9.-13.10.2017.
JELGAVA
Uzmanību! Uz visiem piedāvātajiem pasākumiem iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta līdz 05.10.2017.!
Mērķis: palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas un izvēlēties, atbilstoši savām interesēm un iespējām, nākamo profesiju, veicināt uzņēmējdarbību
jauniešu vidū.
Mērķauditorija: skolēni un jaunieši sākot no 1. klases
Pasākumu koordinatori: Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar JPPI „Jelgavas Izglītības pārvalde”

Karjeras nedēļas 2017 Jelgavā pasākumi:





Interešu testi
Neformāla tikšanās jauniešiem
Izglītojošie un praktiskie semināri
Uzņēmēju veiksmes stāsti






Tikšanās ar veiksmīgiem jaunajiem
uzņēmējiem
Tikšanās ar uzņēmējiem ražotnēs
Atvērto durvju dienas
Mācību ekskursijas





Rādošās darbnīcas
Iepazīšanās ar LLU: teorija un prakse
Konsultācijas par karjeras izvēli

1

PROGRAMMA
Kad?
Laiks

Kas?
Pasākuma
nosaukums
Pirmdiena, 9.oktobris
09.Interešu testa
13.10. aizpildīšana „Iesāc ar
sevi!”

09:00
-15:00

“Es būšu…ķīmiķis,
inženieris vai
tehnologs”

Kur?
Vieta

Kam?
Mērķa auditorija

Jelgavas pilsētas
skolas

Visiem jauniešiem

SIA “Jelgavas
ūdens”
Jelgavas pilsētas
notekūdens
bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises
Lapskalna iela
22, Jelgava
SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdens apstrādes
stacija
Jaunais ceļš 11,
Jelgava
SIA “Jelgavas
ūdens”

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Interešu testa aizpildīšana www.niid.lv
→karjeras izvēles testi

Kontaktpersona?

I. Mazūdre, JPPI „Izglītības pārvalde”
vadītāja, 63012462,
inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv

Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību.
Ekskursija pa notekūdens bioloģiskās
attīrīšanas ietaisēm (notekūdeņu
attīrīšanas process sastāv no 3 etapiem:
mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana,
aktīvo dūņu apstrāde). Tikšanās ar
speciālistiem.
8.- 12.kl., prof.
skolu audzēkņi,
studenti
(grupā maks. 30
dalībnieki)

Informācija par uzņēmumu. Ekskursija
pa ūdens apstrādes staciju (ūdens
apstrādes stacija – ar mehānisko un
nanofiltru palīdzību sagatavo dzeramo
ūdeni, kas ar 2.pss. tiek nogādāts
patērētājiem).
Tikšanās ar speciālistiem.
Informācija par uzņēmumu.
Muzeja, laboratorijas apmeklējums.
Tikšanās ar speciālistiem.

A. Eihvalds,
SIA “Jelgavas ūdens” komercdirektors,
andrejs.eihvalds@ju.lv ,
26702345

Ūdensvada iela
4, Jelgava
2

9:00

“Es būšu …bērnu
preču ražošanas
tirgū”

SIA
“BERLING”
Dambja iela 13,
Jelgava

6.- 12. klašu
skolēniem

Mācību ekskursija šūšanas uzņēmumā,
kas ražo rotaļlietas. Tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē.

J.Grīsle, Jelgavas pilsētas domes
administrācijas SIP jaunatnes lietu
speciāliste, 63022724, 27842165,
jelena.grisle@dome.jelgava.lv

Nodarbība
“Profesijas un
prasmes”

Zemgales
reģiona
Kompetenču
attīstības centrs
Svētes 33,
Jelgava

10. – 11. klašu
skolēniem

Nodarbībā būs praktiski uzdevumi par
profesijām, prasmēm un profesionālajām
jomām, veicinot elastīgu pieeju profesijas
izvēlei.

