
                                                            Skolas nosaukums            Rīgas 89. vidusskola
                KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

                                                                                                    2014.gada 13.-17.oktobris

Karjeras nedēļas tēma Rīgā  : „Manu vecāku profesija” (iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas 
resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru).
                                                                                                           Pasākumu plāns

Kad? Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur? Kam? 
Mērķa auditorija 

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 13.oktobris
No 08.40 „Profesiju

kaleidoskops”  
Rīgas 89. vidusskolas 
bibliotēkas telpā

visiem Lavijas prestīžākās profesijas 
reitingu izstāde

skolas bibliotekāre 
I. Seļaha

08.40 „Noskaidro,  kāds  tipiņš
Tu esi?”

338.kab. 6.b kl. skolēniem Klases stunda klases audz. 
M. Junceviča

11.00-
13.00

„Tikšanās ar 
interesantiem 
cilvēkiem”

Rīgas 89. vidusskolas 
Svētku zālē

10.-12.kl. skolēniem Tikšanās ar dzejnieku Vadimu 
Abba, piedalīšanās meistarklasēs. 
Izrādes „Stāstījums par mīlestību”
apmeklēšana

kr.val. un lit. MK 
vad.G. Škirenkova

14.00-
14.40

Mācību stunda "Es-
matemātiķis"

157.kab. 11.a kl. skolēniem Stāstīšu par savas personīgās 
karjeras pieredzi

matem. skolotāja 
N. Sergejeva

29.09.14.g.
13.10.14.g.

15.40-
16.20

"Zinātnieku nakts"
    Klases stunda

Rīgas muzeji 11.a kl. skolēniem Mācību ekskursija klases audz. 
N. Sergejeva

15.00 Mācību  ekskursija  uz
Latvijas  nacionālo
operu

Aspazijas bulvāris 3 5.b kl. skolēniem Iepazīšanās ar operas un baleta 
aktieru profesiju, ar teātri

klases audz. 
L. Krūmiņa

15.00 Mācību ekskursija uz 
Latvijas nacionālo 
bibliotēku

Mūkusalas iela 3 8.a kl. skolēniem Ekskursija uz Gaismas pili. 
Iepazīšanās ar bibliotēkāra 
profesiju un grāmatu krājumu

klases audz. 
R. Ambarova

15.00 Mācību ekskursija uz 
bērnu zinātkāres centru 
„Zili brīnumi”

t\c Galleria Rīga, 
Dzirnavu iela 67

5.a kl. skolēniem Ekskursija laikā var atraisīt lielos 
un mazos cilvēkos zinātkāri par 
pasauli, tehnoloģijām un sevi 
tehnoloģiju pasaulē

klases audz. 
T. Beņina

Otrdiena, 14.oktobris



10.20-
11.50

Mācību ekskursija uz 
„EXIGEN 
SERVICES 
LATVIA”

Sergeja Eizenšteina 
iela 29a

10.-12.kl. skolēniem Iepazīšanās ar jaunām 
datortehnoloģijām, ar to saistītām 
profesijām un tās īpašībām

dir. vietn. audz. 
darbā S. Novikova, 
vest. un ekon. 
skolotājs 
V. Serkovs

13.00 „Aktieru  mākslas
noslēpumi”

Rīgas 89. vidusskolas 
Svētku zālē

5.-7.kl. skolēniem Izrādes „Mazais princis” 
apmeklēšana, tikšanās ar Eiropas 
teātra Viktora Mišina „Zeltā 
gailītis” aktieriem

klases audz., kr.val.
un lit. MK vad.G. 
Škirenkova

14.00-
14.40

Sanāksme  „ Mērķis. 
Izvēle. Karjera”

Rīgas 89. vidusskolas 
bibliotēkas telpā

9.a,9.b,12.a kl. 
skolēniem

9.a, 9.b un 12 a klases skolēnu 
tikšanas ar bezdarbnieku aktīvā 
atbalsta centra direktora 
vietnieku. Mērķis ir palīdzēt 
jauniešiem noteikt nākotnes 
profesijas izvēli.

skolas bibliotekāre 
I. Seļaha

No 14.00 Mācību ekskursija uz 
AS „Latvijas finieris”

AS „Latvijas finieris” 10.a kl. skolēniem Var uzzināt par to saistītām 
profesijām un profesijas īpašībām

klases audz. 
N. Ņekrasova

No 15.00 Ceļošana uz Diamantu 
kalnu

Ķeguma novads, 
Rembates pagasts, 
piedzīvojumu un 
dzīvnieku parks 
„Dimantu kalns”

5.a un 5.b kl. 
skolēniem

Pārgājiens ar orientēšanās 
elementiem izmantojot karti un 
leģendas aprakstu

klases audz. 
T. Beņina un 
L. Krūmiņa

18.00-
21.00

„Gaismas nakts” Lomonosova iela 1 9.-12.kl. skolēniem Mācību ekskursija uz TSI, 
iepazīšanās ar gaismas īpatnībām 
un to izmantošanu dzīvē

klases audz., 
matem. skolotāja 
O. Novikova

Trešdiena, 15.oktobris
13.10-
13.50

„Mazais pilsonis Lavijā” Rīgas 89. vidussklas 
Svētku zālē

11.-12.kl. skolēniem Interaktīvā spēle, ar kuras 
palīdzību organizāciju pārstāvji 
aicinās jauniešus padomāt par 
jautājumiem, kas saistīti ar 
sabiedrības līdzdalību, veidos 
izpratni, kā ietekmēt lēmumu 
pieņemšanas procesu pašvaldības 
un valsts līmenī

dir. vietn. audz. 
darbā S. Novikova, 
vest. skolotājs 
V. Serkovs

14.00 „Profesija – 
radiožurnālists”

