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Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma 

norises vieta 

Pasākuma 

norises laiks  

Pasākuma 

mērķauditorija  Īss pasākuma apraksts 

Kontaktpersona un 

pieteikšanās 

Ideju hakatons 

“Manas karjeras 

kods!” 

Izglītības 

iestādēs/tiešsaistē  

14.10.2021. 

plkst.10.00 – 

19.00 

15.10.2021. 

plkst.10.00 – 

19.00 

Izglītības iestāžu 

10. – 12.klašu 

skolēni 

Hakatona laikā skolēnu komandas   

izstrādās idejas, kā efektīvi, 

izmantojot mūsdienu 

tehnoloģijas,  palīdzēt 

vienaudžiem pieņemt lēmumus 

karjeras izvēlē.  

Pieteikšanās līdz 

04.10.2021. 

Pieteikties 

hakatonam: ej.uz/KN2021h

akatons 

Sīkāka informācija: 

https://www.viaa.gov.lv/lv/

karjeras-nedela-notiks-

jauniesu-ideju-hakatons-

manas-karjeras-kods 

 

 

Mācībstunda 

“Radošā 

programmēšana” 

 

Izglītības 

iestādēs/tiešsaistē 

11.10. – 

15.10.2021. 

Izglītības iestāžu 

7.- 9. klašu skolēni 

Praktiskās mācībstundas laikā, 

sekojot līdzi ierakstam, skolēni 

iepazīs programmēšanas radošo 

pusi – veidos interaktīvus mākslas 

darbus, gūs ieskatu JavaScript 

programmēšanas valodas 

pamatos, attīstot dažādas 

programmētājam nepieciešamās 

prasmes. 

 

YouTube tīmekļa vietnē 

 

https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela-notiks-jauniesu-ideju-hakatons-manas-karjeras-kods
https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela-notiks-jauniesu-ideju-hakatons-manas-karjeras-kods
https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela-notiks-jauniesu-ideju-hakatons-manas-karjeras-kods
https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela-notiks-jauniesu-ideju-hakatons-manas-karjeras-kods


Tiešsaites diskusija 

jauniešiem 

“Iedvesmas stāsti -

kā es nokļuvu IKT 

nozarē?” 

 

Tiešsaistē@Tavai

Karjerai  

12.10.2021.  

plkst. 14.00  

Izglītības iestāžu  

7. – 9. klašu 

skolēni 

 

Gados jauni nozares profesionāļi 

dalīsies pieredzē par savu karjeras 

ceļu un nodarbošanās specifiku, 

par pieņemtajiem stereotipiem 

IKT nozarē. 

https://www.facebook.com/T

avaiKarjerai/ 

 

Diskusija 

“Tehnoloģijas 

ģimenē – draugs 

vai svešinieks?” 

Tiešsaistē@Tavai 

karjerai  
11.10.2021. 

Plkst. 19:00 

 

Izglītojamo vecāki, 

pedagogi  

Tiešsaistes diskusijā 

“Tehnoloģijas ģimenē - draugs 

vai svešinieks?” tiks pārrunāts, 

kādu lomu tehnoloģiju 

izmantošana ieņem ģimenes 

ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu 

nozaru iepazīšanā, kas pašiem 

vecākiem nav tuvas un 

pazīstamas. Diskusijā piedalīsies: 

Romija Krēziņa - Pusaudžu 

resursu centra speciāliste un 

jauniešu mentore;Indra Salceviča 

- digitālā satura veidotāja, stiliste 

un divu dēlu mamma;Sarmīte 

Stikāne - karjeras konsultante, 

meitas mamma;Andris Bērziņš - 

TechHub Rīga līdzdibinātājs, 

fonda “Change Ventures” 

vadošais partneris, četru bērnu 

tēvs; Anna Andersone - Riga 

TechGirls vadītāja. 

https://www.facebook.com/T

avaiKarjerai/  

Foto orientēšanās 

spēle 

“ Izzini Daugavpili 

ar jaunākajām 

tehnoloģijām!” 

Tikšanās pie 

Daugavpils 

Tūrisma un 

informācijas 

centra (TIC), 

13.10 – 

15.10.2021. 

   

Laikā no plkst. 

Izglītības iestāžu  

1. – 12. klašu 

skolēni  

Foto orientēšanās spēles ietvaros 

skolēni izzinās, kā digitālās 

ierīces  tiek izmantotas  tūrisma 

jomā.  Izmantojot QR kodus 

skolēni dosies interesantā 

Ar pieteikšanos! 

Pieteikties līdz 08.10.2021. 

plkst.16.00, kā arī aizpildot 

pieteikuma anketu: 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/


Rīgas iela 22 A, 

(ieeja no 

Ģimnāzijas ielas 

puses) 

10.00 – 17.00 pastaigā, iepazīstot Daugavpils 

kultūrvēsturiskos objektus. 

Spēle sadalīta 2 dažādos līmeņos ( 

1. – 8. kl. /9.12.kl.) 

