
Uzņēmēju nedēļa  

papildināts 

3.-7.oktobris 

Skolu ekskursijas uz uzņēmumiem 

Novads Uzņēmums un tā piedāvātās 

iespējas 

Nosacījumi Kontaktpersona 

Engures 

novads 
SIA Strabag: 

-  biroja ēka Milzkalnē, 

mehāniskās darbnīcas,  

- ceļa būvdarbu objekta 

apmeklējums Sloka -Talsi (11 

km no Milzkalnes), 

-  Zvāres asfalta ražotnes rūpnīca 

ar laboratoriju (8 km no 

Tukuma Vecmoku virzienā). 

Iespēja apmeklēt arī Ceļu muzeju 

(ieeja bez maksas, jāmaksā tikai 

tad, ja vēlas gida pakalpojumus) 

Grupa līdz 20 

cilvēki 

(uzņēmums 

nodrošina ar 

brīdinošām 

vestēm) 

Laima Karatājeva, 

personāldaļas vadītāja 

63181552 

26587219 

laima.karatajeva@strabag.com 

SIA Smārdes AL: pasažieru 

pārvadājumi 

  tālr. 29439122 

SIA „M.P.Socks” – trikotāžas zeķu 

ražošana 

6.septembris 

plkst. 14.00 un 

15.00 

 Meldra Zdanovska 

Tālr. 26322940; 63120258 

meldra.zdanovska@mpsocks.lv 

SIA „Bioorganic Earthworm 

Compost”, Biohumusa ražošana 

 tālr. 29241335 

SIA Silu kūdra, kūdras ražotne, 

„Lapas” 

 Smārdes pagasts ,Engures 

novads, LV-3129, 

Latvija,tālr.: +371 29434269 

Atpūtas komplekss "Albatross"  Ķesterciems, Engures pagasts, 

Engures 

novads, 

Tālr.: +371 29188288 

SIA „Mauriņi–S”  Engures novads, Lapmežciema 

pagasts, Ragaciems, „Mauriņi” 

Tālr.  29374291 – Ginta 

e-pasts: gintasila@inbox.lv 

IK „Reinis B”  http://www.reinazivis.lv/public/ 

Tālr. 29219491 Alla Bečere 

  

tel:%2B371%2029434269
tel:%2B371%2029188288
mailto:gintasila@inbox.lv
http://www.reinazivis.lv/public/


Tukuma 

novads 

CSK Steel: 

- īsumā par uzņēmumu; darbs ofisā 

– rasētāji, konstruktori, inženieri, 

projektu vadītāji; 

- ekskursija ražošanā – procesi, 

darba vietas, profesijas, produkcija 

 

8.-9., 10.-12.kl. 

skolēni (līdz 15 

skolēni + 

skolotājs) 

9.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

2 dienas, katrā 

dienā 2 grupas 

Ivars Krūmiņš, tehniskais 

direktors 

26466287 

ik@csk.lv 

Centra aptieka: 

- zāļu izgatavošana, farmaceita 

profesija 

4. vai 6.oktobrī 

5-7 skolēnu 

grupa 

Agnese Ritene 

agnese.ritene@inbox.lv 

SIA AAS “Piejūra” – atkritumu 

apsaimniekošana: ekskursija 

atkritumu pārkraušanas šķirošanas 

stacijā, Dienvidu ielā 1. Ekskursijas 

vadītājs. Pēc ekskursijas neliela 

viktorīna ar dāvaniņām.  

Katru dienu 

9.00 – 12.00, 

13.00 – 17.00 

Grupā 25 – 30 

skolēni 

Egija Kuzņecova 

63123306 

 SIA “GPT Production” – 

apģērbu šūšana 

Talsu iela 11 

LV-3101 Tukums, Latvia 

9.00 – 10.00 

Grupā līdz 20 

skolēniem 

 Ineta Arciševska, ražošanas 

vadītāja 26569043 

SIA “Telms” – elektromontāža, 

elektroietaišu projektēšana, 

celtniecība un vispārējā būvniecība, 

beztranšeju tehnoloģijas 

 Smārdes iela 3, Tukums 

www.telms.lv 

2 skolēni 

4.oktobrī 11.00  

- 13.00  

Agnese Hildebrante, biroja 

adminitratore 

63182277; 29480717 

  



Jaunpils 

novads 

SIA “Jaunpils pils” – krogs, 

viesnīca, plašs ekskursiju klāsts 

04.10. 

plkst.14.00-

16.00 un 

07.10.  plkst. 

09.00 – 10.00, 

kā arī 12.00-

16.00 

Inese 26101458 

AS “Kurzemes ciltslietu un 

mākslīgā apsēklošanas stacija”: 
vaislas kuiļu un buļļu bioproduktu 

ražošana, ļoti interesanti stāsta un 

rāda laboratorijas 

04.10. un 

07.10. 

plkst.13.00 

Gatis Kaķis 29265615 

SIA “Līvas grupa”:  koka mājas 

un citi produkti, īpašnieks 

fantastiski komunicē ar jauniešiem 

un bērniem 

04.10. un 

05.10. plkst. 

11.00-12.00 

 Agris Smelteris 29142753 

 

Informāciju apkopoja, kontaktinformāciju sagatavoja un ar vairākiem uzņēmumiem 

sazinājās: 

Zane Siliņa, Tukuma novada Dome 

Pašvaldības izpilddirektora padomniece 

ekonomikas un attīstības jautājumos 

Tālr. 63107284; mob.tālr. 29807500 

e-pasts: zane.silina@tukums.lv  

 

sadarbībā ar Baibu Rasu 

Jaunpils novada Domes 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 

Tālr. 63180957; mob. t. 20204694 

e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv 

 

Par kādu no šiem uzņēmumiem vai citu skolēni Karjeras nedēļas laikā veido 

plakātus “Labākā reklāma Tavam uzņēmumam” un iesniedz Tukuma novada IP līdz 

12.oktobrim (skatīt nolikumu IP mājas lapā). 

Kontakinformācija: Angelika Dembovska,  

Tukuma novada Izglītības pārvaldes speciāliste 

Tālr.: 63107274; mob. tālrunis 25433432 

e-pasts: angelika.dembovska@tukums.lv 

mailto:angelika.dembovska@tukums.lv