L. Damberga, ZRKAC Karjeras
konsultante, 63012163, 29543600
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

10:00

“Es būšu….
nekustāmo īpašumu
pārvaldes profesiju
tirgū”

SIA “Jelgavas
nekustāmo
īpašumu
pārvalde”
Pulkveža Brieža
iela 26, Jelgava

7. – 12.kl. skolēni,
studenti (grupā
maks. 15
dalībnieki)

Ekskursija pa uzņēmumu, iepazīstot
organizācijas ikdienas darbus, sniegtos
pakalpojumus. Tikšanās ar dažādiem
speciālistiem.

E. Treigūte, SIA "Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde", Sabiedrisko attiecību
speciāliste, 26630191,
komunikacija@jnip.lv

11:00

“Es būšu….
karameļu ražotnes
tirgū”

SIA "Karameļu
darbnīca”
Rūpniecības iela
1A, Jelgava

9.- 12. klašu
skolēniem,
studentiem,
jauniešiem (grupā
maks. 35
dalībnieki)

Ekskursija un stāstījums par
uzņēmējdarbību, pieredzes stāsts par sava
biznesa uzsākšanu

I. Priževoite, valdes locekle,
29851426, info@karameludarbnica.lv

10:20
10:00
12:00
14:00
15:00

Katrā nodarbībā viena klase
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11:00

“Es būšu…. mēbeļu
ražotnes tirgū”

SIA "Nakts
mēbeles”
Elektrības iela
8B, Jelgava

6.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem (līdz
15 ieinteresētiem
skolēniem grupās)

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē

A.Začs, ražošanas vadītājs, 26554753,
alvis@oak.lv

11:30

“Es būšu … polimēru
ražotnes tirgū”

SIA "Evopipes"
Langervaldes
iela 2A

8.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem (grupā
maks. 25
dalībnieki)

Tikšanās ar uzņēmējiem ražotnē, mācību
ekskursija: prezentācija par uzņēmumu
konferenču zālē (~30 min katrai grupai);
ekskursija pa ražotni - vienlaicīgi 10-15
cilvēkiem (~20 min katrai grupai).

M. Salcēvičs, produktu grupu vadītājs,
29122901, mikus.salcevics@evopipes.lv

13:00

“Es būšu …ceļa
zīmju ražotnes tirgū”

SIA „SIGNUM”
Lietuvas šoseja
2, Jelgava

6.-12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem
(grupā maks. 30
dalībnieki)

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē.

A.Upenieks, klientu konsultants,
29481951, upenieksa@signum.lv

14:00

14:00
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18:00

“Karjeras nedēļa
2017 Jelgavā” un
sarunu cikla
"Cepums ar
Slavenību" 5. sezonas
atklāšanas pasākums

Otrdiena, 10. oktobris
08:30
Nodarbība “Karjeras
11:30
ceļš”
12:00
14:00
15:00
09:0012:00

“Iepazīsti maizes un
miltu konditorejas
izstrādājumu
speciālista specialitāti
“

09:0012:00

“Iepazīsti datorizētās
ciparu programmas
(CNC)
metālapstrādes
darbagaldu iestatītāju
specialitāti”
“Iepazīsti tērpa stila
speciālista
specialitāti”

09:00

Bistro “Silva”

Jaunieši vecumā
no 13 līdz 25
gadiem

Neformāla tikšanās jauniešiem ar Latvijā
labi zināmām, radošām personībām.
Šoreiz iedvesmojoši stāsti pie tases tējas
un cepumiem kopā ar grupas "The Sound
Poets" solistu Jāni Aišpuru. Vairāk
informācijas un pieteikšanās:
www.natre.lv un FB lapā Cepums ar
Slavenību. Vietu skaits ierobežots.

D. Indrika, projekta “Cepums ar
slavenību” vadītāja, 20097092,
natre.kmc@gmail.com

Zemgales
reģiona
Kompetenču
attīstības centrs
Svētes 33,
Jelgava
Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

9. – 12. klašu
skolēniem.
Katrā nodarbībā viena klase

Nodarbībā skolēniem būs iespēja
modelēt dažādas karjeras iespējas, attīstot
karjeras plānošanas prasmes.

L. Damberga, ZRKAC Karjeras
konsultante, 63012163, 29543600
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

8.-9. klašu
skolēniem

Praktiskās nodarbības. Mīcīsim mīklu,
cepsim un baudīsim.

