Tikšanās "Skolotājs - tā nav tikai profesija, tas ir dzīvesveids"
Pasākumu aicināti apmeklēt: 5. - 9. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 15. septembris
12:00 - 13:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Gaismas bibliotēka Gaismas iela 9 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
inta.jurkjane@lcb.lv
65455648
Pasākuma kontaktpersona:
Inta Jurkjāne
Tikšanās ar skolotāju, ilggadējo pasniedzēju Annu Zībergu. Saruna ar skolēniem par savas nākotnes profesijas
izvēli.

Treniņš " Izzini pats sevi!'
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 24.a kabinets Saules iela 7 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
linda.vingre@inbox.lv
29768051
Pasākuma kontaktpersona:
Linda Vingre
Treniņa laikā skolēniem būs iespēja iepazīt savas spējas un prasmes, izteiktākās rakstura īpašības, uzzināt vairāk
par sev piemērotāko profesionālo jomu.
Pieejamā aktivitāte pieejama visu nedēļu, individuāli vienojoties par laiku un vietu.

Treniņš " Izzini pats sevi!'
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
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Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Psiholoģijas kabinets Saules iela 7 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
65421309
Pasākuma kontaktpersona:
Nataļja Žekova, Nadežda Fiļipova
Treniņa laikā skolēniem būs iespēja iepazīt savas spējas un prasmes, izteiktākās rakstura īpašības, kā arī vairāk
uzzināt par savu profesionālo piemērotību.
Piedāvātā aktivitāte pieejama visu nedēļu, individuāli vienojoties par laiku un vietu.

Zīmējumu izstāde "Manas karjeras kurpes"
Pasākumu aicināti apmeklēt:1. - 4. klase / 5. - 9. klase / 10. - 12. klase / Studenti / Vecāki
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Mihaila iela 3 Daugavpils
Pasākuma kontaktpersona:
Viktorija Kozlovska
26956160
Visiem interesentiem būs iespēja aplūkot pilsētas skolu 5. - 8. klašu izglītojamo zīmējumus.

Mācību ekskursija uz uzņēmumu "Baltijas moderns"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums "Baltijas moderns", Valkas iela 17, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
22313032
Pasākuma kontaktpersona:
Alla Mačanovska
Ekskursijas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar apģērbu šūšanas uzņēmumu, iepazīt ražošanas procesu, iegūt
informāciju par šuvēja profesiju un citām nozarē esošajām profesijām.
Ekskursijas pieejamas visu nedēļu, individuāli vienojoties ar kontaktpersonu.
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Mācību ekskursija uz uzņēmumu "Axon Cable"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums SIA "Axon Cable", Višķu iela 21 c, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
65407891
Pasākuma kontaktpersona:
Ineta Pečonka
Ekskursijas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību, aplūkot ražošanas iekārtas un procesu.
Uzņēmumā tiek ražoti kabeļi telekomunikāciju, medicīnas, datortehnikas, autobūves vajadzībām kā arī
kosmiskajām iekārtām.
Ekskursija pieejama visu nedēļu, sazinoties un vienojoties par laiku ar kontaktpersonu.

Mācību ekskursija uz uzņēmumu "Zieglera mašīnbūve"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums SIA " Zieglera mašīnbūve" Spaļu iela 3 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
65404100
Pasākuma kontaktpersona:
Tatjana Morenko
Ziegler ir metālapstrādes uzņēmums. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību un ražošanas procesu.
Ekskursijas pieejamas visu nedēļu, individuāli sazinoties ar kontaktpersonu.

Mācību ekskursija uz uzņēmumu " Daugavpils ūdens"
Pasākumu aicināti apmeklēt:1. - 4. klase / 5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
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Norises vieta: Daugavpils
SIA " Daugavpils ūdens" Ūdensvada iela 3, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
65444608
Pasākuma kontaktpersona:
Olga Bumažņikova
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus
Daugavpils pilsētas teritorijā un tuvākajos Daugavpils novados.
Ekskursija pieejama visu nedēļu, individuāli vienojoties ar kontaktpersonu.

