
 

                     

         Karjeras nedēļas programma  
 12.10 – 16.10.2015. 

 

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

12.10. 

plkst.13.00 

Karjeras nedēļas 

atklāšanas pasākums 

” Atver durvis un 

satiec savu Karjeru” 

Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs 

Jaunieši, pilsētas 

skolu pašpārvalžu 

dalībnieki  

( 7.-9. klase), 

profesiju, preses 

pārstāvji. 

Atklāšanas pasākumā piedalās 

Jēkabpils pilsētas skolu pašpārvalžu 

komandas, preses pārstāvji, viesi, 

profesiju eksperti un pārstāvji no 

pašvaldības. Ierodoties uz pasākumu, 

komandām tiek iedoti uzdevumi, kuri 

kopā ar ekspertu būs jāizpilda un 

jāaizstāv noteiktā laika posmā. 

Pasākuma pirmajā daļā skolu 

komandas 5-7 minūtēs prezentē 

sagatavoto mājas darbu. Otrajā daļā 

komandām būs iespēja parādīt savas 

sadarbības un improvizācijas 

prasmes.  

Sarmīte Stikāne 

sarmite.stikane@inbox.lv 

tālrunis 26165237 

12.10. 

plkst.10.00 

„Iepazīsim mūzikas 

instrumentus” 

A.Žilinska Mūzikas skola Jēkabpils pilsētas 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

audzēkņi, skolotāji, 

vecāki 

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts, 

kurā izglītojamie tiks iepazīstināti ar 

mūzikas instrumentiem 

Silvija Strade@inbox.lv 

T: 20371485 

12.10. 

plkst. 16.00 

„Ciemos mūzikas 

skolā” 

A.Žilinska Mūzikas skola Mūzikas skolas un 

mākslas skolas 

topošie absolventi, 

Māksla iepazīst mūziku Smaida Ščerbicka 

smaida.scerbicka@inbox

.lv 

mailto:sarmite.stikane@inbox.lv
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mailto:smaida.scerbicka@inbox.lv
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skolotāji, audzēkņi, 

un vecāki 

29485496 

12.10. 

plkst.* 

Sižeta – lomu rotaļas un 

didaktiskās rotaļas par 

profesijām 

PII „Auseklītis” Bērni 3 – 7 gadi Bērni ar rotaļu palīdzību izspēlē un 

iejūtas dažādās amatu veicēju lomās, 

iepazīstas  ar darba rīkiem, apģērbu, 

materiāliem u.t.t. 

Vineta Zvirgzda@inbox.lv 

26688423 

12.10. 

plkst.10.00 

„Iepazīsim mūzikas 

instrumentus” 

PII „Kāpēcītis” 5/6 – 7 gadus veci 

bērni 

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts, kurā 

izglītojamie tiks iepazīstināti ar mūzikas 

instrumentiem 

PII „Kāpēcītis” mūzikas 

skolotājas 

Silvija Strade@inbox.lv 

T: 20371485 

 

13.10. 

plkst.9.50 

Pasākums “Atver durvis 

izglītības iespējam 

pasaulē.’’ 

Jēkabpils 2. vidusskola 

Skolas konferenču zāle 

130.kabinets 

10.-12. klašu skolēni Izglītības centra EC ‘’Durbe’’ 

izglītojošais seminārs par izvēli sevis 

pilnveidošanas ceļā un izglītības iegūšanā 

ārzemēs 

J.Graudiņa, skolēnu 

parlamenta konsultante 

13.10. 

plkst.* 

10. a klases tikšanās ar 

JVĢ direktoru 

„Karjeras ceļš: padomi 

iesācējiem” 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija, 322. kab. 

10.a klases skolēni Motivējoša saruna ar skolēniem par viņu 

karjeras ceļu 

Aīda Koļesinska 

 

13.10. 

plkst. 9.00 

Pasākums sadarbībā ar 

Jēkabpils policiju 

,,Esi drošš’’ 

PII „Zvaniņš” PII „Zvaniņš” 

vidējās, vecākās un 

sagatavošanas 

grupas bērni 

Pārstāvji no Jēkabpils policijas 

iepazīstina ar savu profesiju un stāsta par 

drošību, kā rīkoties dažādās situācijās. 