 (Spēles ilgums 40 – 60 min.)  

https://ej.uz/qkjy  

 

Sīkāka informācija: 

t. 26444810 

t. 65422818 

Nodarbība 

“Darba tirgus 

tendences un IKT 

joma” 

ZOOM platforma  11.10. – 

15.10.2021.  

  

Izglītības iestāžu 7. 

– 9.kl./10. – 

12.klašu skolēni 

Nodarbības laikā skolēni uzzinās 

informāciju par darba tirgus 

tendencēm, par profesijām un to 

aktualitāti darba tirgū šodien un 

nākotnē. 

10.- 12. klašu skolēniem par NVA  

piedāvājumiem jauniešiem.  

Ar pieteikšanos! 

Pieteikties līdz 08.10.2021. 

plkst.16.00 uz e- pastiem: 

7. -9.kl. – 

inna.capule@nva.gov.lv , t. 

Inna Čapule t. 25685839 

10. – 12.kl. – 

Kristina.cernecova@nva.go

v.lv , Kristīne Čerņecova  

     t. 20287302 

 

 

Nodarbība 

“Kreatīvā projekta 

producēšana” 

ZOOM tiešsaistes 

nodarbība 

11.10.2021. 

 plkst. 11.30 

15.10.2021. 

plkst.11.30 

Izglītības iestāžu  

6. – 9. klašu 

skolēni 

PIKC “DDMV “Saules skola”” 

audzēkņi un pedagogi prezentējot 

projekta “Līgo” tapšanas procesu,  

sniegs ieskatu, kā informāciju un 

komunikāciju tehnoloģijas tiek 

izmantotas māslas un reklāmas 

jomā – filmēšanas un montāžas 

process, foto sērju izgatavošana, 

reklāmas izveide un publicēšana, 

videomateriāla izveide. 

( Nodarbības ilgums 40 min.) 

 

Ar pieteikšano! 

Pieteikumus sūtīt uz e – 

pastu: 

margarita.stolerova@saules.

lv 

 

Kontaktinformācija: 

Margarita Stoļarova 

t. 20217482 

Nodarbība 

“Komunikācijas 

Daugavpils 

pilsētas izglītības 

12.-14.10.2021.  

(par laiku un 

Izglītības iestāžu 

10. – 12. klašu 

Nodarbības laikā skolēni uzzinās, 

kādi savstarpējās komunikācijas 

Ar pieteikšanos! 

e-pasts:  

https://ej.uz/qkjy
mailto:inna.capule@nva.gov.lv
mailto:Kristina.cernecova@nva.gov.lv
mailto:Kristina.cernecova@nva.gov.lv
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līdzekļi militārajā 

vidē” 

iestādes datumu skolas 

vienojas 

individuāli) 

skolēni līdzekļi tiek izmantoti saziņai un  

informācijas apmaiņai militārajā 

jomā. 

Gūs ieskatu simbolu, pakāpju un 

žestu  nozīmei militārajā vidē. 

Uzzinās, kas ir fonētiskais 

alfabēts. 

 

 gunta.zimele@mil.lv 
 

 Kontaktinformācija: Gunta 

Zīmele 

 t. 26676291 

Vieslekcija 

“IT nav tikai 

programmēšana” 

Zoom tiešsaistes 

lekcija 

 

11.10 – 

15.10.2021. 

(par datumu un 

laiku skolas 

vienojas 

individuāli)  

Izglītības iestāžu 

9.-12. klašu skolēni 

Vieslekcijā Daugavpilī pārstāvētā 

strauji augošā Latvijas IT 

uzņēmuma “TestDevLab” 

pārstāvis pastāstīs par to, cik 

dažāda ir IT joma, kā notiek darbs 

modernā IT uzņēmumā un, kas 

tiek sagaidīts no cilvēkiem, kas 

vēlas savu karjeru veidot IT jomā. 

  

Ar pieteikšanos! 

Pieteikumus sūtīt uz e – 

pastu: 

kristaps.skutelis@testdevlab

.com 

 

 

 

 

Nodarbība 

“ Nodarbinātības 

prasmes un 

spēļošana” 

Zoom tiešsaistes 

lekcija 

 

12.-13.10.2021. 

(  par datumu un 

laiku skolas 

vienojas 

individuāli) 

Izglītības iestāžu 

9.-12. klašu skolēni 

Pasākuma mērķis ir radīt izpratni 

par prasmēm, kas būtiskas ir 

darba meklēšanas un  darba 

īstenošanas laikā. Pasākums 

notiks attālināti zoom platformā, 

tādēļ svarīgi, lai dalībnieki 

pieslēgtos no datora, jo būs 

nepieciešams atvērt dažādus 

virtuālos materiālus. 

 

Ar pieteiksanos! 

Pieteikumus  

Dr.Mārīte Kravale-Pauliņa,  

tel.29739686 

marite.kravale@du.lv 

Pasākums 

“Ja tu mūsu vidū 

būsi, jaunas 

zināšanas gūsi!” 