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

8.-9. klašu
skolēniem

Praktiskās nodarbības metālapstrādes
laboratorijā

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

8.-9. klašu
skolēniem

Praktiskās nodarbības.
Dažāda veida modes aksesuāru
izgatavošana

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

Driksas iela 7/9
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SIA “Jelgavas
ūdens”
Jelgavas pilsētas
notekūdens
bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises
Lapskalna iela
22, Jelgava

09:00
-15:00

“Es būšu…ķīmiķis,
inženieris vai
tehnologs”

SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdens apstrādes
stacija
Jaunais ceļš 11,
Jelgava

Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību.
Ekskursija pa notekūdens bioloģiskās
attīrīšanas ietaisēm (notekūdeņu
attīrīšanas process sastāv no 3 etapiem:
mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana,
aktīvo dūņu apstrāde). Tikšanās ar
speciālistiem.
8.- 12.kl., prof.
skolu audzēkņi,
studenti
(grupā maks. 30
dalībnieki)

SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdensvada iela
4, Jelgava

09:30
10:30
11:30

„ POIC kompass ”

JPPI “Jelgavas
pašvaldības
operatīvās
informācijas
centrs” (JPOIC)
Sarmas iela 4,

7.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,

Informācija par uzņēmumu. Ekskursija
pa ūdens apstrādes staciju (ūdens
apstrādes stacija – ar mehānisko un
nanofiltru palīdzību sagatavo dzeramo
ūdeni, kas ar 2.pss. tiek nogādāts
patērētājiem).
Tikšanās ar speciālistiem.
Informācija par uzņēmumu.
Muzeja, laboratorijas apmeklējums.
Tikšanās ar speciālistiem.

Izzinošā mācību ekskursija, tikšanās ar
darbiniekiem.

A. Eihvalds,
SIA “Jelgavas ūdens” komercdirektors,
andrejs.eihvalds@ju.lv ,
26702345

Bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālrunis
8787, e-pasts: info@poic.jelgava.lv
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Jelgava

12:30

studentiem
(grupā maks. 30
dalībnieki)

13:30
14:30
10:0016:00

“Es būšu …”

Jelgavas
Tehnikums
Pulkveža Oskara
Kalpaka iela 37,
Jelgava

1.-12. klašu
skolēniem

Ekskursija pa skolu, radošas darbnīcas
profesijas iepazīšanai: apdares darbu
tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis,
automehāniķis.

N.Bergfelde, direktores vietniece
audzināšanas jomā 63025628,
29637031, bergna@inbox.lv

10:30
–
12:00

“Vides tehnoloģijas”

LLU Vides un
būvzinātņu
fakultāte,
Akadēmijas iela
19, Jelgava

5. - 12. kl.
skolēniem,
profesionālās
vidusskolas
audzēkņiem,
jauniešiem (grupā
maks. 25
dalībnieki)

Pasākuma laikā: 3D modeļa izveide un
3D prototipa printēšana (formas tiks
piedāvātas); ūdens kvalitātes noteikšana,
izmantojot multiparametru zondi;
straumes ātruma 3D attēla iegūšana,
izmantojot doplera tehnoloģijas.

doc., I. Grīnfelde, LLU, VBF, Vides un
ūdenssaimniecības katedras,
Inga.grinfelde@llu.lv

11:00

“Es būšu….

Bistro “Silva”

8.-12. klašu

Mācību ekskursija, radošā nodarbība,

J.Grīsle, Jelgavas pilsētas domes

konditors, pavārs,
menedžeris”

Driksas iela 9

skolēniem (līdz 30
skolēniem grupā)

tikšanās ar uzņēmējiem ražotnē.

administrācijas SIP jaunatnes lietu
speciāliste, 63022724, 27842165,

13:00
11:00

jelena.grisle@dome.jelgava.lv
“Es būšu….
karameļu ražotnes
tirgū”

SIA "Karameļu
darbnīca”
Rūpniecības iela
1A, Jelgava

9.- 12. klašu
skolēniem,
studentiem,
jauniešiem (grupā
maks. 35

Ekskursija un stāstījums par
uzņēmējdarbību, pieredzes stāsts par sava
biznesa uzsākšanu

I. Priževoite, valdes locekle,
29851426, info@karameludarbnica.lv
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dalībnieki)
11:00

“Es būšu…. mēbeļu
ražotnes tirgū”

SIA "Nakts
mēbeles”
Elektrības iela
8B

6.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem (līdz
15 ieinteresētiem
skolēniem grupās)

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē.