Silvija Bērziņa-22306508 

zvanins@pii.jekabpils.lv 

VP Zemgales reģionālās 

pārvaldes Jēkabpils 

iecirkņa kārtības policijas 

nod.vecākā inspektore 

D.Stivriņa-65202629 

 

 13.10. 

plkst. 16.00 

„Ciemos mākslas 

skolā” 

Jēkabpils mākslas skola Mūzikas skolas un 

mākslas skolas 

topošie absolventi, 

skolotāji, audzēkņi 

un vecāki 

Mūzika iepazīst mākslu Jeļena Skurjate 

jekmuzskola@inbox.lv 

65233507 

15.10. Ekskursija uz SIA  SIA Jēkabpils 5 – 6 gadus veci Iepazīstināšana ar dažādu profesiju PII „Kāpēcītis” skolotāja 

mailto:Zvirgzda@inbox.lv
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plkst.10.00 „ Jēkabpils 

pakalpojumi” 

(dzīvnieku patversme) 

pakalpojumi bērni nodarbošanos Sarmīte Strautiņa 

13.10. plkst.* Mana sapņu profesija Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija 

7. klašu skolēni Skolēni izveido klases noformējumu 

domājot par savu nākamo profesiju 

Anita Vanaga 

14.10. 

plkst.15.00 

Konkurss „Nākotnes 

logs...” 

Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža 

Pilsētas skolu 10. – 

12.klašu skolēni 

Viktorīna, spēle ar balvām, aktīva 

darbošanās. Iespēja izzināt un 

līdzdarboties koledžas piedāvātajās 

profesijās. 

Uz pasākumu aicinām 12. klases. 

Dalību pasākumā pieteikt līdz 

12.oktobrim. 

Silvija Strušele 

Silvija.strusele@jak.lv. 

Tālrunis 28311852 

 

14.10. 

plkst.17.00 

„ Mana raibā vasara” A.Žilinska Mūzikas 

skola 

Visi interesenti Mūzikas skolas audzēkņu Mārča, 

Annijas Briškas un Elīzas Rēķes 

prezentācija par ceļojumiem mūzikā 

Jānis Briška 

saxojans@inbox.lv 

t:29445208 

14.10.plkst.* Fotokolaža „Tas ir 

mans panākums” 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija 

10. klašu skolēni Portfolio veidošana, domu aktivizēšana 

par savām stiprajām pusēm 

Aīda Koļesinska 

14.10. plkst. 

10.30 

Pasākums „Dalīsimies 

sirds siltumā” 

Jēkabpils Sociālā 

dienesta senioru centrs 

PII ”Zvaniņš” 

2.grupas bērni, 

skolotājas, sociālā 

dienesta darbinieki, 

seniori 

Pasākuma laikā bērni deklamē Raiņa un 

Aspazijas  dzejoļus. Diskutē par dažādām 

profesijām un ieklausās senioru padomos 

 

Silvija Bērziņa 

22306508 

14.10. 

plkst.10.00 

Ekskursija uz SIA 

„Sedumi” sadarbībā ar 

vecākiem 

„Sedumi” siltumnīcas 5.grupas bērni, 

skolotājas 

Bērni tiek iepazīstināti ar dārznieka, 

inženiera u. c. profesijām 

Aina Valtere-28488074 

Vaira Bobrovska-

28813754 

SIA Sedumi , S.Tolmane  

28307245 

 

14.10. plkst. 

14.00 

  Pasākums „Atver 

durvis Krustpils 

pils!?” 

Krustpils pils  Skolēni, vecāki Stāsti un atraktīva darbošanās  ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem pils   

teritorijā 

 Vietu skaits ierobežots. 

 Iepriekšēja pieteikšanās 

Iluta Bērziņa 

26714846 

65221042 

mailto:Silvija.strusele@jak.lv
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14.10. plkst.* Pasākums „Atver durvis 

“saldo „ profesiju 

pasauli Skrīveros” 

Jēkabpils 2 vidusskola, 

Skolas zāle 

4. klašu skolēni Mācību ekskursija un klašu projektu 

realizācija 

Klašu audzinātāji 

J.Blumentāle 

Ž.Molčanova 

14.10. 

plkst.10.00 

Ekskursija uz  SPA  

centru „Citruss” 

SPA Citruss 6 – 7 gadus veci 

bērni 

Iepazīstināšana ar profesiju daudzveidību PII „Kāpēcītis” 

Skolotāja Ilze Toča 

14.10. 

plkst.10.00 

Iepazīsti Jēkabpils 

pamatskolu 

Jēkabpils pamatskola 5 un 6 gadus veci 

bērni 

Bērnu iepazīstināšana  ar skolas 

personālu un to pienākumiem 

PII Kāpēcītis” 

Skolotāja Valentīna 

Aukmane 

14.10. 

plkst.10.00 

 

„ Profesiju labirints” Jēkabpils pamatskola PII „ Kāpēcītis” 

audzēkņi 

Interaktīvas spēles  Aina Jaunsētniece 

20371544 

15. 10. 

plkst.10.00 

 

„ Profesiju labirints” 

 

Jēkabpils pamatskola PII „Zvaniņš” 

audzēkņi 

Interaktīvas spēles  Aina Jaunsētniece 

20371544 

15.10. 

plkst.10.00 

Ekskursija uz Jēkabpils 

pamatskolu 

 

Jēkabpils pamatskola PII „Zvaniņš” 

Sagatavošanas 

grupas bērni, skolu 

direktore, skolotājas 

un citu profesiju 

pārstāvji 

Bērnu iepazīstināšana ar profesijas 

pārstāvjiem, kas strādā skolā. 

Silvija Bērziņa-22306508 

zvanins@pii.jekabpils.lv 

solvita_valeniece@inbox.l

v 

t: 28376617 

Jēkabpils pamatskolas 

direktore S.Dreimane- 

29123353 

15.10. 

plkst.* 

Pasākums “Atver durvis 

vecāku profesiju 

pasaulē ’’ 

Jēkabpils 2. vidusskola 

Skolas zāle 

1.klašu skolēni Pasākums ar mērķi iepazīt kādu profesiju, 

cik cilvēku strādā skolā 

Klašu audzinātāji 

S.Jekaraševa, T.Novikova 

mailto:solvita_valeniece@inbox.lv
mailto:solvita_valeniece@inbox.lv


15. 10. 

plkst. 14.00 

Konkurss „Atver un 

uzzini!” 

Jēkabpils pilsētas 

teritorija 

7. klašu komandas Konkursā piedalās pilsētas skolu 7. 

klašu komandas, kurām ir mājas darbs 

(video  - "Atver durvis uz profesiju 

pasauli". Tikšanās vieta  - Vecpilsētas 

laukumā pie Lūša. Tur jauniešiem tiks 

izdalītas darba lapas ar uzdevumiem. 

Komandām 30 minūšu laikā pēc 

fotogrāfiju fragmentiem  jāatrod 

uzņēmums vai pašvaldības iestāde un 

jāaizpilda dotais uzdevums. Pasākuma 

noslēgumā apbalvošana un kopīga 

video skatīšanās. 

Sarmīte Stikāne 

tālrunis 28808457 

Lilija Ražinska 

26442577 

15.10. 

plkst.* 

Pasākums “Atver durvis 

savas skolas profesiju 

pasaulē ’’ 

Jēkabpils 2. vidusskola 2.-3. klašu skolēni Pasākums ar mērķi iepazīt kādu profesiju 

cilvēku, kurš strādā skolā, ko dara, kā. 

Klašu audzinātāji 

T.Karnauhova, 

J.Džeikuna, 

T.Abdirazakova, 

O.Demčenko, J.Jaskova 

15.10. plkst. 

13.00 

„Atver durvis kaimiņu 

skolu 6.klasēm» 

Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpils 

pamatskolas,  2., 3. 

vidusskolu 6.klašu  

skolēnu komandas 

Pasākums ar mērķi iepazīstināt ar 

savu skolu, vēstures muzeju 

95.gadadienā  un piedalīties konkursā. 

Klašu audzinātāji 

J.Ivanova, O.Cvetkova 

15.10. 

plkst.12.00 

Interaktīvs konkurss 

„Būvēsim tiltu” 

Jēkabpils 3. 

vidusskola 

Jēkabpils 

pamatskolas, 2. un 

3. vidusskolas 4.-5. 

klašu komandas 

Iepazīstināt kaimiņu skolu skolēnus ar 

savas skolas vēsturi, tradīcijām, 

labajiem darbiem, piedalīties 

konkursos, veidot kolāžas. 

Ligita Ašnevica 

28664904 

16.10. 

plkst. 13.00 

Karjeras nedēļas 

noslēguma pasākums 

”Atver durvis 

nākotnei” 

Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs 

10. – 12.klašu 

skolēnu komandas 

   Noslēguma pasākumā piedalās 10. – 

12. klašu komandas 6 cilvēku sastāvā. 

