
Karjeras nedēļas 2020 pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 
 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma norises 
vieta 

Pasākuma 
norises laiks  

Pasākuma 
mērķauditorija 

Pasākuma apraksts 
Pasākums 

būs publisks 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Sadzirdi un 
liec aiz auss! 

Latgales Centrālās 
bibliotēkas 

mājaslapā un 
Facebook kontā 

26.-30.10. 
Vecāko klašu 

skolēni, studenti 

Karjeras nedēļas gaitā bibliotēkas 
mājaslapā un Facebook kontā tiks ievietoti 
informatīvi videomateriāli par dažādām 
bibliotēkā pārstāvētām profesijām – 
bibliotekārs, programmētājs, dizaineris, 
sabiedrisko attiecību speciālists u.c. 
Interesentiem būs iespēja uzzināt par 
katra darbinieka ikdienu, izglītību un 
nepieciešamajām prasmēm. 

Jā 

Iepriekšēja pieteikšanās nav 

nepieciešama. Jāseko līdzi 

informācijai bibliotēkas mājaslapā 

www.lcb.lv un Facebook kontā  

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

sabiedrisko attiecību vadītāja 

Jana Konopecka 

654 76345 

jana.konopecka@lcb.lv 

Literatūras 
izstāde “Izpēti 
darba pasauli, 

atrodi sevi” 

Latgales Centrālā 
bibliotēkas Nozaru 
literatūras sektors, 

Rīgas ielā 22a 

26.-31.10. Visi interesenti 
Tiks piedāvāta literatūras izstāde, kurā būs 
iespējams iepazīt dažādas profesijas, rast 
ieteikumus nākotnes profesijas izvēlei. 

Jā 

Iepriekšēja pieteikšanās nav 

nepieciešama 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

654 26422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi
https://www.facebook.com/lcb.lv/
http://www.lcb.lv/
mailto:jana.konopecka@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv


Karjeras nedēļas 2020 pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 
 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma norises 
vieta 

Pasākuma 
norises laiks  

Pasākuma 
mērķauditorija 

Pasākuma apraksts 
Pasākums 

būs publisks 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekāra 
iespējas un 
izaicinājumi 
21. gadsimtā 

Attālināti, tiešsaistes 
platformā Zoom 

27.-30.10. 7.-9. klašu skolēni 

Tematiskā tiešsaistes pasākumā jaunieši 
uzzinās, kāds ir mūsdienīgs bibliotekārs un 
kādēļ bibliotekāru dēvē par informācijas 
speciālistu un digitālo aģentu. Tiks 
diskutēts par profesijas apguves iespējām 
un izaicinājumiem. Pasākuma dalībnieki 
izspēlēs erudīcijas spēli “Kļūsti viens no 
mums!” 

Pasākums 
klašu 

grupām ar 
pieteikšanos 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 
dace.jakovele@lcb.lv 

Bibliotekāra 
profesija – 

mūsdienīgi un 
interesanti 

Attālināti, tiešsaistes 
platformā Zoom 

27.-30.10. 5.-9. klašu skolēni 

Pasākuma laikā skolēni iepazīs 
bibliotekāra ikdienas darbus, uzzinās, 
kāda izglītība un prasmes ir nepieciešamas 
šīs profesijas pārstāvim. Dalībniekiem tiks 
piedāvāta virtuāla ekskursija pa Ceriņu 
bibliotēku. 

Pasākums 
klašu 

grupām ar 
pieteikšanos 

Ar pieteikšanos: 
654 30660 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 
jelena.pantelejeva@lcb.lv 

Bibliotekārs 
digitālajā 
laikmetā 

Attālināti, tiešsaistes 
platformā Zoom 

27.-30.10. 7.-9. klašu skolēni 

Pasākuma dalībnieki uzzinās par 
bibliotekāram nepieciešamajām 
zināšanām un prasmēm, kā arī par šīs 
profesijas apguves iespējām un vietu 
mūsdienu darba tirgū. Skolēni tiks 
iepazīstināti ar bibliotekāra galvenajiem 
pienākumiem un izaicinājumiem digitālajā 
laikmetā. 