A.Začs, ražošanas vadītājs, 26554753,
alvis@oak.lv

12:0015:00

“Iepazīsti savas
karjeras iespējas”

Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

8.-9. klašu
skolēniem

Ekskursija pa skolu

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

13:00

“Es būšu …ceļa
zīmju ražotnes tirgū”

SIA „SIGNUM”
Lietuvas šoseja
2, Jelgava

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē.

A.Upenieks, klientu konsultants,
29481951, upenieksa@signum.lv

“Es būšu … darba
tirgū ārzemēs?”

LR LM
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Jelgavas filiāle

6.-12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem
(grupā maks. 30
dalībnieki)
10.-12.klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem
(grupā maks. 20

EURES tīkls un tā sniegtie pakalpojumi,
projekts “Tava pirmā EURES
darbavieta”.
 EURES pakalpojumi darba
meklētājiem;
 Droša darba meklēšanas
pamatprincipi Eiropas Savienībā;

H. Kanča
NVA Jelgavas filiāles karjeras
konsultants, 63094356, 25685287
helga.kanca@nva.gov.lv

14:00

14:00

13:00

Skolotāju iela 8,
Jelgava

8

dalībnieki)

14:00
–
14:40

“Pils dārgumu
medības”

Trešdiena, 11. oktobris
9:00
Nodarbība “21.
gadsimta prasmju
10:30
tests”
12:00

LLU, Jelgavas
pils, Lielā iela 2,
Jelgava

7.-12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas audzēkņiem
(grupā maks. 25
dalībnieki)

Zemgales
reģiona
Kompetenču
attīstības centrs
Svētes 33,
Jelgava

8. – 11. klašu
skolēniem

Valsts policijas
Zemgales
reģiona
pārvaldes
Jelgavas
iecirknis, Pētera
iela 5, Jelgava

8. – 12.kl., prof.
skolu audzēkņi

Katrā nodarbībā viena klase



Tiesības un pienākumi,
juridiskās un administratīvās
formalitātes uzsākot darbu citā
Eiropas Savienības valstī
 Eiropas darba mobilitātes portāla
pakalpojumi;
 Projekts „Tava pirmā EURES
darba vieta”
Pasākuma laikā: ekskursija pa Jelgavas
pili; stāstījums par Jelgavas pils hercogu
dzīves noslēpumiem.

Z. Zeltiņa, LLU, Mūžizglītības centra,
projektu vadītāja, zane.zeltina@llu.lv

21. gadsimts nāk ar jauniem
izaicinājumiem, pieprasot jaunas
prasmes. Vai skolēniem tās ir? Būs
iespēja to praktiski pārbaudīt.

L. Damberga, ZRKAC Karjeras
konsultante, 63012163, 29543600
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

Iepazīšanās ar VP ZRP Jelgavas iecirkņi,
tās darbību, struktūru, karjeras izaugsmes
iespējām, ekipējuma demonstrācija,
intervija ar policijas darbiniekiem.

J. Visocka, VP ZRP Jelgavas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas vecākā
inspektore, 63004267, 26286552
jelena.visocka@zemgale.vp.gov.lv

14:00
15:00
09:00

“Es būšu …
policists”

(grupā maks. 25
dalībnieki)
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09:0012:00

09:00
-15:00

“Iepazīsti friziera
specialitāti”

“Es būšu…ķīmiķis,
inženieris vai
tehnologs”

Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava
SIA “Jelgavas
ūdens”
Jelgavas pilsētas
notekūdens
bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises
Lapskalna iela
22, Jelgava
SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdens apstrādes
stacija
Jaunais ceļš 11,
Jelgava

