
 
Karjeras nedēļas 2021 pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma 
norises vieta 

Pasākuma 
mērķauditorija 

Pasākuma 
norises 

laiks  
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

IKT bibliotēkā 
Klātienē / 
tiešsaistē 

8.-12. klašu 
skolēni 

11.-29.10. 

Skolēni tiek aicināti iepazīt bibliotēkas 
daudzveidīgo profesiju pasauli. Mūsdienās 
bibliotēka nav iedomājama bez informācijas 
komunikācijas tehnoloģijām un darbiniekiem, kas 
viegli orientējas informācijas plūsmā. Pasākuma 
laikā būs iespēja uzzināt gan to, kā katra bibliotēkas 
nodaļa ikdienā izmanto tehnoloģijas, gan arī to, cik 
dažādu profesiju pārstāvji strādā bibliotēkā un kāda 
ir viņu ikdiena. 

Ar pieteikšanos: 

654 76345 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

sabiedrisko attiecību vadītāja 

Jana Konopecka 

jana.konopecka@lcb.lv 

Kā kļūt par 
vēstniecības 
darbinieku? 

Tiešsaistē 
8.-12. klašu 

skolēni 
15.10. 

plkst. 10.40 

Skolēni tiksies ar ASV vēstniecības Latvijā 
pārstāvjiem Nilu Studentu un Oskaru Avilu, kas 
dalīsies savā pieredzē par izglītības iegūšanu un 
darba gaitām.  Vēstniecības pārstāvji sniegs ieskatu 
par to, kāda izglītība un darba pieredze jāiegūst, lai 
varētu strādāt vēstniecībā. Pasākums notiks angļu 
valodā. 

Ar pieteikšanos: 

654 22483 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv  

Ja tu mūsu vidū 

būsi, jaunas 

zināšanas gūsi! 

Klātienē / 

tiešsaistē 

7.-9. klašu 

skolēni 
12.-29.10. 

Pasākumā jaunieši uzzinās, kāds ir mūsdienīgs 

bibliotekārs un kādēļ bibliotekāru dēvē par IKT 

speciālistu un digitālo aģentu. Kopā diskutēsim par 

IKT izaicinājumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

Pasākuma dalībnieki izspēlēs erudīcijas spēli “Kļūsti 

viens no mums!” 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

mailto:jana.konopecka@lcb.lv
mailto:diana.celitane@lcb.lv
mailto:dace.jakovele@lcb.lv


 
Karjeras nedēļas 2021 pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma 
norises vieta 

Pasākuma 
mērķauditorija 

Pasākuma 
norises 

laiks  
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Pasaulē tik daudz 

dažādu profesiju! 

Klātienē / 

tiešsaistē 

1.-4. klašu 

skolēni 
12.-29.10. 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni uzzinās, kas ir 

mūsdienīgs bibliotekārs un ar ko viņš nodarbojas, 

kā arī to, kāda ir informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju nozīme bibliotekāra profesijā. 

Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar grāmatām, kas 

sniegs ieskatu plašajā profesiju pasaulē un atklās 

dažu profesiju noslēpumus. 

Ar pieteikšanos: 
654 30660 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 
Ceriņu bibliotēkas vadītāja 
Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv 

Es būšu…! Tiešsaistē Visi interesenti 11.-15.10. 

Interesenti tiek aicināti pievienoties īpaši izveidotai, 
grupai Facebook – “Es būšu…!”. Tajā būs iespēja 
elektroniski sazināties ar jebkuru no sešu profesiju 
pārstāvjiem (bibliotekārs, automatizācijas 
izstrādātājs, pārdošanas speciālists, ambulatorās 
aprūpes medmāsa, metroloģijas inženieris, riska 
analītiķis) un saņemt atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem, kā arī uzzināt, kā IKT prasmes 
integrējas viņu profesijās. 

Jāpievienojas Gaismas bibliotēkas 

Facebook grupai “Es būšu…”  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  
Gaismas bibliotēkas vadītāja  

Karina Kachan 

654 55648 

karina.kachan@lcb.lv  

IKT bibliotēkā: 

pieslēdzies, 

mācies, 

izklaidējies! 

Klātienē / 

tiešsaistē 

6.-8. klašu 

skolēni 
12.-29.10. 

Gribi atklāt informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) nozares daudzveidību? Pieslēdzies 
Karjeras nedēļas pasākumam, uzzini par IKT 
bibliotēkā, noskaidro, kādām ir jābūt mūsdienīga 
bibliotekāra digitālajām kompetencēm un kādas 
priekšrocības sniedz IKT bibliotēkas lietotājiem! 

Ar pieteikšanos:  
654 38173  
  
Kontaktpersona:  
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  
Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  
Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv  

mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv
https://www.facebook.com/groups/2988646628013960
https://www.facebook.com/groups/2988646628013960
mailto:karina.kachan@lcb.lv
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Karjeras nedēļas 2021 pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma 
norises vieta 

Pasākuma 
mērķauditorija 

Pasākuma 
norises 

laiks  
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Kas lācītim 

vēderā jeb ko 

sevī slēpj 

bibliotekāra 

profesija? 

Klātienē / 

tiešsaistē 

5.-9. klašu 

skolēni 
12.-29.10. 

Tehnoloģijas fundamentāli maina profesijas, un 

bibliotekāra profesija ir viena no tām, kura šajā 

pārmaiņu laikā strauji transformējas gan 

tehnoloģiju attīstības, gan informācijas apjoma 

palielināšanās dēļ. Nodarbības laikā uzzināsim, 

kādas IKT prasmes ir nepieciešamas bibliotekāram 

ikdienas darbā.  

Ar pieteikšanos: 
65423339 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 
Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv 

Profesiju pasaule 
Klātienē / 

tiešsaistē 

8.-12. klašu 

skolēni 
12.-29.10. 

Skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām profesijām, to 

pieprasījumu darba tirgū un nākotnes profesijas 

izvēles iespējām. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 

bibliotekāra profesijai, kā mūsdienu informācijas 

ceļvedim, kas palīdz ikvienam orientēties 

informācijas plūsmā. Skolēniem tiks stāstīts arī par 

mūsdienu bibliotekāra amatam nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm. Iegūtās zināšanas skolēni 

varēs nostiprināt, piedaloties viktorīnā.  

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oleiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv  

 

mailto:inese.lutoka@lcb.lv
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv

