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KARJERAS NEDĒĻA   Ventspilī – “Atver profesijas durvis” 

 

2015.gada 12.-16.oktobris 

 

Karjeras nedēļas tēmas: 

iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru 
 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela 

http://www.viaa.gov.lv/ karjeras_nedela ; www.draugiem.lv/viaa, 

 

PROGRAMMA 

 
Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

Pirmdiena, 12.oktobris 

 

Plkst. 14.00 Karjeras nedēļas 

atklāšana 

Ventspils 

vispārizglītojošajās 

skolās 

7.-9. klašu un 10.-

12.klašu 

skolēniem 

Atnāc un piedalies savā skolā Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā. Uzzini 

sev noderīgu informāciju par Karjeras nedēļas norisi Ventspilī, esi aktīvs  

konkursos. Vairāk par atklāšanas pasākumu interesējies pie savas skolas 

direktores vietnieces audzināšanas darbā. 

 

Centra sākumskola- plkst. 13.00 -klases kolāžas "Mana sapņu profesija" 

 

1.pamatskola –plkst.  9.45- 9.klases skolēnu prezentācija " Atver 

durvis mazāk pazīstamām profesijām".  

2. pamatskola- plkst. 14.20- jautrā viktorīna “Cik labi Tu pazīsti 

profesijas?” 7.-9.kl.  

Ventspils Valsts 1.ģimn.- no plkst. 11.20 – radoša aktivitāte “Atver 

Direktoru vietnieki 

audzināšanas darbā 

Ruta Ogurcova, 

 IP metodiķe 

t. 63602226 

I. Freiberga 

 

 

S. Lēruma 

 

 

A. Apsīte 

 

 

http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela
http://www.draugiem.lv/viaa
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

savas profesijas durvis”- 5.-12.kl. 

2. vidusskola –plkst. 13.00 – 5. klasēm  KN atklāšanas pasākums 

“Atver profesijas durvis”, pārējām klasēm- audzināšanas stundas 

laikā. 

3.vidussskola- plkst. 13.30 – konkurss “Šīs dažādās profesijas…” 9. - 

12.kl. un foto izstāde “Cilvēks. Darbs. Prieks.” 

4. vidusskola- plkst. 8.50  - prezentācija "Kad sākas mana karjera" - 

5.-8.kl., 

Plkst. 9.40- prezentācija "Kad sākas mana karjera" -10.-12.kl. 

Plkst.  12.00-13.30- Robotu Robotu Lēnija un Zīpija izaicinājums- 

piedzīvojums -1.-6.kl. (pa divām  komandas no Centra sākumskolas, 

2.pamatskolas, 3. un 4. vidusskolas) 

5. vidusskola- plkst. 13.40-prezentācija par pieprasītākajām 

profesijām Latvijā      7.-12.klašu skolēniem un konkurss  "Atver 

profesiju durvis!" 7.-12. kl.  

 

6.vidusskola– plkst. 13.30- pasākums “ Atver profesijas durvis un 

izvēlies” -10.-12.kl.  KN pasākumu prezentēšana, tikšanās ar Andreju 

Tīrmani “Manas karjeras ceļa stāsti” 

 

S. Daliņa 

 

 

 

L. Sapronova 

 

 

 

 

L. Orlova 

 

 

M. Tropiņa 

 

 

 

I. Bužoka 

 

 

S. Vīkele 

 

 

L. Pomikanova 

Plkst. 12.00-

13.30 

Robotu Lēnija un 

Zīpija izaicinājums- 

piedzīvojums Datorikas 

pasaulē 

Ventspils 4. 

vidusskola, 

Rīgas iela 12a 

1.-6. klašu 

skolēnu 

komandas (6+ 6 ) 

no Centra 

sākumskolas, 

2.pamatskolas, 3. 

Lai bērniem izstāstītu, ka programmēšana ir piedzīvojums un ka tā ir tāda pati 

kā, piemēram, angļu valoda- ja to apgūst, tā noder visās dzīves jomās, 

Datorikas vēstneši (sabiedrībā zināmi cilvēki), Accenture Latvija 

programmētāji un roboti – Lēnijs un Zipijs ļaus ielūkoties pa durvīm uz 

programmētāja profesiju, rīkos sacensības skolēnu komandām , ļaus izmēģināt 

tādus izgudrojumus kā Google glasses  un Rallija krēsls. 

Liene Jurkāne, 

Accenture 

Latvijakomunikācijas 

konsultante 

Liene.jurkane@hauska.com  

Inga Bužoka 

mailto:Liene.jurkane@hauska.com
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

un 4. 

vidusskolām 

t. 26155931 

Plkst. 14.30 Mācību ekskursija uz 

uzņēmumu SIA 

„Bucher Municipal” 

 

SIA “Bucher 

Municipal“ 

Adrese: Ganību 

iela 105, Ventspils 

10.-12.kl. (30) 

Izbraukšana plkst. 

14.15 

Ventspils 4.vsk. 