8.-9. klašu
skolēniem

Praktiskās nodarbības skolas frizētavā.
Friziera meistarstiķi

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību.
Ekskursija pa notekūdens bioloģiskās
attīrīšanas ietaisēm (notekūdeņu
attīrīšanas process sastāv no 3 etapiem:
mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana,
aktīvo dūņu apstrāde). Tikšanās ar
speciālistiem.
8.- 12.kl., prof.
skolu audzēkņi,
studenti
(grupā maks. 30
dalībnieki)

Informācija par uzņēmumu. Ekskursija
pa ūdens apstrādes staciju (ūdens
apstrādes stacija – ar mehānisko un
nanofiltru palīdzību sagatavo dzeramo
ūdeni, kas ar 2.pss. tiek nogādāts
patērētājiem).
Tikšanās ar speciālistiem.

A. Eihvalds,
SIA “Jelgavas ūdens” komercdirektors,
andrejs.eihvalds@ju.lv ,
26702345

SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdensvada iela
4, Jelgava

Informācija par uzņēmumu.
Muzeja, laboratorijas apmeklējums.
Tikšanās ar speciālistiem.

10

09:30

„ POIC kompass ”

10:30
11:30
12:30
13:30

JPPI “Jelgavas
pašvaldības
operatīvās
informācijas
centrs” (JPOIC)
Sarmas iela 4,
Jelgava

Izzinošā mācību ekskursija, tikšanās ar
darbiniekiem.

Bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālrunis
8787, e-pasts: info@poic.jelgava.lv

Grupu karjeras konsultācijas

H. Kanča
NVA Jelgavas filiāles karjeras
konsultants, 63094356, 25685287
helga.kanca@nva.gov.lv

(grupā maks. 30
dalībnieki)

14:30
10:00

7.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem

“Es būšu …”

13:00

LR LM
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Jelgavas filiāle
Skolotāju iela 3,
Jelgava

8.-9.klašu
skolēniem
(grupā maks. 15
dalībnieki)

10:0016:00

“Es būšu …”

Jelgavas
Tehnikums
Pulkveža Oskara
Kalpaka iela 37,
Jelgava

1.-12. klašu
skolēniem

Ekskursija pa skolu, radošas darbnīcas
profesijas iepazīšanai: mēbeļu galdnieks,
viesmīlības pakalpojumu speciālists,
bārmenis, restorānu pakalpojumu
speciālists

N.Bergfelde, direktores vietniece
audzināšanas jomā 63025628,
29637031, bergna@inbox.lv

11:00

“Es būšu….
karameļu ražotnes
tirgū”

SIA "Karameļu
darbnīca”
Rūpniecības iela
1A, Jelgava

9.- 12. klašu
skolēniem,
studentiem,
jauniešiem (grupā
maks. 35
dalībnieki)

Ekskursija un stāstījums par
uzņēmējdarbību, pieredzes stāsts par sava
biznesa uzsākšanu

I. Priževoite, valdes locekle,
29851426, info@karameludarbnica.lv

11

11:00

“Es būšu…. mēbeļu
ražotnes tirgū”

SIA "Nakts
mēbeles”
Elektrības iela
8B

6.- 12. kl.
skolēniem, prof.
skolas
audzēkņiem,
studentiem (līdz
15 ieinteresētiem
skolēniem grupās)

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē

A.Začs, ražošanas vadītājs, 26554753,
alvis@oak.lv

12:0015:00

“Iepazīsti
mazumtirdzniecības
komercdarbinieku
specialitāti”

Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

8.-9. klašu
skolēniem

Praktiskās nodarbības mācību veikalā.

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

12:0015:00

“Iepazīsti savas
karjeras iespējas”

Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

8.-9. klašu
skolēniem

Ekskursija pa skolu.

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

13:00

“Es
būšu…enerģētikas
profesiju tirgū!”

SIA „Fortum
Jelgava”
biomasas
koģenerācijas
stacija
Rūpniecības ielā
73A, Jelgava

8. – 12.kl., prof.
skolu audzēkņiem,
studentiem (grupā
maks. 20
dalībnieki)

Ekskursijas programmā: īss stāstījums
par uzņēmumu, pārstāvētajām
profesijām, kā arī ražošanas telpu
apskate.

