
      

Karjeras nedēļa 2018 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Nozaru literatūras 

sektors 
Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 26422 

e-pasts: 

inese.vaivare@lcb.lv  

Literatūras izstāde 

“Manas nākotnes 

ieceres” 

Visi interesenti 08.10-12.10. 

Izstādei atlasītā grāmatu kopa palīdzēs tiem, 

kuri vēlas neapjukt izglītības un karjeras ceļa 

izvēlē un jau šobrīd meklē atbildes uz 

karjeras izvēles pamatjautājumiem – ko es 

protu, kas man patīk, kas ir vajadzīgs darba 

tirgū un kur to var mācīties? 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Nozaru literatūras 

sektors 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 76345 

e-pasts: 

jana.konopecka@lcb.lv 

Tikšanās ar dzejnieci 

Ivetu Ratinīku 
10.-12. klase  

09.10. 

plkst. 14.00-15.00 

Ar pieteikšanos! 

Sarunā ar dzejnieci Ivetu Ratinīku 

skolēniem būs iespēja uzzināt, kā radošo 

darbību literatūras nozarē ir iespējams 

savienot ar karjeras veidošanu citās saistītās 

jomās (zinātnē, pedagoģijā, sabiedriskajās 

attiecībās, mārketingā). 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

kristine.jasane@lcb.lv  

Tikšanās ar  

lidmašīnas 

bortinženieri 

10.-12. klase 
11.10. 

plkst. 13.20 

Ar pieteikšanos! 

Plānojot tālāko izglītošanos un nākotnes 

karjeru, skolēniem būs brīnišķīga iespēja 

tikties ar lidmašīnas bortinženieri, kurš 

pastāstīs par bortinženiera profesiju, tai 

nepieciešamajām iemaņām, prasmēm un 

zināšanām. 
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Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Atver bibliotēkas 

durvis” 

Visiem 

interesentiem 

(saturs tiks 

pielāgots 

vecumam) 

09.10.-13.10. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma dalībnieki ielūkosies bibliotēkas 

vēstures lappusēs, uzzinās, kur var apgūt 

bibliotekāra profesiju un kādi ir bibliotekāra 

darba pienākumi. Tiks piedāvāta iespēja 

doties virtuālajā ceļojumā pa pasaules 

skaistākajām bibliotēkām.  

Pirmsskolas bērniem tiks novadītas 

rotaļspēles. Sākumskolas skolēni iejutīsies 

bibliotekāra lomā un iegūs praktiskas 

iemaņas: kārtos grāmatas alfabēta secībā, 

sadalīs tās pa tēmām. Pamatskolas skolēni 

tiks iesaistīti diskusijā par bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību un dažādību. 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Atver bibliotēkas 

durvis!” 

7.-9. klase  

11.10. 

plkst. 14.00 

Ar pieteikšanos! 

Ar prezentācijas palīdzību skolēni gūs 

priekšstatu par bibliotekāra amata vēsturi, 

iepazīsies ar bibliotekāra profesijas 

īpatnībām un tās pieprasījumu darba tirgū, 

kā arī nostiprinās zināšanas, piedaloties 

viktorīnā. 
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Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Kā tas ir – būt 

policistam?” 

5.-6. klase  

09.10. 

plkst.12.45 

Ar pieteikšanos! 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

Kārtības policijas biroja Prevencijas grupa 

sadarbībā ar Ceriņu bibliotēku dāvās 

skolēniem iespēju iepazīt policijas ikdienas 

darbu, galvenos pienākumus un funkcijas. 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Iepazīsti profesiju 

daudzveidību” 

5.-6. klase 
09.10.-12.10. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma dalībnieki gūs priekšstatu par 

nepieciešamajiem izglītības posmiem 

konkrētas profesijas apguvei, izspēlēs 

interaktīvu spēli un piedalīsies citās jautrās 

aktivitātēs. Būs iespēja tuvāk iepazīties ar 

populārākajām profesijām un grāmatu izstādi 

“Zem profesiju cepures”. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Bibliotekāra 

profesija mūsdienu 

skatījumā” 

8.-10. klase 
08.10.-12.10. 

Ar pieteikšanos! 

Skolēni iepazīsies ar vienu no senākajām un 

interesantākajām profesijām – bibliotekārs. 

Būs iespēja uzzināt, kā laika gaitā ir 

mainījusies šīs profesijas specifika, kur un 

kādas iemaņas un prasmes jāapgūst, lai kļūtu 

par speciālistu bibliotēkzinātņu jomā.  
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