Varēsi iepazīties  ar SIA “Bucher Municipal”- mašīnbūves 

uzņēmumu, kurā ražo komunālo tehniku – ielu tīrāmo mašīnu 

tvertnes. Redzēsi, kā notiek pilns ražošanas cikls – kā top gatava 

tvertne. Sākot ar metāla loksnes izgriešanu, locīšanu, tvertnes 

sametināšanu, krāsošanu un samontēšanu. Būs iespēja iepazīties  ar 

darbu metālapstrādes, metināšanas, krāsošanas un montāžas nodaļās. 

Mikus Brakanskis 

63629503, 26391452 

Vineta Priede 

(personālvadītāja) 

63629504, 29438707 

Plkst. 15.00- 

17.00 

Mācību ekskursija uz 

Ventspils Tehnikumu 

(PIKC) 

Saules ielā 

15.Ventspilī 

Viena grupa līdz 

25  skolēniem (8.-

9.kl.) 

 

Ventspils 4.vsk. 

Iepazīšanās ar Ventspils Tehnikuma mācību darbnīcām: 

1. Viesmīlības un ēdināšanas mācību darbnīca; 

2. Kokapstrādes mācību darbnīca; 

3. Metālapstrādes mācību darbnīca; 

4. Mašīnzinību mācību darbnīca; 

5. Enerģētikas un elektronikas mācību darbnīca; 

6. Ēku inženiertīklu mācību darbnīca. 

Katrā mācību darbnīcā ir plānota īsa informācija par izglītības  

programmām, kuru apguvei tiek izmantots konkrētais aprīkojums. 

Skolnieki varēs paši veikt vienkāršus uzdevumus uz šī aprīkojuma, 

Ventspils Tehnikuma pedagogu un izglītojamo vadībā. 

Plānotais laiks katrā darba stacijā 10 min. 

Skolēniem apskatei tiks piedāvāta arī dienesta viesnīca. 

 

Antra Gārbena 

22019506 

Plkst. 14:30 - PSIA „Ventspils Rīgas iela 12a, Grupa līdz 20 PSIA „Ventspils siltums” aicina piedalīties radošajā darbnīcā –„Kā siltums Santa Grinberga 



 

4 

 

Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

15:30 

 

siltums” radošās 

darbnīcas „Kā siltums 

nonāk līdz manām 

mājām” 

Ventspilī 

Prasības: 

Nepieciešams, lai 

kabinetos būtu:  

Pārbīdāmi galdi un 

krēsli, izlietne. 

Dators      

Projektors/interakt

īvā tāfele  Skandas 

Kontakta ligzda . 

Vēlams, lai tas ir 

1.stāvs (ņemot 

vērā, ka vienā 

aktivitātē jādodas 

ārā) 

 

skolēniem 

 

Ventspils 4.vsk. 

9.b.kl. 

nonāk līdz manām mājām”! Iejūties laboranta tēlā un atraktīvā veidā izzini 

siltumenerģijas ražošanas principus Ventspilī. Radošā darbnīca apvieno 

patīkamo ar lietderīgo – tā ir iespēja radoši un izglītojoši pavadīt laiku. 

Radošais piedzīvojums ilgs aptuveni 60 minūtes. 

Līdz 20 personām vienā grupā. 

 

Pašvaldības SIA "Ventspils 

siltums" sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

:santa.grinberga@ventspils.

lv 

Tel. 26332885 

Plkst. 14.30 Mācību ekskursija uz 

SIA “Ventspils 

siltums” 

Ventspils, Brīvības 

iela 38 

7.-9. kl. audzēkņi 

 

(25-30) 

 

Ventspils Valsts 

1.ģimn. 

Atver pašvaldības uzņēmuma “Ventspils siltums” durvis! Apmeklē PSIA 

“Ventspils siltums” katlumāju un iepazīsties ar siltumenerģijas ražošanu!  

Uzņēmums ražo zaļo enerģiju, izmantojot atjaunojamo energoresursu – 

šķeldu, un izmanto modernas tehnoloģijas iekārtu apkalpošanā.  

Varēsi iepazīt siltumapgādes uzņēmuma darbinieku ikdienu un redzēt šķeldas 

degšanas procesu! 

 

  

Santa Grinberga 

Pašvaldības SIA 

"Ventspils siltums" 

sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

santa.grinberga@ventspi

ls.lv 

Tel. 26332885 

 

Otrdiena, 13.oktobris 

mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

 

14.00 – 16.00 Pamatskolu skolēnu 

atvērto durvju diena 

Ventspils Augstskolā un 

iepazīšanās ar  

profesijām, kādas var 

apgūt VeA 

 Par Ventspils 

Augstskolu 

 Par fakultātēm 

 Veiksmes 

stāsti 

 Ekskursija pa 

VeA 

laboratorijām 

VeA, Inženieru ielā 

101 

B1 auditorija (līdz 

200 cilvēkiem) 

6. – 9. klašu 

skolēni 

Uzzināsi par studiju iespējām un profesijām, kādas var apgūt VeA, redzēsi un 

dzirdēsi  veiksmīgākos  savas jomas speciālistus, kas absolvējuši VeA, varēsi 

uzdot viņiem jautājumus,  kā arī aplūkosi  vienas no modernākajām 

laboratorijām Baltijā un Eiropā. Piesakies pie klases audzinātāja līdz 5. 

oktobrim. 