I. Goluboviča, personāla vadītāja

14:00

15:00

26007378,
Ilona.golubovica@fortum.com
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13:00

“Es būšu …ceļa
zīmju ražotnes tirgū”

SIA „SIGNUM”
Lietuvas šoseja
2, Jelgava

6.-12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem
(grupā maks. 30
dalībnieki)

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē.

A.Upenieks, klientu konsultants,
29481951, upenieksa@signum.lv

“Es būšu …bērnu
preču ražošanas
tirgū”

SIA
“BERLING”
Dambja iela 13,
Jelgava

6.- 12. klašu
skolēniem

Mācību ekskursija šūšanas uzņēmumā,
kas ražo rotaļlietas. Tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē.

J.Grīsle, Jelgavas pilsētas domes
administrācijas SIP jaunatnes lietu
speciāliste, 63022724, 27842165,
jelena.grisle@dome.jelgava.lv

JPPI “Jelgavas
pašvaldības
policija”
Mazais ceļš 3,
Jelgava

10.-12.klašu
skolēniem, kā arī
jauniešiem,
kuriem ir
vidusskolas
izglītība, bet
patreiz nestrādā.
Grupā līdz 30
jauniešiem

Pasākuma plāns: vadības uzruna;
Personāldaļas izklāsts par prasībām
stājoties darbā, turpmākām mācībām,
sociālām garantijām, izaugsmes
iespējām; NLPG vecākā inspektore par
ikdienas darbu (filma), iespēja apskatīt
ekipējumu, dienesta mašīnu. Atbildēs uz
interesējošiem jautājumiem. Ekskursija
medicīnas atskurbtuvē.

Kontaktpersona JPPP sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra Reksce,
63048925,
sandra.reksce@policija.jelgava.lv

14:00

14:00

Ceturtdiena, 12. Oktobris
09:00
“Es būšu… Jelgavas
sargs, kas nodrošinās
iedzīvotājiem
sabiedrisko kārtību
un drošību pilsētā
(JPPP darbinieks)”

JPPP Nepilngadīgo likumpārkāpumu
prevencijas grupas vecākā inspektore
Daiga Antonova, 63022281, 29755638,
daiga.antonova@policija.jelgava.lv
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SIA “Jelgavas
ūdens”
Jelgavas pilsētas
notekūdens
bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises
Lapskalna iela
22, Jelgava
09:00
-15:00

“Es būšu…ķīmiķis,
inženieris vai
tehnologs”

SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdens apstrādes
stacija
Jaunais ceļš 11,
Jelgava

8.- 12.kl., prof.
skolu audzēkņi,
studenti
(grupā maks. 30
dalībnieki)

SIA “Jelgavas
ūdens”

09:0012:00

“Iepazīsti friziera
specialitāti”

09:0012:00

“Iepazīsti konditora
specialitāti”

Ūdensvada iela
4, Jelgava
Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava
Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību.
Ekskursija pa notekūdens bioloģiskās
attīrīšanas ietaisēm (notekūdeņu
attīrīšanas process sastāv no 3 etapiem:
mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana,
aktīvo dūņu apstrāde). Tikšanās ar
speciālistiem.
Informācija par uzņēmumu. Ekskursija
pa ūdens apstrādes staciju (ūdens
apstrādes stacija – ar mehānisko un
nanofiltru palīdzību sagatavo dzeramo
ūdeni, kas ar 2.pss. tiek nogādāts
patērētājiem).
Tikšanās ar speciālistiem.

A. Eihvalds,
SIA “Jelgavas ūdens” komercdirektors,
andrejs.eihvalds@ju.lv ,
26702345

Informācija par uzņēmumu.
Muzeja, laboratorijas apmeklējums.
Tikšanās ar speciālistiem.
8.-9. klašu
skolēniem

Praktiskās nodarbības skolas frizētavā.
Friziera meistarstiķi

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

8.-9. klašu
skolēniem

Praktiskās nodarbības. Mīcīsim mīklu,
cepsim un baudīsim .