Mācību ekskursija uz uzņēmumu " Daugavpils satiksme"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums " Daugavpils satiksme" 18.Novembra iela 183, Dauagvpils
Ar pieteikšanos:
65433632
Pasākuma kontaktpersona:
Oļegs Tolmačovs
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību un funkcijām - satiksmes nodrošināšanu starp pilsētas
mikrorajoniem un iedzīvotāju pārvadāšanu.
Ekskursijas pieejamas visu nedēļu, individuāli sazinoties ar kontaktpersonu.

Mācību ekskursija uz uzņēmumu "Dautkom TV"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Uzņēmums " Dautkom " Jelgavas iela1 B, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
26478090
Pasākuma kontaktpersona:
Inna Plavoka
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar uzņēmumu, uzzināt, kā tiek veidotas ziņas un notiek filmēšanas process, kā arī
uzzināt, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā "Dautkom TV".
Ekskursijas pieejamas visu nedēļu, individuāli sazinoties ar kontaktpersonu.
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Atklāšanas pasākums "Nenosēdi savu laiku!"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
14:00 - 15:30
Norises vieta: Daugavpils
Latgales Mācību centrs lielā zāle Saules iela 38 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
ceirane@inbox.lv
29196866
Pasākuma kontaktpersona:
Santa Čeirāne, Oksana Petaško
Atklāšanas pasākuma laikā skolēni neformālā veidā iepazīsies ar dažādu jomu speciālistiem, kas darbojas ar
jauniešiem. Uzzinās par līdzdarbošanās iespējām Daugavpilī. Būs iespēja arī uzzināt, kā hobijs var kļūt par darbu,
kā arī izmēģināt un izprast, kāds krēsls katram ir piemērotāks.
Pieteikties līdz 8.oktobrim

Radošā darbnīca " Ie SPĒJA" (jeb Ideju Spēja)
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Pirmdiena, 13. oktobris
15:00 - 17:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola " Saules skola", Saules iela 6/8, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
20217482
Pasākuma kontaktpersona:
Dagnija Urča
20217482
Mēs esam jaunu, radošu un ar visneprātīgākajām mākslinieciskajām idejām apveltītu audzēkņu "mājvieta", tāpēc
dalīsimies tajās ar apmeklētājiem! Apmeklējot radošo darbnīcu, būs iespēja iegūt informāciju par skolu, jaunas
zināšanas par dizaina jomām, kā arī ģenerēt jaunas idejas.

Izstāde "Iepazīsti profesijas!"
Pasākumu aicināti apmeklēt:Pirmsskolas iestāžu audzēkņi / 1. - 4. klase / Vecāki
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
00:00 - 00:00
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Norises vieta: Daugavpils
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka "Zīlīte" Mihoelsa iela 58 Daugavpils
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Pakere
anna.pakere@lcb.lv
65421750
Izstādē būs iespēja aplūkot un iepzīties ar iespieddarbiem par dažādām profesijām.
Izstāde būs apskatāma visu nedēļu.

Darbnīca " Iepazīsim autoelektriķa profesiju!'
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola Muzeja iela 3 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
jurijs.sticinskis@inbox.lv
26890856
Pasākuma kontaktpersona:
Juris Stičinskis
Darbnīcas laikā būs iespēja uzzināt informāciju par autoelektriķa profesiju, praktiski līdzdarbojoties, būs iespēja
novērtēt šai profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas.
Par darbnīcas apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu sazināties individuāli.

Pasākums "Profesiju varavīksne"
Pasākumu aicināti apmeklēt:Pirmsskolas iestāžu audzēkņi / 1. - 4. klase
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
10:00 - 11:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka 18. Novembra iela 161 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
natalija.putroma@lcb.lv
65438173
Pasākuma kontaktpersona:
Natālija Putroma
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Neklātienes ceļojuma laikā vismazākie bibliotēkas apmeklētāji iepazīsies ar dažādām profesijām.
Pasākums apmeklētājiem būs pieejams arī 15.10.;16.10.;17.10.2014.