 

Agnese Jēkabsone 

Tālr. 63629657 

Agnese.jekabsone@venta.l

v  

Dienas garumā Uz vienu dienu atver 

Ventspils profesionāļu 

durvis 

Ventspils uzņēmumi 10.-12.kl. Piedalies dienas garumā informatīvi izglītojošajā pasākumā, kļūsti par 

Ventspils  pašvaldības atbildīgo personu, uzņēmumu darbinieku, sabiedrībā 

pazīstamu cilvēku novērotāju un pavadi ar viņiem darba dienu, ielūkojies pa 

durvīm.] 

Piesakies līdz 30. septembrim oleg_mihailov@inbox.lv  

 

Oļegs Mihailovs, 

t. 28383155 

oleg_mihailov@inbox.lv  

 

Plkst. 15.00 

17.00 

Mācību ekskursija uz 

Ventspils Tehnikumu 

(PIKC) 

Saules ielā 15, 

Ventspilī 

Viena grupa līdz 

25 skolēniem(7.-

9.k.) 

 

2. pamatskola 

Iepazīšanās ar Ventspils Tehnikuma mācību darbnīcām: 

1. Viesmīlības un ēdināšanas mācību darbnīca; 

2. Kokapstrādes mācību darbnīca; 

3. Metālapstrādes mācību darbnīca; 

4. Mašīnzinību mācību darbnīca; 

5. Enerģētikas un elektronikas mācību darbnīca; 

Antra Gārbena 

22019506 

 

mailto:Agnese.jekabsone@venta.lv
mailto:Agnese.jekabsone@venta.lv
mailto:oleg_mihailov@inbox.lv
mailto:oleg_mihailov@inbox.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

6. Ēku inženiertīklu mācību darbnīca. 

Katrā mācību darbnīcā ir plānota īsa informācija par izglītības  

programmām, kuru apguvei tiek izmantots konkrētais aprīkojums. 

Skolnieki varēs paši veikt vienkāršus uzdevumus uz šī aprīkojuma, 

Ventspils Tehnikuma pedagogu un izglītojamo vadībā. 

Plānotais laiks katrā darba stacijā 10 min. 

Skolēniem apskatei tiks piedāvāta arī dienesta viesnīca. 

 

Plkst. 13.30-

15.00 

Seminārs  „Staro kā 

zvaigzne – sāc 

iekarot biznesa 

pasauli jeb 7 

veiksmes postulāti.” 

 

Ventspils 2. 

vidusskola, 

Kuldīgas iela 65, 

aktu zāle 

10.-12.kl. skolēni 

no Ventspils 2. , 

3. un 6. vsk. 

RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītājas Diānas Karacejevas 

seminārs „Staro kā zvaigzne – sāc iekarot biznesa pasauli jeb 7 

veiksmes postulāti.” Lekcija un praktiskā nodarbība. 

Oļegs Mihailovs 

t. 2838155 

Plkst. 13.30-

15.00 

Seminārs „Jauniešu 

uzņēmējdarbība. Kā 

sākt un izmantot 

iespējas?” 

 

Ventspils 4. 

vidusskola, 

Rīgas iela 12 a, 

aktu zāle 

10.-12.kl. skolēni 

no Ventspils 

4vsk. un  

Ventspils Valsts 

1.ģimn. 

RISEBA lektores Ivetas Cīrules  seminārs „Jauniešu uzņēmējdarbība. 

Kā sākt un izmantot iespējas?” Lekcija un praktiskā nodarbība. 

Marga Tropiņa 

t. 29334596 

Plkst.15.00-

16.30 

Grupu konsultācijas 

karjeras izglītībā 

Nodarbinātības 

Valsts Aģentūra, 

Ventspils, 

Pētera ielā 1 

8.-9.klašu skolēni Atnāc nelielas grupas sastāvā (3 līdz 10) pie karjeras konsultanta, lai izpildītu 

profesionālās piemērotības testu, uzzinātu par Tev  piemērotām izglītības 

iestādēm. Pieteikšanās obligāta. Sandra.citovica@nva.gov.lv  

Sandra Citoviča ,  

karjeras konsultante, 

 t. 63629349 

Plkst. 15.00 Mācību ekskursija uz 

SIA Bio-Venta 

SIA  Bio-Venta 11.-12.kl. 

Grupā līdz 15 

skolēniem 

Nāc apskati,  kā no rapša tiek ražota biodegviela! Daiga Kļaviņa 

mailto:Sandra.citovica@nva.gov.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

Ziemeļu iela 21F, 

Ventspils 

 

3.vsk.+5.vsk. 

Izbraukšana plkst. 

14.45 no 3.vsk. 

Dienu pirms 

ekskursijas 

lūgums nosūtīt 

ekskursantu 

vārdus - 

uzvārdus un 

personas koda 

pirmo pusi, lai 

varam nokārtot 

caurlaides 

jautājumus. 

