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JELGAVA 
 
Uzmanību! Uz visiem piedāvātajiem pasākumiem iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta līdz 05.10.2016.! 

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 5. klases 

Pasākumu koordinatori: Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar JPPI „Jelgavas Izglītības pārvalde” 
 

Karjeras nedēļas 2016 Jelgavā pasākumi: 

 Interešu testi 
 Izglītojošie un praktiskie semināri  
 Diskusijas 
 Studentu un uzņēmēju veiksmes stāsti 

 Tikšanās ar veiksmīgiem jaunajiem 
uzņēmējiem 

 Tikšanās ar uzņēmējiem ražotnēs 
 Atvērto durvju dienas  
 Mācību ekskursijas 

 Rādošās darbnīcas  
 Skolēnu komandu interaktīvs konkurss 
 Iepazīšanās ar LLU: teorija un prakse 
 Konsultācijas par karjeras izvēli

 

Programma 
 
Kad? 
Laiks 

Kas? 
Pasākuma 
nosaukums 

Kur? 
Vieta 

Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 

Pirmdiena, 10.oktobris                                                                 
 Interešu testa 

aizpildīšana „Iesāc ar 
sevi!” 

Jelgavas pilsētas 
skolas, Jelgavas 
jauniešu centrs 
Sarmas iela 4  

 

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

G.Auza, JPPI „Izglītības pārvalde” 
vadītāja, 63012461, 
gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv 
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9:00 
10:30 
14:00 
 

 “Pieprasītākās 
profesijas nākotnē” 

JPPI "Zemgales 
reģiona kompetenču 
attīstības centrs" 
Svētes iela 33, 
Jelgava 

8. – 9. klašu 
skolēniem  
(viena klase) 

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

09:00 

 

“Es būšu…. 
medicīnas profesiju 
tirgū”  

SIA “Jelgavas 
poliklīnika” 
Sudrabu Edžus ielā 
10, Jelgava 

9. – 12.kl., skolēni 
(grupā maks. 8 
ieinteresēti 
dalībnieki) 

Ekskursija pa poliklīniku, iepazīstot 
poliklīnikas ikdienas darbus, sniegtos 
pakalpojumus. Tikšanās ar 
speciālistiem.  

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

09:00 

 

“Es būšu…. 
nekustāmo īpašumu 
pārvaldes profesiju 
tirgū”  

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

7. – 12.kl. skolēni, 
studenti (grupā 
maks. 20 
dalībnieki) 

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

J. Līcīte, SIA "Jelgavas nekustamā 
īpašuma pārvalde" Sabiedrisko 
attiecību speciāliste, 28889530, 
komunikacija@jnip.lv 

9:00-
16:00 

“Es būšu 
…automehāniķis” 

  
 

Jelgavas Tehnikums 
Pulkveža Oskara 
Kalpaka iela 37, 
Jelgava 

8.-9. klašu 
skolēniem 

Auto apkopes dienas ietvaros 
praktiskās nodarbības : automobiļa 
tehnisko apkope, tehniskā stāvokļa 
diagnostika un remonts, demontāžas 
un montāžas darbi. 

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

9:30 -
14:00 

 

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

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

Izzinošā mācību ekskursija, tikšanās 
ar darbiniekiem 
 

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

10:00 

 

“Es būšu…. 
karameļu ražotnes 
tirgū”  

 

SIA "Karameļu 
darbnīca” 
Rūpniecības iela 1A, 
Jelgava 

5.- 12. klašu 
skolēniem, 
studentiem, 
jauniešiem (grupā 
maks. 30 
dalībnieki) 

Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē 

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

14:00 

“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 
 
 

13:00 

14:00 

15:00 

“Es būšu …?” LR LM Nodarbinātības 
valsts aģentūra 
Jelgavas filiāle 
Skolotāju iela 3, 
Jelgava 

8.-9.klašu 
skolēniem 

(grupā maks. 15 
dalībnieki) 

 

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

14:00  “Es būšu …karavīrs” JPDA Sabiedrības 
integrācijas pārvalde 
Sarmas iela 4, 
Jelgava 

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

Lekcija ar prezentāciju “ Dienesta 
iespējas Latvijas Armijā un iespējas 
mācīties Nacionālajā Aizsardzības 
akadēmijā”. 

A. Ābelīts 
LR Aizsardzības ministrija 
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 
Rekrutēšanas un atlases centrs, 
Rekrutēšanas un atlases daļas 
Sabiedrisko attiecību speciālists, 
25757961, andis.abelitis@mil.lv 

14:00 “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 
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14:00 

“Es būšu … 
metālapstrādes tirgū” 

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

9. - 12. klašu 
skolēniem 

 

ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā 
būs iespēja iepazīties ar divām 
mūsdienās pieprasītām profesijām – 
metinātājs un ciparvadības darbgaldu 
operators. 

