
 

 

Tiešsaistes karjeras atbalsta pasākumi 1. – 5. martā 

 

1. 02. 

03.2021. 

 plkst. 

15:00 

RSU studenta ikdiena- Deniss Gogins,  

Bērnu psihologa darba Ikdiena- psiholoģe 

Irina Sorokina 

10.-12.klašu 

skolēniem 

Join Zoom Meeting 

https://us05web.zoom.us/j/8577011186?pwd=VGVXRE9WTS9uYTNOVkF

1clBadzJ2dz09 

 

Meeting ID: 857 701 1186 

Passcode: 2cQZ2D 

2. 3.03.2021. 

plkst. 

11:20 līdz 

13:00 

“Iekāp notāra kurpēs” 

Notāru dienas ietvaros Latvijas notārs 

vadīs interaktīvu tiešsaistes stundu, kuras 

laikā jaunieši praktiski atklās visu par un 

ap notāra profesiju, kā arī savus 

jautājumus varēs uzdot pa tiešo valsts 

augstākajām amatpersonām: Latvijas 

valsts prezidentam Egilam Levitam un 

tieslietu ministram Jānim Bordānam. 

10.- 12. klašu 

skolēni 

Pasākums norisināsies Facebook un Zoom platformās. 

pieteikšanās: https://dziveigatavs.lv/pieteikties-tiessaistei/iekap-notara-

kurpes-12 

 

Saite uz pasākumu tiks nosūtīta īsi pirms pasākuma sākuma uz pieteikumā 

norādīto e-pastu. 

 

3. 3.03.2021. 

Plkst. 

15.00 

LBJC struktūrvienības “Jauniešu mājas” 

informatīva nodarbība-  

 

"Esi sveicināts JM" 

7.-12. klašu 

skolēni 
● ·         Dalībnieki sadalās grupās aktivitātei, kuras mērķis ir 

uzzināt cik daudz jaunieši zin par “Jauniešu māju” (JM) 

● ·         Pēc aktivitātes, katras grupas pārstāvis prezentē rezultātu. 

● ·         Jauniešu mājas darbinieks izved virtuālajā tūrē pa “JM” 

● ·         Aktivitāte, kuras mērķis ir sniegt informāciju jauniešiem 

par Eiropas Solidaritātes Korpusa projektu īstenošanu. 

● ·         Katra komanda īsi pastāsta par savu projektiņu. 

● ·         JM pārstāvis pastāsta par aktualitātēm un to kur atrast 
jaunāko informāciju 

Zoom tikšanās  

links:https://us02web.zoom.us/j/83746717809?pwd=dkdVUi9WdFhPNUl

MUG5Haks3Q1Z1UT09` 

Meeting ID: 837 4671 7809 

Passcode: 383528 

https://us05web.zoom.us/j/8577011186?pwd=VGVXRE9WTS9uYTNOVkF1clBadzJ2dz09
https://us05web.zoom.us/j/8577011186?pwd=VGVXRE9WTS9uYTNOVkF1clBadzJ2dz09
https://dziveigatavs.lv/pieteikties-tiessaistei/iekap-notara-kurpes-12
https://dziveigatavs.lv/pieteikties-tiessaistei/iekap-notara-kurpes-12
https://us02web.zoom.us/j/83746717809?pwd=dkdVUi9WdFhPNUlMUG5Haks3Q1Z1UT09
https://us02web.zoom.us/j/83746717809?pwd=dkdVUi9WdFhPNUlMUG5Haks3Q1Z1UT09


 

4. Marts Epizodes par izglītības iespējām Liepājā 

publiskošana 

9. un 12. klašu 

skolēni 

Epizodes tiks publicētas Youtube vietnē un “Jauniešu mājas” Facebook 

kontā.  

 

5. 04.03.202

1. 

plkst.12.0

0 

Iepazīsti  

PILOTU AKADĒMIJU 

telpas un simulatori Rīgas mācību centrā; 

individuāls stāsts par ceļu uz Pilotu 

akadēmiju; 

Pilotu akadēmija Liepājā 

9.-12.klašu 

skolēni 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89238722288?pwd=NHlDc3hwUWgxYzdVY

m5reFVMdmZZUT09 

 

Meeting ID: 892 3872 2288 

Passcode: 864358 

6. 4.03.2021. 

Plkst.14.0

0 

“Profesionāļu pieredzes stāsti” 

 

Mehatronikas inženieri Ingus Beldavs 

( SIA Lesjors Springs LV), 

 

 Valdis Krasuckis ( SIA AE Partneri),  

Sertefikācijas inženieris Dr. Aivis 

Ašmanis (SIA Mikrotīkls),  

 

Ekonomiste Madara Tukiša (SIA ERGO) 

par darba pienākumiem, par nepieciešamo 

izglītību, par ikdienas izaicinājumiem. 

10.- 12. klašu 

skolēni 

 

Join Zoom Meeting 

 

https://us05web.zoom.us/j/82048933942?pwd=TVZUZkk5UkJkKzlBeW

J6b0FqWjNuUT09 

 

Meeting ID: 820 4893 3942 

Passcode: 1KsjgP 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89238722288?pwd=NHlDc3hwUWgxYzdVYm5reFVMdmZZUT09
https://us02web.zoom.us/j/89238722288?pwd=NHlDc3hwUWgxYzdVYm5reFVMdmZZUT09