Pasākuma sākumā komandas 

demonstrē mājas darbu: 1)komandas 

nosaukums+sagatavoto  līdz 3.minūšu 

īsu pamācību ( dziedošu, dejojošu, 

skanošu, vizuālu, multimediālu, 

klusējošu un visādi citādi atraktīvu sev 

un citiem)   „Kā  atvērt karjeras durvis 

nākotnē?” Turpmākajā gaitā katra 

komanda dodas uz izlozēto profesiju 

Lilija Ražinska 

26442577 

Sarmīte Stikāne 

6165237 

 

 



darbnīcu. Max laiks, ko var pavadīt 

vienā stacijā 10-15 min. Atbildīgais par 

darbnīcu ieraksta saņemto punktu 

skaitu. Uz nākamo darbnīcu komanda 

dodas pēc savas  izvēles. Pasākuma 

noslēgumā tiek noskaidroti uzvarētāji, 

tiek sniegtas pateicības listes 

sadarbības partneriem. 

16.10. plkst.* Tematiskais pasākums 

„Ai darbiņi, ai darbiņi, 

Bez darbiņa nevarēju „ 

 

PII ”Auseklītis” 

Bērni 3 – 7 gadi Katra bērnu grupa ir iepazinusies un 

sagatavojusi priekšnesumu par vienu 

profesiju. Pasākuma laikā ar to 

iepazīstina citu grupu 

bērnus. 

Vineta Zvirgzda@inbox.lv 

26688423 

16.10. plkst.* Atraktīvais pasākums 

”Iepazīsti dīdžeja 

profesiju” 

PII „Kāpēcītis” Bērni vecumā no  5 

– 6 gadi 

Atraktīvā veidā bērniem tiek sniegtas 

zināšanas par dīdžeja profesiju. 

Zīmējumu izstāde 

PII „Kāpēcītis” mūzikas 

skolotājas 

16.10. 

plkst.17:00 

Absolventa benifice A.Žilinska Jēkabpils 

mūzikas skola 

Visi interesenti Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 

vidusskolas audzēknes Madaras Briškas 

jaunatklājums mūzikas instrumenta izvēlē 

Gunta Davidovska 

gunta_davidovska@inbox.

lv 

tel.26454912 

 

12.10.-16.10. „Mūsu vecāku 

profesijas” 

PII „Zvaniņš” visās 

vecuma grupās 

Grupu bērni un 

vecāki 

Vecāki iepazīstina bērnus ar savām 

profesijām 

 

Silvija Bērziņa 

22306508 

12.10. –16.10. R.Hartmaņa gleznu 

izstāde 

”Mans ceļš mākslā” 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija, Mazā zāle 

Skolēni, pedagogi, 

viesi 

Intereses radīšana par mākslu un par 

mākslinieka profesiju 

Malda Dilbeka 

Tālrunis 26154513 

12.10 – 16. 10. Tikšanās ar Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijas 

absolventiem 

„Mani iespaidi Studiju 

gaitās” 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas klašu telpās 

7. –12. klašu telpās Informācijas sniegšana par studiju norisi 

un prasībām augstākajās izglītības 

iestādēs 

Klašu audzinātaji, 

Koordinē Skaidrīte 

Ozoliņa 

12.10.-16.10. Aptauja 9. un 12. klašu 

skolēniem  „Mani  

Jēkabpils Valts 

ģimnāzija 

9.  un 12. klašu 

skolēni 

Skolēnu tālākizglītības nodomi. 

Aptaujas rezultātu apkopošana 

Koordinē Skaidrīte 

Ozoliņa 

mailto:Zvirgzda@inbox.lv
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tālākizglītības nodomi” 

12.10.-16.10. „Iepazīsti profesijas! ”- 

tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem 

PII ”Auseklītis” Bērni 3 -7 gadi Bērni tiekas ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem gan no pirmsskolas izglītības 

iestādē, gan ekskursijās citās darba  vietās 

Vineta Zvirgzda@inbox.lv 

26688423 

12.10.-16.10. Sižeta – lomu rotaļas un 

didaktiskās rotaļas par 

profesiju 

PII „Auseklītis” Bērni 3 – 7 gadi Bērni ar rotaļu palīdzību izspēlē un 

iejūtas dažādās amatu veicēju lomās, 

iepazīstas ar darba rīkiem, apģērbu, 

materiāliem u.t.t. 