 

Apmeklējot SIA  Bio-Venta, Tev būs iespēja aplūkot, kā no zemnieku 

atvestām rapšu sēklām tiek ražota biodegviela. Bio-Venta ir Baltijā 

lielākais biodegvielas ražošanas un pārkraušanas komplekss, kas  

izmantojot dabas sniegtos resursus (rapsi) ražo biodegvielu, kura ir 

izmantojama fosilās degvielas vietā, lopbarību un zivju barību rapšu 

raušus, augu mēslojumu kālija sulfātu un farmaceitiskas kvalitātes 

glicerīnu. Ekskursijas laikā būs iespējams aplūkot rapša pieņemšanas 

un izkraušanas punktu, eļļas spiešanas cehu, gūt vizuālu priekšstatu  

par biodegvielas ražošanas cehu un apskatīt procesu vadības pulti. 

Pats ražošanas process ir slēgts, tādēļ par produktu ražošanu pastāstīs 

uzņēmuma ražošanas speciālisti.  

Bio-Ventā pārstāvētās profesijas: Mērinstrumentu-elektronikas 

inženieri, mehāniķi, enerģētiķi, ķīmijas tehnologi, pārdošanas un 

iepirkšanas speciālisti, finanšu speciālisti, noliktavas pārziņi u.c. 

SIA "VK Tranzīts" 

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Tālrunis:   63 660 959 

Mob.tālr.:  29 782 224 

 

Plkst. 15.00 Mācību ekskursija uz 

Ventspils brīvostas 

pārvaldes kapteiņu 

dienestu “Atver  

jūrnieka profesijas 

durvis” 

Ventspils brīvostas 

pārvaldes kapteiņu 

dienests, 

 

Kr. Valdemāra 14 

10.-12.klašu 

grupa (15 -17 

cilvēki) 

 

2.vsk. + Vakara 

vsk. 

Iepazīsies  ar kuģu satiksmes dienestu, loču dienestu, ostas uzraudzības 

dienestu, ostas valsts kontroles dienestu, tilta atvēršanas kārtību. 

       Lilija Sapronova 

       Iveta Rubene 

 

Plkst. 14.30 Mācību ekskursija uz 

uzņēmumu SIA 

„Bucher Municipal” 

 

SIA “Bucher 

Municipal“ 

Adrese: Ganību 

iela 105, Ventspils 

10.-12.kl. (30) 

Izbraukšana 

14.15 

Vakara vsk. 

Varēsi iepazīties  ar SIA “Bucher Municipal”- mašīnbūves 

uzņēmumu, kurā ražo komunālo tehniku – ielu tīrāmo mašīnu 

tvertnes. Redzēsi, kā notiek pilns ražošanas cikls – kā top gatava 

tvertne. Sākot ar metāla loksnes izgriešanu, locīšanu, tvertnes 

sametināšanu, krāsošanu un samontēšanu. Būs iespēja iepazīties  ar 

darbu metālapstrādes, metināšanas, krāsošanas un montāžas nodaļās. 

Mikus Brakanskis 

63629503, 26391452 

Vineta Priede 

(personālvadītāja) 

63629504, 29438707 

Trešdiena, 14.oktobris 

14.00 – 16.00 Vidusskolu  skolēnu VeA, Inženieru ielā 10. – 12. klašu Uzzināsi par studiju iespējām un profesijām, kādas var apgūt VeA, redzēsi un Agnese Jēkabsone 
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

atvērto durvju diena 

Ventspils Augstskolā un 

iepazīšanās ar 

profesijām, kādas var 

apgūt VeA 

 Par Ventspils 

Augstskolu 

 Par fakultātēm 

 Veiksmes 

stāsti 

 Ekskursija pa 

VeA 

laboratorijām 

101 

B1 auditorija (līdz 

200 cilvēkiem) 

skolēni dzirdēsi  veiksmīgākos  savas jomas speciālistus, kas absolvējuši VeA, varēsi 

uzdot viņiem jautājumus,  kā arī aplūkosi  vienas no modernākajām 

laboratorijām Baltijā un Eiropā. 

Piesakies pie klases audzinātāja līdz 5. oktobrim. 

Tālr. 63629657 

 

Agnese.jekabsone@venta.l

v  

Plkst.15.00-

16.30 

Grupu konsultācijas 

karjeras izglītībā 

Nodarbinātības 

Valsts Aģentūra, 

Ventspils, 

Pētera ielā 1 

5.-12.klašu 

skolēni 

Atnāc nelielas grupas sastāvā (3 līdz 10) pie karjeras konsultanta, lai izpildītu 

profesionālās piemērotības testu, uzzinātu par Tev  piemērotām izglītības 

iestādēm. Pieteikšanās obligāta. Sandra.citovica@nva.gov.lv  

Sandra Citoviča ,  

karjeras konsultante, 

 t. 63629349 

Plkst. 15.00- 

17.00 

Mācību ekskursija uz 

Ventspils Tehnikumu 

(PIKC) 

Saules ielā 

15.Ventspilī 

Viena grupa līdz 

25 skolēniem 

 

Vakara vsk. 

Iepazīšanās ar Ventspils Tehnikuma mācību darbnīcām: 

1. Viesmīlības un ēdināšanas mācību darbnīca; 

2. Kokapstrādes mācību darbnīca; 

3. Metālapstrādes mācību darbnīca; 

4. Mašīnzinību mācību darbnīca; 

5. Enerģētikas un elektronikas mācību darbnīca; 

6. Ēku inženiertīklu mācību darbnīca. 