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

18:00 Karjeras nedēļas 
2016 Jelgavā 
atklāšana 
Neformālā tikšanās 
“Cepums ar 
slavenību” 

Bistro “Silva” 
 
Driksas iela 9 

Jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 
gadiem 

Iedvesmojošas jauniešu tikšanās ar 
Latvijā labi zināmām, radošām 
personībām, šoreiz ar grupu “GAIN 
FAST”,  kas notiek neformālā 
gaisotnē pie krūzes ar tēju un 
cepumiem.  

D. Indrika, BJC „Junda”, 20097092 
dace.indrika@gmail.com 
 

Otrdiena, 11. oktobris 
9:00-
16:00 

“Es būšu … mēbeļu 
galdnieks” 

  
 

Jelgavas Tehnikums 
Pulkveža Oskara 
Kalpaka iela 37, 
Jelgava 

8.-9. klašu 
skolēniem 

Koka apstrādes knifiņi praktiskajos  
nodarbībās : kā veic mēbeļu remonta 
un atjaunošanas darbus, izgatavo, 
montē un uzstāda objektā dažāda 
veida un konstrukciju mēbeles, tai 
skaitā, masīvas  koksnes un koka 
plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās 
mēbeles. 
 

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

9:30 -
14:00 

 

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

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

(grupā maks. 30 
dalībnieki) 

 

Izzinošā mācību ekskursija, tikšanās 
ar darbiniekiem. 
 

Bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālrunis 
8787, e-pasts: info@poic.jelgava.lv  
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9:55   “Darba tirgū 
pieprasītās prasmes 
un profesijas” 

Jelgavas Valsts 
ģimnāzija, Jelgavas 
pils, Lielā iela 2 

12. klašu 
skolēniem (līdz 
100 skolēniem)  

Izglītojošā lekcija Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas  12.klašu audzēkņiem. 

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

12:30 

14:30 

 “Darba tirgū 
pieprasītās prasmes 
un profesijas” 

JPPI "Zemgales 
reģiona kompetenču 
attīstības centrs" 
Svētes iela 33, 
Jelgava 

12. klašu 
skolēniem (viena 
klase) 

Izglītojošā lekcija 12.klašu 
audzēkņiem.  

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

10:00 

 

“Es būšu…. 
karameļu ražotnes 
tirgū”  

SIA "Karameļu 
darbnīca” 
Rūpniecības iela 1A, 
Jelgava 

5.- 12. klašu 
skolēniem, 
studentiem, 
jauniešiem (grupā 
maks. 30 
dalībnieki) 

Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē. 

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

10:00 “Es 
būšu…tipogrāfijas 
darba tirgū”  

 SIA “Jelgavas 
tipogrāfija”, 
Langervaldes iela 1A, 
Jelgava 

 9. un 12. klašu 
skolēniem (līdz 25 
skolēniem grupā) 

 Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē. 

 

L. Makstniece, personāla vadītāja 
63007480, 29638377,  ligita@jt.lv 
www.jt.lv 
 

11:00 

14:00 

“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 
 
 

12:00-
15:00 

Pasākumu 
komplekss 
“Ceļojums karjeras 
labirintā ” 

Jelgavas Amatu 
vidusskola 
Akadēmijas iela 25 

8.-9. klases 
skolēniem 
 
 
 

Iepazīšanās  ar skolā piedāvātajām 
karjeras iespējām. Radošās darbnīcas 
kopā ar skolas audzēkņiem.   

Z. Feldmane 
Jelgavas Amatu vidusskolas direktora 
vietniece audzināšanas jomā, 26469978 
zigrida.feldmane@izglitiba.feldmane.lv 
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11:00 

 

13:00 

 

„Es būšu 
….ēdināšanas 
pakalpojumu tirgū” 

Bistro “Silva” 
Driksas iela 9 

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

Mācību ekskursija. Uzņēmuma 
prezentācija, tematiskā un praktiskā 
nodarbība. 

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

13:00-
15:00  

“Es 
būšu…siltumapgādes 
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 
26007378, 
Ilona.golubovica@fortum.com 
 

14:00 “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 

 

Trešdiena, 12. oktobris 
09:00 

 

“Es būšu…. 
medicīnas profesiju 
tirgū”  

 

SIA “Jelgavas 
poliklīnika” 
Sudrabu Edžus ielā 
10, Jelgava 

9. – 12.kl., skolēni 
(grupā maks. 8 
ieinteresēti 
dalībnieki) 

Ekskursija pa poliklīniku, iepazīstot 
poliklīnikas ikdienas darbus, sniegtos 
pakalpojumus, tikšanās ar 
speciālistiem.  

