranovska@lcb.lv  

 Veiksmīgas karjeras 

formula 

LCB filiāle Ceriņu 

bibliotēka  

5.-6. klašu skolēni Motivējoša lekcija rosinās 

skolēnus aizdomāties par 

savām iespējām nākotnē, 

iepazīstinās ar veiksmīgu 

cilvēku pieredzi. Atraktīvā 

veidā skolēniem tiks 

piedāvāta informācija par 

personīgās izaugsmes un 

karjeras plānošanas 

iespējām. 

Ar pieteikšanos: 

Jeļena Panteļejeva 

 t.: 65430660 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

Visu dienu Iepazīsti profesijas! LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

Visi bibliotēkas 

apmeklētāji 

Literatūras izstāde: 

iespieddarbi par dažādām 

profesijām.   

Anna Pakere 

t.: 65421750 

anna.pakere@lcb.lv  

Plkst.10.00 Rīta stunda Tatu un 

Patu iepazīst 

profesijas 

LCB filiāle 

Piekrastes 

bibliotēka 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, 1.-4. klašu 

skolēni 

Bērni tiks iepazīstināti ar 

dažādām profesijām, 

izmantojot A. Havukainenas 

un S. Toivonena bilžu 

grāmatu. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Oleiņikova 

t.: 65430311  

anna.oleinikova@lcb.lv  

Plkst. 

10.00 - 

11.00 

Profesiju 

varavīksne 

LCB filiāle 

Jaunbūves 

bibliotēka 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, 1.-2.klašu 

skolēni 

Neklātienes ceļojuma laikā 

vismazākie bibliotēkas 

apmeklētāji iepazīsies ar 

dažādām profesijām. 

 

 

Ar pieteikšanos: 

Natālija Putroma  
t.: 65438173 

natalija.putroma@lcb.lv  
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Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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Plkst. 

12.45 
Jautā un uzzini LCB filiāle 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

5.-7. klašu skolēni Tikšanās ar hokeja treneri J. 

Agureikinu. 
Ar pieteikšanos: 

Marina Baranovska 

t.: 56423339 

marina.baranovska@lcb.lv 

Plkst. 

10.00 - 

11.00 

No grauda līdz 

maizei 

LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

1.-4. klašu skolēni Iepazīšanās ar dažādām 

profesijām, kuras 

nepieciešamas maizes 

tapšanai. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Pakere 

t.: 65421750 

anna.pakere@lcb.lv  

 Veiksmīgas karjeras 

formula 

LCB filiāle Ceriņu 

bibliotēka  

5.-6. klašu skolēni Motivējoša lekcija rosinās 

skolēnus aizdomāties par 

savām iespējām nākotnē, 

iepazīstinās ar veiksmīgu 

cilvēku pieredzi. Atraktīvā 

veidā skolēniem tiks 

piedāvāta informācija par 

personīgās izaugsmes un 

karjeras plānošanas 

iespējām. 

Ar pieteikšanos: 

Jeļena Panteļejeva 

 t.: 65430660 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

Visu dienu Iepazīsti profesijas! LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

Ikviens bibliotēkas 

apmeklētājs 

Literatūras izstāde: 

iespieddarbi par dažādām 

profesijām.   

Anna Pakere 

t.: 65421750 

anna.pakere@lcb.lv  

Plkst.10.00 Rīta stunda Tatu un 

Patu iepazīst 

profesijas 

LCB filiāle 

Piekrastes 

bibliotēka 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, 1.-4. klašu 

skolēni 

Bērni tiks iepazīstināti ar 

dažādām profesijām, 

izmantojot A. Havukainenas 

un S. Toivonena bilžu 

grāmatu. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Oleiņikova 

t.: 65430311  

anna.oleinikova@lcb.lv  

Plkst. 

10.00 - 

11.00 

Profesiju 

varavīksne 

LCB filiāle 

Jaunbūves 

bibliotēka 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, 1.-2.klašu 

skolēni 

Neklātienes ceļojuma laikā 

vismazākie bibliotēkas 

apmeklētāji iepazīsies ar 

dažādām profesijām. 

Ar pieteikšanos: 

Natālija Putroma  
t.: 65438173 

natalija.putroma@lcb.lv  

mailto:anna.pakere@lcb.lv
mailto:anna.pakere@lcb.lv
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv


  

Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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 Veiksmīgas karjeras 

formula 

LCB filiāle Ceriņu 

bibliotēka  

5.-6. klašu skolēni Motivējoša lekcija rosinās 

skolēnus aizdomāties par 

savām iespējām nākotnē, 

iepazīstinās ar veiksmīgu 

cilvēku pieredzi. Atraktīvā 

veidā skolēniem tiks 

piedāvāta informācija par 

personīgās izaugsmes un 

karjeras plānošanas 

iespējām. 

Ar pieteikšanos: 

Jeļena Panteļejeva 

 t.: 65430660 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

Visu dienu Iepazīsti profesijas! LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

Visi bibliotēkas 

apmeklētāji 

Literatūras izstāde: 

iespieddarbi par dažādām 

profesijām.   

Anna Pakere 

t.: 65421750 

anna.pakere@lcb.lv  

Plkst. 

12.40 

Skaistākie mirkļi 

manā profesijā  

LCB filiāle Bērnu 

bibliotēka „Zīlīte” 

Visi interesenti Tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, kuri dalīsies 

atmiņās par skaistākajiem 

mirkļiem savā darba 

pieredzē.  

Anna Pakere 

t.: 65421750 

anna.pakere@lcb.lv 

Plkst. 

10.00 - 

11.00 

Profesiju 

varavīksne 

LCB filiāle 

Jaunbūves 

bibliotēka 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, 1.-2.klašu 

skolēni 

Neklātienes ceļojuma laikā 

vismazākie bibliotēkas 

apmeklētāji iepazīsies ar 

dažādām profesijām. 

Natālija Putroma  
t.: 65438173 

natalija.putroma@lcb.lv  

Plkst.12.00 

- 

14.00 

Tik grūts un 

 interesants 

profesiju ceļš 

LCB filiāle 

Jaunbūves 

bibliotēka 

5.-7. klašu skolēni Tikšanās ar Daugavpils 

bērnu cirka studijas 

„Jaunība” vadītāju J.Čirkovu 

un cirka mākslinieka 

profesijas iepazīšana 

Svetlana Grizāne 

t.: 65439173 

svetlana.grizane@lcb.lv 

mailto:anna.pakere@lcb.lv
mailto:anna.pakere@lcb.lv


  

Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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Plkst. 

12.00 
Skolotājs - tā nav 

tikai profesija, tas ir 

dzīvesveids 

LCB filiāle 

Gaismas 

bibliotēka 

5.-6. klašu skolēni Tikšanās ar skolotāju, 

ilggadējo pasniedzēju Annu 

Zībergu. 

Motivējoša lekcija skolēniem 

par savas nākotnes profesijas 

izvēli. 

Ar pieteikšanos: 

Inta Jurkjāne 

t.: 65455648 

inta.jurkjane@lcb.lv  

 

 