Rīta Stunda "Tatu un Patu iepazīst profesijas"
Pasākumu aicināti apmeklēt:Pirmsskolas iestāžu audzēkņi / 1. - 4. klase
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
10:00 - 11:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Piekrastes bibliotēka Aveņu iela 40 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
anna.oleinikova@lcb.lv
65430311
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Oleiņikova
65430311
Pasākuma laikā skolēni atraktīvā veidā tiks iepazīstināti ar dažādām profesijām, izmantojot A. Havukainenas un
S.Toivonena bilžu grāmatas.
Pasākums apmeklētājiem būs pieejams arī 15.10.2014. un 16.10.2014.

Tematiskais pasākums "No grauda līdz maizei"
Pasākumu aicināti apmeklēt:1. - 4. klase
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
10:00 - 11:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Bērnu bibliotēka "Zīlīte" Mihoelsa iela 58 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
65421750
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Pakere
anna.pakere@lcb.lv
65421750
Tematiskā pasākuma laikā apmeklētājiem tiks radīta iespēja iepazīt profesijas, kuras nepieciešamas maizes
tapšanas procesā.
Pasākums apmeklētājiem būs pieejams arī 15.10.2014. šajā pašā laikā.
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Pasākums "Profesiju kolāža"
Pasākumu aicināti apmeklēt:1. - 4. klase
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
10:00 - 11:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka Komunālā iela 2
Ar pieteikšanos:
marina.baranovska@lcb.lv
65423339
Pasākuma kontaktpersona:
Marina Baranovska
Sākumskolas klašu skolēni atraktīvā veidā iepazīsies ar dažādām mums apkārt esošajām profesijām.

Radošās darbnīcas "Apkalpojošās sfēras profesiju pasaulē"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
13:30 - 16:30
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola Miera iela 57 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
65434106
Pasākuma kontaktpersona:
Inese Celitāne
26171428
Iepazīšanās ar apkalpojošās sfēras profesijām: skolu audzēkņu prasmju demonstrējumi; profesiju izmēģināšana.
Darbnīcas būs pieejamas arī 15.10.2014.;16.10.2014.
Dalībnieku skaits ierobežots.

Spēle "Izspēlē savu dzīvi pats!"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Otrdiena, 14. oktobris
14:00 - 17:00
Norises vieta: Daugavpils
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Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Bērnu istaba un Jauniešu neformālās izglītības centrs, Varšavas iela 45,
Daugavpils
Ar pieteikšanos:
29957299
Pasākuma kontaktpersona:
Aleksandra Matvejeva
29957299
Skolēni tiek aicināti spēlēt galda spēli. Spēles gaitā skolēni tiks rosināti uzņemties atbildību par savu nākotnes
profesijas izvēli, izpētīt profesijas izvērtēt savus resursus, izvēlēties dažādus dzīves scenārijus mērķa sasniegšanai.
Spēlē var piedalīties līdz 16 cilvēkiem.
Norādītajā aktivitātē kopā būs iespēja piedalīties 4 grupām.

Pasākums "Veiksmīga karjeras formula"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Ceriņu bibliotēka Lauska iela 16 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
jelena.pantelejeva@lcb.lv
65430660
Pasākuma kontaktpersona:
Jeļena Panteļejeva
Motivējoša lekcija rosinās skolēnus aizdomāties par savām iespējām nākotnē, iepazīstinās ar veiksmīgu cilvēku
pieredzi. Atraktīvā veidā skolēniem tiks piedāvāta informācija par personīgās izaugsmes un karjeras plānosānas
iespējām. Pasākumu būs iespēja apmeklēt arī 16.10.;17.10.2014. Par pasākuma laikiem jāvienojas personīgi.

Darbnīca "Iepazīsim inženierkomunikāciju montētāja profesiju!'
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca Marijas iela 1 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
jurijs.sticinskis@inbox.lv
26890856
Pasākuma kontaktpersona:
Juris Stičinskis
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Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar inženierkomunikāciju montētāja profesiju. Praktisko uzdevumu izpildes
laikā būs iespēja izprast, kādas zināšanas, prasmes un iemaņas nepieciešamas šajā profesijām strādājošajiem.
Par laiku aicinām vienoties, individuāli sazinoties.