Katrā mācību darbnīcā ir plānota īsa informācija par izglītības  

programmām, kuru apguvei tiek izmantots konkrētais aprīkojums. 

Skolnieki varēs paši veikt vienkāršus uzdevumus uz šī aprīkojuma, 

Antra Gārbena 

22019506 

mailto:Agnese.jekabsone@venta.lv
mailto:Agnese.jekabsone@venta.lv
mailto:Sandra.citovica@nva.gov.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

Ventspils Tehnikuma pedagogu un izglītojamo vadībā. 

Plānotais laiks katrā darba stacijā 10 min. 

Skolēniem apskatei tiks piedāvāta arī dienesta viesnīca. 

 

Dienas garumā Vizuālās mākslas 

konkursa „Atver 

ventspilnieku profesiju 

durvis” izstāde 

Ventspils Jaunrades 

nams, Maiznieku 

ielā 11 

1.-12.klašu 

skolēni 

Piedalies konkursā, uzzini tā noteikumus pie savas vizuālās mākslas skolotājas 

un līdz 5. oktobrim iesniedz tai savu darbu. Uzvarētāji tiks apbalvoti 

noslēguma pasākuma, taču sākot ar 14. oktobri darbi būs apskatāmi Jaunrades 

nama salonā. 

Lilija Sapronova 

Lilija.sapronova@inbox.lv   

29521744 

 

Plkst. 14.30 -

16.50 

 

 

 

 

 

Trīs radošās 

darbnīcas Ventspils 

Jaunrades namā : 

1. Ierunā savu 

pasaku 

2. Izcep savu mafinu 

3. Lodēšana 

 

 

Ventspils Jaunrades 

nams, 

Maiznieku ielā 11 

7.-9.kl. audzēkņi Mācību skaņu ierakstu studijā būs iespēja ierunāt un ierakstīt tekstu, 

ko kopā ar skaņu studijas operatoru kopīgi atskaņot. Ierakstīto 

produktu varēs saglabāt savā personīgajā  datu nesējā.  

Kulinārijas telpā būs informācija par konditorejas izstrādājumu 

mafinu. Pēc izvēles varēs tos izcept un arī degustēt. 

Būs iespēja radioelektronikas darbnīcā iepazīties ar lodēšanas 

piederumiem un praktiski lodēt. 

Izvēlies kādu vai kādas  no  piedāvātajām darbnīcām. Katra darbnīca ilgst 40 

minūtes un notiek  3 reizes. Piesakies līdz 13. oktobrim tev pieņemamajā laikā 

: 

14.30- 15.10 

15.20-16.00 

16.10.- 16.50 

jaunrades.nams@ventspils.lv  

 

Ventspils Jaunrades nams, 

636 22805 

 

Mārtiņš Makreckis 

 

Inta Kalniņa 

 

 

 

Viktors Bagienskis 

Plkst. 14.30 Mācību ekskursija uz Ventspils, Brīvības 7.-9. kl. audzēkņi Apmeklē PSIA “Ventspils siltums” katlumāju un iepazīsties ar siltumenerģijas Artis Mertens, 

mailto:Lilija.sapronova@inbox.lv
mailto:jaunrades.nams@ventspils.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

SIA “Ventspils 

siltums” 

iela 38  

(25-30) 

 

6.vsk. 

ražošanu!  

Uzņēmums ražo zaļo enerģiju, izmantojot atjaunojamo energoresursu – 

šķeldu, un izmanto modernas tehnoloģijas iekārtu apkalpošanā.  

Varēsi iepazīt siltumapgādes uzņēmuma darbinieku ikdienu un redzēt šķeldas 

degšanas procesu! 

 

PSIA “Ventspils siltums” 

Valdes loceklis, 

Artis.mertens@ventspils.lv  

Mob. 22558888  

Santa Grinberga 

Pašvaldības SIA 

"Ventspils siltums" 

sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

santa.grinberga@ventspi

ls.lv 

Tel. 26332885 

 

Plkst. 14.30- 

15.30 

Atver papīra 

restauratora profesijas  

durvis-radošā darbnīca 

Ventspils muzejā 

Ventspils muzejs 

Livonijas ordeņa 

pils, Jāņa ielā 17 

7.-9.kl. (15 skol.) Nodarbības laikā skolēniem tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem: “ 

Kur un kad rodas papīrs? Kāds ir tā gatavošanas process? Kas ir papīra 

dzirnavas Kurzemē? Ko nozīmē profesija papīra restaurators? Kā tiek veikti 

restaurācijas darbi papīram? Ko un kā nākas restaurēt?” 

Praktiskās nodarbībās laikā pastāvēs iespēja pamēģināt restaurēt papīru. 

 

Pasākumu vadīs muzejpedagoģe Ilva Buntika un Ventspils muzeja 

restauratore Inga Rozefelde 

Piesakies pie Sintas Daliņas:  sintad@inbox.lv   

 

Kontaktpersona  

Ilva Buntika 

Mob.29590093 

 ilva.buntika@ventspils.lv 

 

Sinta Daliņa 

 

sintad@inbox.lv   

 

Ceturtdiena, 15.oktobris 

 

Plkst. 13.00-

15.00 

Radošās darbnīcas 

Ventspils Tehnikumā 

(PIKC) 

Ventspils, Saules 

iela 

15 

7.-9. klašu 

skolēni 

(100) 

 

Ventspils Valsts 

Profesionālās orientācijas pasākums “Atver profesijas durvis”, radošo 

darbnīcu, konkursu un viktorīnu pasākums. 