Vineta Zvirgzda@inbox.lv 

26688423 

12.10-16.10. Materiālās bāzes 

papildināšana sižeta 

lomu rotaļām 

PII „Zvaniņš visās 

grupās 

PII „Zvaniņš bērni, 

skolotājas un vecāki 

Grupās tiek gatavoti materiāli sižeta lomu 

rotaļām. („Ārsts”, „Veikals” utt) 

 

Silvija Bērziņa 

22306508 

12.10.-16.10. Ekskursijas pilsētas 

uzņēmumos un skolas 

dienestos 

Jēkabpils 2. vidusskola 1.-12. klašu skolēni Pasākums ar mērķi iegūt zināšanas par 

karjeras veidošanas iespējam 

Klašu audzinātāji 

 

12.10-16.10. Fotokolāža „Tas ir 

mans panākums” 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija 

10. klašu audzēkņi Portfolio veidošana, domāšanas 

attīstīšana  par savām stiprajām pusēm 

Aīda Koļesinska 

12.10.-16.10. Klases telpas 

noformējums 

„ Mana sapņu 

profesija” 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija 

7. klases audzēkņi Motivēšana domāt par savu nākamo 

profesiju 

Anita Vanaga 

12.10.-16. 10. Tematiskās klases 

stundas 1.-12. klasei 

Jēkabpils 2. vidusskola 1.-12. klases Pēc skolas audzināšanas programmas 

tēmām 

Klašu audzinātāji 

 

12.10. – 16.10. Izstāde „Profesijas un 

to apguves iespējas” 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas bibliotēka 

Skolēni, skolotāji Informācijas aktualizēšana par 

dažādām izglītības iestādēm un 

tālākizglītības iespējām 

Malda Dilbeka 

Anita Grigaloviča 

12.10. -16.10. Tematiskās mācību 

stundas visos mācību 

priekšmetos 

Jēkabpils 2. vidusskola 1.-12. klases Pēc mācību priekšmetu programmām Priekšmetu skolotāji 

 

12.10.– 16. 10. Profesiju attēlojums 

zīmējumā 

Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija 

7. -9. klase skolēni Skolēni zīmēšanas stundās zīmē dažādu 

profesiju pārstāvjus, to darba rīkus. 

Zīmējumu izstāde Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas telpās. 

Elga Skrebele 

12.10.-16.10. Zīmējumu konkurss Jēkabpils 3. vidusskola 1.-3. klašu skolēni Katrs skolēns izveidos savas sapņu  

mailto:Zvirgzda@inbox.lv
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_____________ Starpskolu pasākumi 

 

 

„Es kļūšu par........” profesijas hengeri, noslēgumā izstāde 

skolas gaiteņos. 

Ligita Ašnevica 

12.10.-16.10. „Manu vecāku 

profesija” 

Jēkabpils 3.vidusskola 6. -8. klašu skolēni Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvju 

pārstāvjiem 

6.-8.klašu audzinātāji 

12.10.-16.10. Zīmējumu veidošana 

“Manu vecāku 

profesija” 

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

profesijas un attēlo tās zīmējumos. 

Aina Jaunsētniece 

20371544 

12.10.-16.10. Kolāžu vai plakātu 

veidošana “Manu 

vecāku profesija “Mana 

nākotnes profesija” 

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 

20371544 

12.10.-16.10. Domraksts, eseja 

“Mana nākotnes 

profesija” 

Jēkabpils pamatskola 5.-6. klašu skolēni Skolēni izzina informāciju par savu 

izvēlēto profesiju un veido par to 

domrakstu, eseju. 

Aina Jaunsētniece 

20371544 

12.10.-16.10. Tikšanās ar vecākiem -  

dažādu profesiju 

pārstāvjiem 

Jēkabpils pamatskola 1.-6. klašu skolēni Vecāku profesiju iepazīšana- diskusija, 

praktiska darbošanās 

Aina Jaunsētniece 

20371544 

 

12.10-16.10. 

 

„Iepazīsti profesijas! ”- 

tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem 

PII ”Zvaigznīte” Bērni 3 – 7 gadi Bērni tiekas ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem gan  pirmsskolas izglītības 

iestādē, gan ekskursijās citās darba  vietās 

Sarmīte Bernāne  

20361845 

bernane.sarmite@inbox.lv 