Tikšanās "Iepazīsti savējos!"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
10:00 - 11:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka Komunālā iela 2 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
marina.baranovska@lcb.lv
65423339
Pasākuma kontaktpersona:
Marina Baranovska
Tikšanās ar Daugavpilī un Latvijā pazīstamo spīdvejistu A. Ļebedevu, iepazīšanās ar motosportistu ikdienu.

Iepazīšanās ar senajiem amatiem " Klūgu pīšanas darbnīca"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
10:00 - 11:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs Rīgas iela 8 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
natalja.ivanova@daugavpils.lv
65424155
Pasākuma kontaktpersona:
Nataļja Ivanova
20203713
Darbnīcā klūgu pīšanas meistars pastāstīs un parādīs, kā top klūgu mākslas darbi, kā arī sniegs informāciju par to,
kā var apgūt pinēja amatu .Skolēniem būs iespēja izmēģināt dažas pīšanas tehnikas un paņēmienus.

Atvērto durvju diena Daugavpils Medicīnas koledžā
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase / Vecāki
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
11:00 - 16:00
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Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Medicīnas koledža Miera iela 3/5 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
28343847
Pasākuma kontaktpersona:
Ligita Umbraško
28343847
Iepazīšanās ar koledžas studiju programmām, mācību telpām, studentiem un iespēja pamēģināt arī ko pašiem.

Iepazīšanās ar senajiem amatiem " Keramikas darbnīca"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
12:00 - 13:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Rīgas iela 8 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
natalja.ivanova@daugavpils.lv
65424155
Pasākuma kontaktpersona:
Nataļja Ivanova
20203713
Pieredzējuša keramiķa vadībā dalībniekiem būs iespēja iepazīt keramiķa amatu, uzzināt par šī amata apgūšanas
iespējām un nepieciešamajām prasmēm. Dalībniekiem būs iespēja arī pašiem izmēģināt un veidot keramikas darbu.

Koncerts - lekcija " Mūziķu stilā"
Pasākumu aicināti apmeklēt:1. - 4. klase / 5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
14:00 - 15:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils 13. vidusskola koncertzāle Valkas iela 4 a Daugavpils
Ar pieteikšanos:
elina.bambane@dmv.lv
65407902
Pasākuma kontaktpersona:
Elīna Bambāne
Pasākuma laikā tiks sniegta informācija par mūziķa profesiju. Būs iespēja tikties ar dažādu specialitāšu mūziķiem
un pedagogiem, iepazīties ar dažādiem mūziķa karjeras veiksmes stāstiem.Piedāvātā aktivitāte pieejama visu
nedēļu, individuāli sazinoties un vienojoties par laiku un vietu.
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Iepazīšanās ar senajiem amatiem "Kokgriezēja amats"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Trešdiena, 15. oktobris
14:00 - 15:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs Rīgas iela 8 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
natalja.ivanova@daugavpils.lv
65424155
Pasākuma kontaktpersona:
Nataļja Ivanova
20203713
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar kokgriezēja amatu, uzzināt par kokapstrādi un kokgriešanas mākslu, tās
dažādām izpausmēm, kā arī uzzināt informāciju par to, kur ir apgūstams šis amats un kādas tam ir nepieciešamas
prasmes.

Darbnīca "Iepazīsim apdares darbu tehniķa profesiju!'
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Ceturtdiena, 16. oktobris
00:00 - 00:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Saules iela 1/3 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
jurijs.sticinskis@inbox.lv
26890856
Pasākuma kontaktpersona:
Jurijs Stičinskis
Nodarbības laikā būs iespēja iepazīties ar apdares darbu tehniķa profesiju. Praktisko uzdevumu laikā būs iespēja
iemēģināt roku, apgūstot dažādus apdares darbus.
Par nodarbības apmeklējuma laiku sazināties individuāli.