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

9:00-
16:00 

“Būvē vai 
komunikācijas 
skrūvē, to visu kopā 
rāmē!” 

  

Jelgavas Tehnikums 
Pulkveža Oskara 
Kalpaka iela 37, 
Jelgava 

8.-9. klašu 
skolēniem 

Inženierkomunikāciju tehniķa un 
apdares darbu tehniķa praktiskās 
nodarbības: kā sagatavot caurules 
montāžai, veikt ūdensapgādes, 
kanalizācijas un ventilācijas tīklu, 
iekārtu, ēku iekšējo siltuma apgādes 

N.Bergfelde, direktores vietniece 
audzināšanas jomā 63025628, 
29637031, bergna@inbox.lv 
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 tīklu, iekārtu un individuālo ēku 
siltuma avotu montāžu, apkopi un 
remontu, 
 kā  izpilda apdares darbus jaunbūvēs, 
remontējamās un rekonstruējamās 
ēkās. 
 

9:00 
 
10:30 
 
12:00 
 

“Es un darba tirgus” JPPI "Zemgales 
reģiona kompetenču 
attīstības centrs" 
Svētes iela 33, 
Jelgava 

10.-11. klašu 
skolēniem (viena 
klase) 

Izglītojošā, atraktīvā nodarbība 
skolēniem.  

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

9:30 -
14:00 

 

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

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

 

Izzinošā mācību ekskursija, tikšanās 
ar darbiniekiem 
 

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

10:00 

 

“Es būšu…. 
karameļu ražotnes 
tirgū”  

 

SIA "Karameļu 
darbnīca” 
Rūpniecības iela 1A, 
Jelgava 

5.- 12. kl. 
skolēniem, 
studentiem, 
jauniešiem (grupā 
maks. 30 
dalībnieki) 

Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē 

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

10:00 “Es 
būšu…tipogrāfijas 
darba tirgū”  

 SIA “Jelgavas 
tipogrāfija”, 
Langervaldes iela 1A, 
Jelgava 

 9. un 12. klašu 
skolēniem (līdz 25 
skolēniem grupā) 

 Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē 

 

L. Makstniece, personāla vadītāja 
63007480, 29638377,  ligita@jt.lv 
www.jt.lv 
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11:00 

14:00 

 

 

 

“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 
 
 

12:00-
15:00 

Pasākumu 
komplekss 

“Ceļojums karjeras 
labirintā ” 

 
 

Jelgavas Amatu 
vidusskola 

Akadēmijas iela 25 

8.-9. klases 
skolēniem 

Iepazīšanās  ar skolā piedāvātajām 
karjeras iespējām. Radošās darbnīcas 
kopā ar skolas audzēkņiem.   
 

Z. Feldmane 
Jelgavas Amatu vidusskolas direktora 
vietniece audzināšanas jomā, 26469978 
zigrida.feldmane@izglitiba.feldmane.lv 
 

14:00 “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 

 

14.15-
14.45 

“Jelgavas pils 
mantojums” 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, 
Lielā iela 2, Jelgava 

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

Informatīvi, izklaidējoša nodarbība 
par Jelgavas pils vēsturi.  
 

Z.Zeltiņa 
LLU Mūžizglītības centra 
Projekta vadītāja, 20011326, 
zane.zeltina@llu.lv 
 

14:30 „Laiks doties!”  JPDA Sabiedrības 
integrācijas pārvalde 
Sarmas iela 4, 
Jelgava 

Jaunieši vecumā 
no 13 līdz 30 
gadiem, kā arī 
jaunatnes 
darbinieki 

Eiropas informācijas tīkla jauniešiem 
Eurodesk „Time to Move” (jeb „Laiks 
doties!”) aktivitātes: iepazīšana ar 
programmas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” teorētiskajiem aspektiem; 
projektu pieredzes stāsti no Zemgales 

J. Sermā 
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras Komunikācijas daļas vecākā 
referente, 67356251, 
jolanta.serma@jaunatne.gov.lv 
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 reģiona. 

Dalībai seminārā var pieteikties 
elektroniski - http://bit.ly/2cZzMNe 
līdz 09. oktobra plkst. 23:59. Vietu 
skaits ir ierobežots, 10. oktobra  
pēcpusdienā saņemsi informatīvu e-
pastu par dalību seminārā. 