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv
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10:00

“Es būšu …”

13:00

09:30

„ POIC kompass ”

10:30
11:30
12:30

LR LM
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Jelgavas filiāle
Skolotāju iela 3,
Jelgava

11.-12.klašu
skolēniem

Grupu karjeras konsultācijas

H. Kanča
NVA Jelgavas filiāles karjeras
konsultants, 63094356, 25685287
helga.kanca@nva.gov.lv

JPPI “Jelgavas
pašvaldības
operatīvās
informācijas
centrs” (JPOIC)
Sarmas iela 4,
Jelgava

7.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem

Izzinošā mācību ekskursija, tikšanās ar
darbiniekiem.

Bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālrunis
8787, e-pasts: info@poic.jelgava.lv

1.-12. klašu
skolēniem

Ekskursija pa skolu, radošas darbnīcas
profesijas iepazīšanai: datorsistēmu
tehniķis, programmēšanas tehniķis,
klientu apkalpošanas speciālists.

N.Bergfelde, direktores vietniece
audzināšanas jomā 63025628,
29637031, bergna@inbox.lv

9.- 12. klašu
skolēniem,
studentiem,
jauniešiem (grupā
maks. 35
dalībnieki)

Ekskursija un stāstījums par
uzņēmējdarbību, pieredzes stāsts par sava
biznesa uzsākšanu

I. Priževoite, valdes locekle,
29851426, info@karameludarbnica.lv

(grupā maks. 15
dalībnieki)

(grupā maks. 30
dalībnieki)

13:30
14:30
10:0016:00

“Es būšu …”

11:00

“Es būšu….
karameļu ražotnes
tirgū”

Jelgavas
Tehnikums
Pulkveža Oskara
Kalpaka iela 37,
Jelgava
SIA "Karameļu
darbnīca”
Rūpniecības iela
1A, Jelgava

15

11:00

“Es būšu…. mēbeļu
ražotnes tirgū”

SIA "Nakts
mēbeles”
Elektrības iela
8B

6.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem (līdz
15 ieinteresētiem
skolēniem grupās)

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē

A.Začs, ražošanas vadītājs, 26554753,
alvis@oak.lv

11:00

Interaktīva mācību
ekskursija
Metālapstrādes
mācību parkā

Zemgales
reģiona
Kompetenču
attīstības centra
(ZRKAC)
Metālapstrādes
mācību parks
K. Barona 40

9. - 12. klašu
skolēniem

Interaktīvās ekskursijas laikā skolēniem,
kuri apsver iespēju savu izglītību un
karjeru veidot inženierzinātņu profesijās,
ir iespēja iepazīties ar metālapstrādes
nozari un pašiem aktīvi līdzdarboties
notiekošajā procesā, gan metinot, gan arī
izgatavojot doto detaļas paraugu
datorprogrammā.

M. Ernstsons,
Metālapstrādes mācību parka vadītājs
Tālrunis: 26171465
maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv

12:00
-15:00

“Iepazīsti savas
karjeras iespējas

Jelgavas Amatu
vidusskola
Akadēmijas iela
25, Jelgava

8.-9. klašu
skolēniem

Ekskursija pa skolu.

Z. Feldmane
direktora vietniece audzināšanas jomā,
26469978
zigrida.feldmane@izglitiba.jelgava.lv

12:30
–
15:30

“Sociologa
mikroskops”

LLU
Ekonomikas un
sabiedrības
attīstības
fakultāte, Svētes
iela 18, Jelgava

5. – 12.kl.,
skolēniem, prof.
skolu audzēkņiem
(grupā maks. 25
dalībnieki)

Vai zini, kāpēc mēs esam tik dažādi un
spējam saprasties? Kādus "instrumentus"
izmanto sociologs, lai to noskaidrotu?
Novērosim, pētīsim, zīmēsim sociālos
portretus, diskutēsim, analizēsim!

doc. L. Paula, LLU, ESAF, Sociālo un
humanitāro zinātņu institūts,
liga.paula@llu.lv

14:00
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13:00
15:00

“Es
būšu…enerģētikas
profesiju tirgū!”

SIA „Fortum
Jelgava”
biomasas
koģenerācijas
stacija

8. – 12.kl., prof.
skolu audzēkņi,
studenti (grupā
maks. 20
dalībnieki)

Ekskursijas programmā: īss stāstījums
par uzņēmumu, pārstāvētajām
profesijām, kā arī ražošanas telpu
apskate.