Klātienē / tiešsaistē 12.10. – 

29.10.2021. 

 

Izglītības iestāžu 

7.- 9. klašu skolēni 

Pasākumā jaunieši uzzinās, kāds ir 

mūsdienīgs bibliotekārs un kādēļ 

bibliotekāru dēvē par IKT 

speciālistu un digitālo aģentu. Kopā 

diskutēsim par IKT izaicinājumiem 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

https://mail.inbox.lv/compose?to=gunta.zimele@mil.lv
mailto:kristaps.skutelis@testdevlab.com
mailto:kristaps.skutelis@testdevlab.com
mailto:marite.kravale@du.lv


mūsdienu mainīgajā pasaulē. 

Pasākuma dalībnieki izspēlēs 

erudīcijas spēli “Kļūsti viens no 

mums!” 

 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” 

vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Pasaulē tik daudz 

dažādu profesiju!” 

Klātienē / tiešsaistē 12.10. – 

29.10.2021. 

 

Izglītības iestāžu 

1.-4. klašu skolēni 

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 

Tikšanās ar 

speciālistiem 

“ Es būšu…!” 

Tiešsaistē 11.10. – 

15.10.2021. 

 

Visi interesenti Interesenti tiek aicināti pievienoties 

īpaši izveidotai, atvērtai 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  

Bibliotekārā stunda 

“ IKT bibliotēkā: 

pieslēdzies, mācies, 

Klātienē / tiešsaistē 12.10. – 

29.10.2021. 

 

Izglītības iestāžu 

6.-8. klašu skolēni 

Gribi atklāt informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

nozares daudzveidību? Pieslēdzies 

Karjeras nedēļas pasākumam, 

uzzini par IKT bibliotēkā, 

Ar pieteikšanos:  

654 38173  

 

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv
https://www.facebook.com/lcb.gaisma
mailto:karina.kachan@lcb.lv


izklaidējies!”  noskaidro, kādām ir jābūt 

mūsdienīga bibliotekāra digitālajām 

kompetencēm un kādas 

priekšrocības sniedz IKT 

bibliotēkas lietotājiem! 

 

filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“ Kas lācītim vēderā 

jeb ko sevī slēpj 

bibliotekāra 

profesija?” 

Klātienē / tiešsaistē 12.10. – 

29.10.2021. 

 

 

Izglītības iestāžu  

5. -12.klašu skolēni 

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 

Bibliotekārā stunda 

“Profesiju pasaule” 

Klātienē / tiešsaistē 12.10. – 

29.10.2021. 

 

 

Izglītības iestāžu  

8. -12.klašu skolēni 

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


IKT bibliotēkā Tiešsaistē 11.10. – 

15.10.2021. 

 

Visi interesenti Latgales Centrālās bibliotēkas 

sociālajos medijos (www.lcb.lv, 

Facebook, Instagram) Karjeras 

nedēļas laikā tiks ievietotas 

informatīvas publikācijas par 

IKT izmantošanu bibliotēkā. 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas 

sabiedrisko attiecību 

speciālists 

Dāvis Greļevskis 

654 76345 

davis.grelevskis@lcb.lv 

IKT bibliotēkā Klātienē / 

tiešsaistē 

11.10. -

29.10.2021. 

Izglītības iestāžu 

8.-12. klašu skolēni 

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 

speciālists 

Dāvis Greļevskis 

davis.grelevskis@lcb.lv 

Kā kļūt par 

vēstniecības 

darbinieku? 

Tiešsaistē 15.10.2021.  

 

Izglītības iestāžu  

8.-12. klašu skolēni 

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 

Ar pieteikšanos: 

654 22483 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas 

ASV Informācijas centra 

vadītāja 

file:///C:/Users/diana.celitane/AppData/Local/Temp/www.lcb.lv
https://www.facebook.com/lcb.lv
https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
mailto:davis.grelevskis@lcb.lv
mailto:davis.grelevskis@lcb.lv


 

jāiegūst, lai varētu strādāt 

vēstniecībā. Pasākums notiks 

angļu valodā. 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv  

Nodarbība 

“IT, IKT iespējas 

NBS” 

Klātienē 12.-14.10.2021.  

(par laiku un 

datumu skolas 

vienojas 

individuāli) 

Izglītības iestāžu 

10. – 12. klašu 

skolēni 

Nodarbības laikā skolēni uzzinās 

par   IT un IKT speciālistu 

nepieciešamību militārajā jomā,  

kādi savstarpējās komunikācijas 

līdzekļi tiek izmantoti saziņai un  

informācijas apmaiņai NBS. 

 

Ar pieteikšanos! 

e-pasts:  
juris.salenieks@mil.lv 
 

 Kontaktinformācija: Juris 

Salenieks 

 t. 22030649 

 

mailto:diana.celitane@lcb.lv
mailto:juris.salenieks@mil.lv