 

13:00 

 

“Es būšu … darba 
tirgū ārzemēs” 

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

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

Seminārs par darbu ārzemēs: 
informācija par vakanču meklēšanu, 
aktuālo informāciju pirms piekrīt 
darbam ārvalstīs, darba un dzīves 
apstākļiem.  Informāciju sniegs 
EURES konsultante Dina Petroviča 

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

15:30   “Kvanta kods” JPPI "Zemgales 
reģiona kompetenču 
attīstības centrs" 
Svētes iela 33, 
Jelgava 

7. – 12.  klašu 
skolēniem, 
profesionālās 
skolas 
audzēkņiem, 
studentiem 
(grupā maks. 150 
dalībnieki) 

Filma par izcilo fiziķi un personību 
Vjačeslavu Kaščejevu  

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

Ceturtdiena, 13. Oktobris 
9:00-
16:00 

“Tehnoloģiju 
realitāte” 

  
 

Jelgavas Tehnikums 
Pulkveža Oskara 
Kalpaka iela 37, 
Jelgava 

8.-9. klašu 
skolēniem 

Datorsistēmu tehniķa, 
programmēšanas tehniķa, klientu 
apkalpošanas speciālista  un 
viesmīlības pakalpojumu speciālista  
praktiskās nodarbības: darbs ar 
datortehniku, programmatūru un 
biroja tehniku, programmatūras 
izstrāde, darbības pārbaude un 
darbības izmaiņas  
Dzērienu  un kokteiļu pagatavošana 
un pasniegšana. 

N.Bergfelde, direktores vietniece 
audzināšanas jomā 63025628, 
29637031, bergna@inbox.lv 
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09:00 

 

“Es būšu…. 
nekustāmo īpašumu 
pārvaldes profesiju 
tirgū”  

 

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

7. – 12.kl. 
skolēniem, 
profesionālās 
skolas 
audzēkņiem, 
studentiem (grupā 
maks. 20 
dalībnieki) 

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

J. Līcīte, SIA "Jelgavas nekustamā 
īpašuma pārvalde" Sabiedrisko 
attiecību speciāliste, 28889530, 
komunikacija@jnip.lv 

 

09:30 “Es būšu … 
policists”  

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

9. – 12.kl., prof. 
skolu audzēkņi 

(grupā maks. 30 
dalībnieki)   

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 

9:30 -
14:00 

 

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

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

(grupā maks. 30 
dalībnieki) 

Izzinošā mācību ekskursija, tikšanās 
ar darbiniekiem. 
 

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

10:00 
 
 

“Es būšu … 
policists”  

JPPI “Jelgavas 
pašvaldības policija” 
Mazais ceļš 3, 
Jelgava 

10. – 12.kl., prof. 
skolu audzēkņi 
(grupā maks. 30 
dalībnieki)   

Iepazīšanās ar Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestādi “Jelgavas 
pašvaldības policija”, tās darbību, 
struktūru, karjeras izaugsmes 
iespējām, ekipējuma demonstrācija, 
intervija ar policijas darbiniekiem, 
atskurbtuves apmeklējums. 

 

 

D. Antonova, JPPI “Jelgavas 
pašvaldības policija” 
Nepilngadīgo likumpārkāpēju 
prevencijas grupas Vecākā inspektore,  
63048935, 29637335 
daiga.antonova@policija.jelgava.lv 
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10:00 “Es 
būšu…tipogrāfijas 
darba tirgū”  

 SIA “Jelgavas 
tipogrāfija”, 
Langervaldes iela 1A, 
Jelgava 

 9. un 12. klašu 
skolēniem (līdz 25 
skolēniem grupā) 

 Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē 

 

L.Makstniece, personāla vadītāja 
63007480, 29638377,  ligita@jt.lv 
www.jt.lv 
 

10:00 

 

“Es būšu…. 
karameļu ražotnes 
tirgū”  

 

SIA "Karameļu 
darbnīca” 
Rūpniecības iela 1A, 
Jelgava 

5.- 12. klašu 
skolēniem, 
studentiem, 
jauniešiem (grupā 
maks. 30 
dalībnieki) 

Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē 

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

11:00 

14:00 

“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 
 
 

12:00 

“Es būšu … 
metālapstrādes tirgū” 

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

9. - 12. klašu 
skolēniem 

 

ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā 
būs iespēja iepazīties ar divām 
mūsdienās pieprasītām profesijām – 
metinātājs un ciparvadības darbgaldu 
operators. 

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

13:00-
15:00  

“Es 
būšu…siltumapgādes 
profesiju tirgū!” 