Tikšanās "Jautā un uzzini !"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Ceturtdiena, 16. oktobris
10:00 - 11:00
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Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Pārdaugavas bibliotēka Komunālā iela 2 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
marina.baranovska@lcb.lv
65423339
Pasākuma kontaktpersona:
Marina Baranovska
Tikšanās ar hokeja treneri J. Agureikinu. Sports un karjera.

"Grafikas darbnīca"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase
Norises laiks:
Ceturtdiena, 16. oktobris
14:00 - 15:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Mihaila iela 3, Daugavpils
Ar pieteikšanos:
viktorija.kozlovska@daugavpils.lv
2695160
Pasākuma kontaktpersona:
Viktorija Kozlovska
Darbnīcā būs iespēja iepazīt grafiķa darbu, dalībniekiem tik piedāvāta iespēja iemēģināt roku kartongriezuma
tehnikā.
Darbnīcā vienlaicīgi var strādāt 10 cilvēki. Lūgums pieteikties līdz 10. oktobrim.

Pasākums "Karjeras rallijs"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase
Norises laiks:
Ceturtdiena, 16. oktobris
14:00 - 16:00
Norises vieta: Daugavpils
Jauniešu neformālās izglītības centrs Varšavas iela 45 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
25651181
Pasākuma kontaktpersona:
Aleksandrs Ivanovs
Pasākuma laikā, veicot konkrētus uzdevumus, varēs uzzināt par karjeras iespējām Daugavpilī, iegūt informāciju
par dažādām profesijām.
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Spēle "Izspēlē savu dzīvi pats!"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase / Studenti
Norises laiks:
Ceturtdiena, 16. oktobris
15:00 - 17:00
Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils universitāte, Parādes iela 1, Bērnu istaba ( I stāvā) Daugavpils
Ar pieteikšanos:
29957299
Pasākuma kontaktpersona:
Aleksandra Matvejeva
29957299
Skolēni tiek aicināti spēlēt galda spēli. Spēles gaitā skolēni tiks rosināti uzņemties atbildību par savu nākotnes
profesijas izvēli, izpētīt profesijas, izvērtēt savus resursus, izvēlēties dažādus dzīves scenārijus mērķa sasniegšanai.
Spēlē var piedalīties līdz 16 cilvēkiem.
Norādītajā aktivitātē iespēja piedalīties līdz 2 grupām

Pasākums " Tik grūts un interesants profesiju ceļš"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase
Norises laiks:
Piektdiena, 17. oktobris
12:00 - 14:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka 18.Novembra iela 161 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
svetlana.grizane@lcb.lv
65439173
Pasākuma kontaktpersona:
Svetlana Grizāne
Pasākuma laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar Daugavpils bērnu cirka studijas "Jaunība" vadītāju J. Čirkovu
un uzzināt vairāk par cirka mākslinieka profesiju.

Karjeras nedēļas noslēguma pasākums " Es savās kurpēs!"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase / Studenti / Profesionālo skolu audzēkņi
Norises laiks:
Piektdiena, 17. oktobris
13:00 - 15:00
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Norises vieta: Daugavpils
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Mihaila iela 3 Daugavpils
Ar pieteikšanos:
ceirane@inbox.lv
29196866
Pasākuma kontaktpersona:
Santa Čeirāne
Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā aktīvākajiem skolēniem un jauniešiem būs iespēja darboties radošās
domāšanas darbnīcā, ko vadīs viena no spilgtākajām inovāciju un radošuma lektorēm Vita Brakovska.
Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots.

Tikšanās "Skaistākie mirkļi manā profesijā"
Pasākumu aicināti apmeklēt:5. - 9. klase / 10. - 12. klase / Studenti
Norises laiks:
Piektdiena, 17. oktobris
16:00 - 17:00
Norises vieta: Daugavpils
LCB filiāle Bērnu bibliotēka " Zīlīte" Mihoelsa iela 58 Daugavpils
Pasākuma kontaktpersona:
Anna Pakere
65421750
Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāta tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri dalīsies atmiņās par
skaistākajiem mirkļiem sava darba pieredzē.
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