Pasākuma ietvaros Ventspils Tehnikuma  aktu zālē notiks radošās 

darbnīcas visām piedāvātām izglītības programmām , kuras var apgūt 

Antra Gārbena 

22019506 

  

 

 

mailto:Artis.mertens@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:sintad@inbox.lv
mailto:ilva.buntika@ventspils.lv
mailto:sintad@inbox.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

1.ģimn., 

3. vsk., 

5.vsk., 

6. vsk. 

tehnikumā.  

Papildus darbosies informācijas punkts, kurā skolnieki varēs saņem 

informāciju par profesionālās izglītības iespējām Latvijā un duālās 

izglītības iespējām. 

Šajā dienā jeb kurš interesents varēs apmeklēt un apskatīt visas 

mācību darbnīcas un apskatīt dienesta viesnīcu. 

Būs iespēja iepazīties ar Ventspils Tehnikuma interešu izglītības 

piedāvājumu Ventspils Tehnikumā 

Pieteikšanās  skolā pie direktora vietnieka audzināšanas darbā. 

Plkst. 12.00 – 

13.00 

 

PSIA „Ventspils 

siltums” radošās 

darbnīcas „Kā siltums 

nonāk līdz manām 

mājām” 

Kuldīgas ielā 1 Grupa līdz 20 

skolēniem 

1.ģimn. 

PSIA „Ventspils siltums” aicina piedalīties radošajā darbnīcā –„Kā siltums 

nonāk līdz manām mājām”! Iejūties laboranta tēlā un atraktīvā veidā izzini 

siltumenerģijas ražošanas principus Ventspilī. Radošā darbnīca apvieno 

patīkamo ar lietderīgo – tā ir iespēja radoši un izglītojoši pavadīt laiku. 

Radošais piedzīvojums ilgs aptuveni 60 minūtes. 

Līdz 20 personām vienā grupā. 

 

Santa Grinberga 

Pašvaldības SIA "Ventspils 

siltums" sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

:santa.grinberga@ventspils.

lv 

Tel. 26332885 

Plkst. 14:30 - 

15:30 

 

PSIA „Ventspils 

siltums” radošās 

darbnīcas „Kā siltums 

nonāk līdz manām 

mājām” 

Sarkanmuižas 

dambis 1 

Grupa līdz 20 

skolēniem 

6. vsk. 

PSIA „Ventspils siltums” aicina piedalīties radošajā darbnīcā –„Kā siltums 

nonāk līdz manām mājām”! Iejūties laboranta tēlā un atraktīvā veidā izzini 

siltumenerģijas ražošanas principus Ventspilī. Radošā darbnīca apvieno 

patīkamo ar lietderīgo – tā ir iespēja radoši un izglītojoši pavadīt laiku. 

Radošais piedzīvojums ilgs aptuveni 60 minūtes. 

Līdz 20 personām vienā grupā. 

 

Santa Grinberga 

Pašvaldības SIA "Ventspils 

siltums" sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

:santa.grinberga@ventspils.

lv 

Tel. 26332885 

Plkst. 14.30 Mācību ekskursija uz 

uzņēmumu SIA 

„Ventspils Reiss” 

SIA „Ventspils 

Reiss”, 

Robežu ielā 7 

1.pam. (30) 

Izbraukšana 

14.20! 

Varēsi  iepazīties ar Ventspils autoostas darbību un profesijām, kas 

nepieciešamas, lai to nodrošinātu, apmeklējot bāzes teritoriju Robežu ielā 7, 

kur atrodas gan administrācijas telpas, gan remonta zona. Profesiju saraksts: 

grāmatvedis, ekonomists, personāldaļas vadītājs, inženieris, analītiķis, 

loģistikas speciālists, automehāniķis, automazgātājs, elektriķis, autobusu 

vadītājs. 

Agija Leimane, 

22013806 

mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

Plkst. 14.30 Viktorīna vidusskolu 

komandām “Profesiju 

pasaulē” 

Ventspils 2. vsk., 

Kuldīgas iela 65 

Dalībnieki- 2., 3. 

6. vidusskolas 

10.-12.kl. 

komandas 

Pasākums paredzēts vidusskolēnu komandām. Norisināsies  saskaņā ar 

izstrādāto nolikumu. Par  

Kontaktpersona: Larisa Orlova , t. 26994454 

Larisa Orlova 

orlovalarisa2@inbox.lv  

Plkst. 15.00 

16.30 

Mācību ekskursija uz 

Tex-Mex restorānu 

Ventspils, Ganību 

iela 14 – Tex-Mex 

restorāns 

Vidusskolu 

jaunieši, kas 

plāno studēt un 

strādāt 

viesmīlības un 

ēdināšanas jomā 

(20) 

 

Unikāla iespēja ieskatīties jeb „ATVĒRT DURVIS” uz Tavu nākotnes 

izraudzīto profesiju – viesmīlis, bārmenis, pavārs, restorāna vadītājs. Kāpēc 

tieši pie mums? Jo esam savas jomas vadošie speciālisti, moderna darba vide 

un darba aprīkojums, ļausim Tev praktiski padarboties un „iemēģināt roku” 

Tevis izraudzītā profesijā. Tevi sagaida arī atraktīvi konkursi ar balvām. 

