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Karjeras izglītības 5.zinātniski praktiskā konference Liepājā 

„Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā” 

2019.gada 12.-13.aprīlī 

 Liepājas olimpiskā centra Tango zāle 

Brīvības iela 39 

 

KONFERENCES PROGRAMMA 

12.aprīlis 

09.30 - 10.30 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija 
 

 
10.30 – 10.50 

Konferences atklāšana 
 
Liepāja pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere 
Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis 
 

10.55 – 11.25 “Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā” 
 
VIAA Euroquidance programmas vadītāja Ilze Astrīda Jansone  
 

11.30 – 12.00 “Vai tavs degpunkts vienmēr ir arī līdzsvara punkts?” 
 
Biedrības “Dižvanagi” vadītāja Ilze Durņeva 
 

12.05 – 12.45 “Līdzsvars=utopija” 
 
Uzņēmējs, valodu skolas un tulkošanas aģentūras “Valodu Vēstniecība“ 
īpašnieks Andris Lanka 

12.50 – 14.00 pusdienas 

14.00 – 14.30 “Darbiņš man prieku deva” 
 
Karjeras konsultante Aira Klampe 

14.35 – 15.00 Jauniešu darba un dzīves līdzsvars (3 iedvesmas stāsti) 
 

15.05 – 16.30 “Kā runā – tā klausās” 
 
Aktrise, runas pedagoģe, Latvijas Kultūras akadēmijas docente Zane 
Daudziņa 

16.30 – 16.40 pauze 

16.40 – 17.20 KARJERAS  atbalsta veicināšanas BALVAS pasniegšana 

17.20 – 18.00 vakariņas 

19.00 Liepājas teātra pirmizrāde “Roberto Zuko” (režisore Laura Groza – Ķibere) 

 



Konference organizēta ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu. 
 

13.aprīlis 

09.00 – 10.00 Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas sēde (LKAAA biedriem) 

10.00 – 12.00 “Iepazīstu darba pasauli un profesijas” (pēc izvēles): 
 

Liepājas teātrī - Liepājas teātris ir viena no pilsētas kultūras iestādēm, kura aktīvi sadarbojas 
ar Liepājas skolām karjeras izglītības projekta ietvaros. Teātrī skolēni var 
iepazīt aktiera profesiju reālajā darba vidē. Skolēniem ir izveidota īpaša 
programma, kurā gida pavadībā var iepazīt teātra aizkulises un uzzināt, 
kādu profesiju pārstāvji vēl ir iesaistīti izrādes sagatavošanā. Jaunieši var 
ielūkoties šuvēju un galdnieku darbnīcās, skatuves tērpu un izrāžu rekvizītu 
noliktavās. 

Ekskursijā pa 
Liepāju - 

Ekskursija pa Liepājas centru, koncertzāles Lielais Dzintars apmeklējums. 
Apskatīsim Rožu laukumu, Romas dārzu, Mūziķu slavas aleju Zivju ielā un 
18. gs. koka noliktavas Zivju ielā. Sekojot notīm uz ietves, aplūkosim Svētās 
Annas baznīcu, Pētertirgus paviljonu un Sv. Jāzepa katedrāli.  
Pēc koncertzāles apmeklējuma Jūras ielā un Kūrmājas prospektā vērosim 
izcilā arhitekta M. P. Berči ēkas un Liepājas himnas tēlus. Tad Gulbju dīķis, 
Jūrmalas parks, Lielās bungas un „Līvu” Spoku koks.  
 

Ekskursijā uz SEZ - Pasaules elpu Liepājā ienes mūsdienīgi, inovatīvi uzņēmumi un to sniegtie 
pakalpojumi. Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā ārpus Rīgas, kas nodrošina 
sauszemes, avio un jūras transporta iespējas. Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas (SEZ) ekskursijas laikā būs iespēja tuvāk iepazīt un 
apskatīt pilsētas industriālās attīstības stūrakmeņus - modernos ražošanas 
uzņēmumus, plašo ostas teritoriju, Liepājas starptautisko lidostu un bijušās 
militārās bāzes “Karostā”. Ieelposim nākotni! 
 

Karostas cietumā -  Ekskursija pa Karostas cietumu – mana rakstura, dzīvesprasmju un vērtību 
veidošana toreiz un tagad. 
 “Juris Raķis- atvaļinātais Latvijas robežsardzes virsnieks pēc armijas 
gaitām uniformu nav novilcis. Pēdējos desmit gadus viņš vada ekskursijas 
Karostas cietumā un jau kļuvis par vienu no Liepājas simboliem. Te viņš jūs 
iepazīstinās ar okupācijas laika stāstiem, iespundēs jūs karcerī, liks soļot un 
pat izpildīt vienu otru pazemojošu vingrinājumu, lai neliktos, ka pie 
komunistiem bija jautra dzīvāšana, kā tie mēdza dziedāt savās dziesmās”. 
JURIS RAĶIS – Liepājas Uniformēta leģenda.  

Liepājas muzejā -  
 

Kopš 1935. gada Liepājas muzejs atrodas Kūrmājas prospektā 16. 

Savrupmāju no 1900 līdz 1901. gadam cēlis Pauls Makss Berči. 

Muzejā apskatāmas četras pastāvīgās ekspozīcijas. Pirmajā stāvā – 
“Liepājas novada senvēsture” un “Liepāja viduslaikos”, interaktīva 
ekspozīcija “Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” ēkas otrajā 
stāvā, kā arī “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs” pagrabstāvā. Muzeja 
darbinieki iepazīstinās ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem 
skolēniem. 

Coworking Liepāja -  Coworking Liepāja ir birojs, kuru izmanto programmētāji, grafiskie dizaineri, 
pasākumu organizatori, tulki, mārketinga speciālisti, biznesa vadības 
konsultanti, projektu vadītāji, uzņēmēji un skolēni, lai attīstītu savas 
uzņēmējdarbības prasmes un iemaņas. Par savu darbu ar jauniešiem 
uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai Liepājā pastāstīs Kurzemes biznesa 
inkubatora vadītājs Intars Zēns, kurš ikdienā strādā ar jaunajiem ideju 
autoriem. 

        12.00 – 13.15              Konferences noslēgums; apliecinājuma izsniegšana 
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Konferences dalības maksa EUR 5.00 

Maksa jāveic ar pārskaitījumu: 

Biedrības nosaukums: „Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija”  (saīsinātais nosaukums – 
LKAAA) 
Vienotais reģistrācijas numurs: LV 40008141417 
Banka un norēķinu konta numurs: Swedbank LV24HABA0551025432209 
Maksājuma mērķis: dalība Karjeras izglītības konferencē Liepājā 12./13.aprīlī 
 
Ja nepieciešams rēķins, rakstīt uz  e-pastu lkaaa@lkaaa.lv, norādot savus rekvizītus 
 
Elektronisko pieteikuma anketu aizpildīt līdz š.g.1.aprīlim (nav aprīļa joks) 
 
Papildus informācija: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos 
– Aelita Jankovska, tālrunis – 63489143, 26665047,e-pasts: aelita.jankovska@liepaja.edu.lv  
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