I. Goluboviča, personāla vadītāja
26007378,
Ilona.golubovica@fortum.com

Rūpniecības ielā
73A, Jelgava
Piektdiena, 13. Oktobris
SIA “Jelgavas
ūdens”
Jelgavas pilsētas
notekūdens
bioloģiskās
attīrīšanas
ietaises
Lapskalna iela
22, Jelgava
09:00
-15:00

“Es būšu…ķīmiķis,
inženieris vai
tehnologs”

SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdens apstrādes
stacija
Jaunais ceļš 11,
Jelgava
SIA “Jelgavas
ūdens”
Ūdensvada iela
4, Jelgava

8.- 12.kl., prof.
skolu audzēkņi,
studenti
(grupā maks. 30
dalībnieki)

Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību.
Ekskursija pa notekūdens bioloģiskās
attīrīšanas ietaisēm (notekūdeņu
attīrīšanas process sastāv no 3 etapiem:
mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana,
aktīvo dūņu apstrāde). Tikšanās ar
speciālistiem.
Informācija par uzņēmumu. Ekskursija
pa ūdens apstrādes staciju (ūdens
apstrādes stacija – ar mehānisko un
nanofiltru palīdzību sagatavo dzeramo
ūdeni, kas ar 2.pss. tiek nogādāts
patērētājiem).
Tikšanās ar speciālistiem.

A. Eihvalds,
SIA “Jelgavas ūdens” komercdirektors,
andrejs.eihvalds@ju.lv ,
26702345

Informācija par uzņēmumu.
Muzeja, laboratorijas apmeklējums.
Tikšanās ar speciālistiem.
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10:00

“Es būšu … polimēru
ražotnes tirgū”

SIA "Evopipes"
Langervaldes
iela 2A

8.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem (grupā
maks. 25
dalībnieki)

Tikšanās ar uzņēmējiem ražotnē, mācību
ekskursija: prezentācija par uzņēmumu
konferenču zālē (~30 min katrai grupai);
ekskursija pa ražotni - vienlaicīgi 10-15
cilvēkiem (~20 min katrai grupai).

M. Salcēvičs, produktu grupu vadītājs,
29122901, mikus.salcevics@evopipes.lv

11:00

“Es būšu…. mēbeļu
ražotnes tirgū”

SIA "Nakts
mēbeles”
Elektrības iela
8B

6.- 12. klašu
skolēniem,
profesionālās
skolas
audzēkņiem,
studentiem (līdz
15 ieinteresētiem
skolēniem grupās)

Mācību ekskursija, tikšanās ar
uzņēmējiem ražotnē

A.Začs, ražošanas vadītājs, 26554753,
alvis@oak.lv

11:00

“Es būšu….
karameļu ražotnes
tirgū”

SIA "Karameļu
darbnīca”
Rūpniecības iela
1A, Jelgava

9.- 12. klašu
skolēniem,
studentiem,
jauniešiem (grupā
maks. 35
dalībnieki)

Ekskursija un stāstījums par
uzņēmējdarbību, pieredzes stāsts par sava
biznesa uzsākšanu

I. Priževoite, valdes locekle,
29851426, info@karameludarbnica.lv

11:30

Vairāk info: www.jelgava.lv, www.sip.jelgava.lv
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Pasākumus organizē JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde
sadarbībā ar:


JPPI „Jelgavas Izglītības pārvalde”;



Biedrība „Kultūras un mākslas centrs „Nātre”



JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”;



Bistro “Silva”



JPPI „Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs”;



SIA “Jelgavas nekustāmo īpašumu pārvalde”



JPPI “Jelgavas pašvaldības policija”



SIA „SIGNUM”;



Latvijas Lauksaimniecības universitāte;



SIA „Nakts mēbeles”;



Jelgavas Tehnikums;



SIA „Evopipes”



Jelgavas Amatu vidusskola;



SIA "Karameļu darbnīca”



LR LM Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle;



SIA „Fortum”



Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas



SIA “Jelgavas ūdens”

iecirknis;
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