SIA „Fortum 
Jelgava” biomasas 
koģenerācijas stacija 

Rūpniecības ielā 73A, 
Jelgava 

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 
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13:00 

14:00 

15:00 

“Es būšu …” LR LM Nodarbinātības 
valsts aģentūra 
Jelgavas filiāle 
Skolotāju iela 3, 
Jelgava 

11.-12.klašu 
skolēniem 

(grupā maks. 15 
dalībnieki) 

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

 
14.00-
15.15 

Inženiera noslēpums 

LLU Vides un 
būvzinātņu fakultāte, 
Akadēmijas iela 19, 
Jelgava 

9.-12.klases 
skolēni 

(grupā maks. 25 
dalībnieki)   

Skolēniem būs iespēja pārbaudīt savas 
zināšanas inženierzinātnes sfērā, būs 
iespēja apskatīt un piedalīties dažādos 
eksperimentos. 

Z.Zeltiņa 
LLU Mūžizglītības centra 
Projekta vadītāja, 20011326, 
zane.zeltina@llu.lv 
 

14:00 “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 

 

Piektdiena, 14. Oktobris 
10:00 “Es 

būšu…tipogrāfijas 
darba tirgū”  

 SIA “Jelgavas 
tipogrāfija”, 
Langervaldes iela 1A, 
Jelgava 

 9. un 12. klašu 
skolēniem (līdz 25 
skolēniem grupā) 

 Mācību ekskursija, tikšanās ar 
uzņēmējiem ražotnē 

 

L. Makstniece, personāla vadītāja 
63007480, 29638377,  ligita@jt.lv 
www.jt.lv 
 

 10:00 
– 
15:00 

“LLU Atvērto durvju 
dienas” 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, 

Lielā iela 2, Jelgava 

10. - 12.klases 
skolēniem 

Ikgadējā Atvērto durvju diena, kurā 
ikviens interesents varēs uzzināt par 
studiju iespējām universitātē. Aplūkot 
universitātes fakultātes un dienesta 
viesnīcas. 

Z.Zeltiņa 
LLU Mūžizglītības centra 
Projekta vadītāja, 20011326, 
zane.zeltina@llu.lv 
 

10:00 

11:30 

“Es būšu … 
polimēru ražotnes  
tirgū” 

SIA "Evopipes" 
Langervaldes iela 2A 

 

8.- 12. klašu 
skolēniem, 
profesionālās 
skolas 

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

M. Salcēvičs, produktu grupu vadītājs, 
29122901, 
mikus.salcevics@evopipes.lv  
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  audzēkņiem, 
studentiem (grupā 
maks. 25 
dalībnieki) 

vienlaicīgi 10-15 cilvēkiem (~20 min 
katrai grupai). 

 

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 
 
 

14:00 “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 Karjeras nedēļas 
2016 Jelgavā 
noslēguma 
pasākums  

“Es būšu…režisors” 

Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzija 

Mātera ielā 30, 
Jelgava   

10.-12. klašu 
skolēniem 
(pasākuma 
dalībnieki līdz 60 
personām) 

Diskusija, praktiskā nodarbība 
“Audiovizuālās montāžas 
neierobežotās iespējas”.  
Nodarbību vadītājs - Aigars Ceplītis, 
RISEBA humanitāro zinātņu maģistra 
studiju programmas "Audiovizuālā 
mediju māksla" radošais direktors. 

I.Mazūdre, JPPI „Izglītības pārvalde”, 
galvenā speciāliste izglītības 
jautājumos, 63012462, 
Inita.Mazudre@izglitiba.jelgava.lv 

 

Vairāk info: www.jelgava.lv, http://sip.jelgava.lv ,    http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/kn_2016/kn_2016_programma/   
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Pasākumus organizē JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde 
sadarbībā ar:  

 

 Valsts izglītības attīstības aģentūra; 
 JPPI „Jelgavas Izglītības pārvalde”; 
 JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”; 
 JPPI „Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs”; 
 JPPI “Jelgavas pašvaldības policija” 
 Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 
 Jelgavas Tehnikums;  
 Jelgavas Amatu vidusskola; 
 LR LM Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle; 
 LR Aizsardzības ministrijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 
 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas 

iecirknis; 

 Biedrība „Kultūras un mākslas centrs „Nātre” 
 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" 
 Bistro “Silva” 
 SIA “Jelgavas nekustāmo īpašumu pārvalde” 
 SIA “Jelgavas poliklīnika” 
 SIA „SIGNUM”; 
 SIA „Nakts mēbeles”; 
 SIA „Evopipes” 
 SIA “Jelgavas tipogrāfija” 
 SIA "Karameļu darbnīca” 
 SIA „Fortum” 

 