Dalībnieku skaits ierobežots, līdz 20 jauniešiem. 

Pieteikšanās līdz 8. oktobrim pie Jonikas Tērvides : toniars@gmail.com  

Sanita Kuzmina (personāla 

vadītāja) 

Tel.nr.29399412 

 

Plkst. 15.00 Mācību ekskursija uz 

Ventspils brīvostas 

pārvaldes kapteiņu 

dienestu “Atver  

jūrnieka profesijas 

durvis” 

Ventspils brīvostas 

pārvaldes kapteiņu 

dienests, 

 

Kr. Valdemāra 14 

10.-12.klašu 

grupa (15 -17 

cilvēki) 

 

6. vsk. 

Iepazīsies  ar kuģu satiksmes dienestu, loču dienestu, ostas uzraudzības 

dienestu, ostas valsts kontroles dienestu, tilta atvēršanas kārtību. 

Ludmila Pomikanova 

 

Plkst. 15.00 Mācību ekskursija uz 

SIA Bio-Venta 

SIA  Bio-Venta 

Ziemeļu iela 21F, 

Ventspils 

 

11.-12.kl. 

Grupā līdz 15 

skolēniem 

4.vsk.  +1.ģimn. 

Izbraukšana no 

4.vsk. 14.40 

Dienu pirms 

ekskursijas 

lūgums nosūtīt 

ekskursantu 

vārdus - 

uzvārdus un 

personas koda 

Nāc apskati, kā no rapša tiek ražota biodegviela! 

Apmeklējot SIA Bio-Venta, Tev būs iespēja aplūkot, kā no zemnieku 

atvestām rapšu sēklām tiek ražota biodegviela. Bio-Venta ir Baltijā 

lielākais biodegvielas ražošanas un pārkraušanas komplekss, kas  

izmantojot dabas sniegtos resursus (rapsi) ražo biodegvielu, kura ir 

izmantojama fosilās degvielas vietā, lopbarību un zivju barību rapšu 

raušus, augu mēslojumu kālija sulfātu un farmaceitiskas kvalitātes 

glicerīnu. Ekskursijas laikā būs iespējams aplūkot rapša pieņemšanas 

un izkraušanas punktu, eļļas spiešanas cehu, gūt vizuālu priekšstatu 

par biodegvielas ražošanas cehu un apskatīt procesu vadības pulti. 

Pats ražošanas process ir slēgts, tādēļ par produktu ražošanu pastāstīs 

Daiga Kļaviņa 

SIA "VK Tranzīts" 

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Tālrunis:   63 660 959 

Mob.tālr.:  29 782 224 

 

mailto:orlovalarisa2@inbox.lv
mailto:toniars@gmail.com
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

pirmo pusi, lai 

varam nokārtot 

caurlaides 

jautājumus. 

 

uzņēmuma ražošanas speciālisti.  

Bio-Ventā pārstāvētās profesijas: Mērinstrumentu-elektronikas 

inženieri, mehāniķi, enerģētiķi, ķīmijas tehnologi, pārdošanas un 

iepirkšanas speciālisti, finanšu speciālisti, noliktavas pārziņi u.c. 

 

Plkst.15.00-

16.30 

Grupu konsultācijas 

karjeras izglītībā 

Nodarbinātības 

Valsts Aģentūra, 

Ventspils, 

Pētera ielā 1 

5.-12.klašu 

skolēni 

Atnāc nelielas grupas sastāvā (3 līdz 10) pie karjeras konsultanta, lai izpildītu 

profesionālās piemērotības testu, uzzinātu par Tev  piemērotām izglītības 

iestādēm. Pieteikšanās obligāta. Sandra.citovica@nva.gov.lv  

Sandra Citoviča ,  

karjeras konsultante, 

 t. 63629349 

Plkst. 15:00 – 

16:30 

Iepazīsti Ventspils 

Digitālā centra 

profesijas, izvēlies 

savējo! 

Ventspils 

Digitālais centrs, 

Akmeņu iela 3 

10.-12.klašu 

skolēni (15) 

Pasākumā varēs klātienē iepazīties ar Ventspils Digitālā centra 

darbinieku profesijām un iepazīt Ventspils Digitālā centra darba 

ikdienu. Dalībniekiem būs iespēja ieskatīties klientu apkalpošanas 

speciālista, tehniskā atbalsta speciālista, datortīkla un datorsistēmu 

administratora, informācijas sistēmu uzturētāja un pulciņu pasniedzēja 

darba ikdienā, iespēja uzdot interesējošus jautājumus, kā arī pašiem 

“iemēģināt roku” praktiskās lietās. Pasākuma noslēgumā 

noskaidrosim erudītāko potenciālo Ventspils Digitālā centra 

darbinieku. 