Pasākums 
klašu 

grupām ar 
pieteikšanos 

Ar pieteikšanos: 
654 38173 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre 

Edīte Kuzmiča 
edite.kuzmica@lcb.lv 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv
mailto:edite.kuzmica@lcb.lv


Karjeras nedēļas 2020 pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 
 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma norises 
vieta 

Pasākuma 
norises laiks  

Pasākuma 
mērķauditorija 

Pasākuma apraksts 
Pasākums 

būs publisks 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Satiec 
profesionāli 

digitālajā 
vidē! 

Latgales Centrālās 
bibliotēkas filiāles 

Gaismas bibliotēkas 
Facebook kontā 

un Facebook atvērtā 
grupā “Satiec 
profesionāli 

digitālajā vidē!” 

26.-30.10. 
Jaunieši, 

pieaugušie 

Interesenti tiek aicināti pievienoties īpaši 
izveidotai atvērtai grupai Facebook – 
“Satiec profesionāli digitālajā vidē!”. Tajā 
būs iespēja saņemt informatīvo atbalstu 
un atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem, elektroniski sazinoties ar 
kādu no septiņiem profesijas pārstāvjiem 
(grafiskais dizaineris, programmētājs, 
mūziķis u.c.). 

Jā 

Jāpievienojas Facebook grupai 

“Satiec profesionāli digitālajā 

vidē!” 

 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 
654 55648 
egija.gribuste@lcb.lv 

Bibliotekāra 
profesija: 

pagātne un 
nākotne 

Attālināti, tiešsaistes 
platformā Zoom 

27.-29.10. 5.-9. klašu skolēni 

Pasākuma dalībniekus gaida ieskats 

bibliotekāra profesijas vēsturē un 

stāstījums par mūsdienu bibliotekāra 

amatam nepieciešamajām zināšanām un 

prasmēm, kā arī galvenajiem 

pienākumiem. Skolēni uzzinās par 

bibliotekāra profesijas apguves iespējām, 

pieprasījumu darba tirgū un nākotnes 

perspektīvām. Iegūtās zināšanas skolēni 

varēs nostiprināt, piedaloties viktorīnā. 

Pasākums 
klašu 

grupām ar 
pieteikšanos 

Ar pieteikšanos 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

https://www.facebook.com/search/top/?q=latgales%20centr%C4%81l%C4%81s%20bibliot%C4%93kas%20fili%C4%81le%20gaismas%20bibliot%C4%93ka
mailto:egija.gribuste@lcb.lv
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv


Karjeras nedēļas 2020 pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā 
 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma norises 
vieta 

Pasākuma 
norises laiks  

Pasākuma 
mērķauditorija 

Pasākuma apraksts 
Pasākums 

būs publisks 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Izstāde “Kad 
es izaugšu…” 

Latgales Centrālās 
bibliotēkas filiāle 

Pārdaugavas 
bibliotēka,  

Komunālā ielā 2 

27.- 31.10. Visi interesenti 
Grāmatu izstāde piedāvā iepazīties ar 
dažādām profesijām un izlasīt padomus 
veiksmīgai karjeras veidošanai. 

Jā 

Iepriekšējā pieteikšanās nav 
nepieciešama 
 
Kontaktpersona 
Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 
654 23339 
inese.lutoka@lcb.lv 

Karjeras 
nedēļas 

pasākumi 
“Atver 

profesijas 
durvis” 

Latgales Centrālās 
bibliotēkas filiāle 

Pārdaugavas 
bibliotēka,  

Komunālā ielā 2  

27.-31.10. 
Visa vecuma 

skolēni, jaunieši 

Karjeras nedēļas laikā bērniem un 
jauniešiem tiks piedāvātas dažādas 
aktivitātes – spēle “Profesiju pasaulē”, 
krustvārdu mīklas, krāsojamās lapas par 
profesijām. 

Jā 

Iepriekšējā pieteikšanās nav 
nepieciešama 
 
Kontaktpersona 
Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 
654 23339 
inese.lutoka@lcb.lv 

 

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