Pieteikšanās līdz 10. oktobrim, rakstot e-pastu uz adresi 

raitis.roze@ventspils.lv. Tālr., 63607607 

raitis.roze@ventspils.lv. 

Tālr., 63607607 

      

Plkst. 14.30 Mācību ekskursija uz 

SIA “Ventspils 

siltums” 

Ventspils, Brīvības 

iela 38 

7.-9. kl. audzēkņi 

 

(25-30) 

 

2.pam. 

Apmeklē PSIA “Ventspils siltums” katlumāju un iepazīsties ar siltumenerģijas 

ražošanu!  

Uzņēmums ražo zaļo enerģiju, izmantojot atjaunojamo energoresursu – 

šķeldu, un izmanto modernas tehnoloģijas iekārtu apkalpošanā.  

Varēsi iepazīt siltumapgādes uzņēmuma darbinieku ikdienu un redzēt šķeldas 

degšanas procesu! 

 

Santa Grinberga 

Pašvaldības SIA 

"Ventspils siltums" 

sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

santa.grinberga@ventspi

ls.lv 

Tel. 26332885 

mailto:Sandra.citovica@nva.gov.lv
mailto:raitis.roze@ventspils.lv
mailto:raitis.roze@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

Piektdiena 11.oktobris 

 

Plkst. 12.00 – 

13.00 

 

PSIA „Ventspils 

siltums” radošās 

darbnīcas „Kā siltums 

nonāk līdz manām 

mājām” 

Kuldīgas ielā 65, 

Ventspilī 

Grupa līdz 20 

skolēniem 

 

2. vidusskola 

PSIA „Ventspils siltums” aicina piedalīties radošajā darbnīcā –„Kā siltums 

nonāk līdz manām mājām”! Iejūties laboranta tēlā un atraktīvā veidā izzini 

siltumenerģijas ražošanas principus Ventspilī. Radošā darbnīca apvieno 

patīkamo ar lietderīgo – tā ir iespēja radoši un izglītojoši pavadīt laiku. 

Radošais piedzīvojums ilgs aptuveni 60 minūtes. 

Līdz 20 personām vienā grupā. 

 

Santa Grinberga 

Pašvaldības SIA "Ventspils 

siltums" sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

:santa.grinberga@ventspils.

lv 

Tel. 26332885 

Plkst. 14:30 - 

15:30 

 

PSIA „Ventspils 

siltums” radošās 

darbnīcas „Kā siltums 

nonāk līdz manām 

mājām” 

Ventspils 4. 

vidusskola, 

Rīgas iela 12 a 

 

Grupa līdz 20 

skolēniem 

 

4. vidusskola, 

8. b klase 

PSIA „Ventspils siltums” aicina piedalīties radošajā darbnīcā –„Kā siltums 

nonāk līdz manām mājām”! Iejūties laboranta tēlā un atraktīvā veidā izzini 

siltumenerģijas ražošanas principus Ventspilī. Radošā darbnīca apvieno 

patīkamo ar lietderīgo – tā ir iespēja radoši un izglītojoši pavadīt laiku. 

Radošais piedzīvojums ilgs aptuveni 60 minūtes. 

Līdz 20 personām vienā grupā. 

 

Santa Grinberga 

Pašvaldības SIA "Ventspils 

siltums" sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

:santa.grinberga@ventspils.

lv 

Tel. 26332885 

Plkst. 15.00- 

17.00 

Mācību ekskursija uz 

Ventspils Tehnikumu 

(PIKC) 

Saules ielā 

15.Ventspilī 

Viena grupa līdz 

25 skolēniem 

 

2. vsk. 

Iepazīšanās ar Ventspils Tehnikuma mācību darbnīcām: 

1. Viesmīlības un ēdināšanas mācību darbnīca; 

        2. Kokapstrādes mācību darbnīca; 

3.Metālapstrādes mācību darbnīca; 

        4. Mašīnzinību mācību darbnīca; 

5. Enerģētikas un elektronikas mācību darbnīca; 

         6. Ēku inženiertīklu mācību darbnīca. 

Katrā mācību darbnīcā ir plānota īsa informācija par izglītības  

programmām, kuru apguvei tiek izmantots konkrētais aprīkojums. 

Skolnieki varēs paši veikt vienkāršus uzdevumus uz šī aprīkojuma, 

Antra Gārbena 

22019506 

mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
mailto:%20santa.grinberga@ventspils.lv
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Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

Ventspils Tehnikuma pedagogu un izglītojamo vadībā. 

Plānotais laiks katrā darba stacijā 10 min. 

Skolēniem apskatei tiks piedāvāta arī dienesta viesnīca. 

Plkst. 13.00 Noslēguma pasākums Ventspils Jaunrades 

nams, Maiznieku 

ielā 11 

Konkursu 

laureāti, 

augstskolas, 

tehnikuma, skolu, 

uzņēmumu  

pārstāvji 

Jaunrades nama muzikālais sveiciens. 

Konkursu laureātu apbalvošana. 

Ventspils pilsētu skolu  Karjeras nedēļas norises atspoguļojums - 3 minūšu 

prezentācijas.  

Ruta Ogurcova 

t. 63602226, 

26452857 

 

 

 