Rīgas 89. vidusskolas 
Svētku zālē

5.-12. kl. skolēniem Tikšanās ar Rīgas 89. vidusskolas 
absolvēntu, filoloģijas maģistru un 
radiožurnālistu Andreju Leškeviču

kr.val. un lit. sk. 
T. Beņina



14.00-
15.30

Digitālā  spēle  "Kāds
tipiņš Tu esi?"

238.kab. 9.-10.kl. skolēniem Digitālā karjeras spēlē jaunieši var
uzzināt savu personības tipu, lai 
izmantotu to, plānojot savas 
nākotnes izvēli

dir. vietn. audz. 
darbā S. Novikova, 
VIIS adm. 
I. Tjaževs

No 15.00 Atklāto  durvju  dienu
apmeklējums

Latvijas Republikas 
Saeima, Jēkaba ielā 11

8.-12.kl. skolēniem Mācību ekskursija uz Latvijas 
Republikas Saeimu

vēstures sk.
V.Serkovs

15.00 Atklāto  durvju  dienu
apmeklējums

Brīvības iela 384b. 7.b skolēniem Mācību ekskursija uz Rīgas 
satiksme centru. Iepazīšanās ar 
transporta līdzekļiem Rīgā, ar 
tramvaja vadītāja profesiju, 
darbnīcu apmeklējums

klases audz. 
G. Škirenkova

No 16.00 „Manu vecāku darbs”  Hipokrāta iela 2, 
Austrumu klīnika

10.kl. skolēniem Austrumu klīnikas apmeklējums klases audz. 
N. Ņekrasova

Ceturtdiena, 16.oktobris
14.00 Mācību ekskursija uz 

Jēkaba Prīmaņa 
Anatomijas muzeju

  

Kronvalda bulvāris 9 9.a un 9.b skolēniem Iepazīšanās ar ārstu profesiju un 
tās īpašībām

klases audz. 
I. Miroļubova

14.00 Mācību ekskursija uz 
Naudas muzeju

K. Valdemāra ielā 2A.
Latvijas Banka

8.-12.kl. skolēniem "Naudas pasaule" – interaktīva 
ekspozīcija par naudu un tās lomu 
ekonomikā vēsturiskajā naudas 
glabātavā. Spēles un informācija 
par bezskaidrās naudas 
maksājumiem

vest. un ekon. 
skolotājs 
V. Serkovs

16.00 Mācību ekskursija uz 
fabriku „Laima”

Miera 22 12.a kl. skolēniem Iepazīšanās ar konditeru profesiju 
un tās īpašībām

klases audz. 
J. Čebajevska

14.00-
15.30

Digitālā  spēle  "Kāds
tipiņš Tu esi?"

238.kab. 11.-12.kl. skolēniem Digitālā karjeras spēlē jaunieši var
uzzināt savu personības tipu, lai 
izmantotu to, plānojot savas 
nākotnes izvēli

dir. vietn. audz. 
darbā S. Novikova, 
VIIS adm. 
I. Tjaževs

No 16.00 Mācību ekskursija uz 
Latvijas nacionālo 
bibliotēku

Mūkusalas iela 3 5.-12.kl. skolēniem Iepazīšana ar jauno bibliotēkas 
ēku un pakalpojumiem

kr.val. un lit. sk. 
T. Beņina

17.00-
20.00

Pasākums jauniešiem 
"Nākotnes modelēšana"

Dalība pasākumā 
jauniešiem "Nākotnes
modelēšana"

11.kl. skolēniem Var uzzināt par savām iespējām 
un dotumiem, lai ieplānotu savas 
nākotnes izvēli

klases audz. 
N. Sergejeva

Piektdiena, 17.oktobris
No 08.00 Mācību  ekskursija  uz Igaunija, Tartu 8.b kl. skoleniem Ekskursija uz zinātņu un izziņas klases audz. 



AHHAA centru pilsēta centru AHHAA V.Serkovs
No 14.00 „Kā grāmota dzimusi” Tipogrāfija 

„VEITERS”
5.a kl. skolēniem Mācību ekskursija uz tipogrāfiju 

„VEITERS”, mācību nodarbība 
tipogrāfijā

klases audz. 
T. Beņina

No 14.00 „Profesiju tirgus” Rīgas 89. vidusskolas 
telpās

7.-12.kl. skolēniem Tikšanās ar dažādu profesiju 
vecākiem, augstsskolas un 
profesionālās skolas pārstāvjiem

dir. vietn. audz. 
darbā S. Novikova

14.00-
14.40

Klases  stunda  „Uzlaiko
savu profesiju”

338.kab. 6.b kl. skolēniem Interaktīvā spēle klases audz. 
M. Junceviča

14.00-
14.40

„Mana  vecāku
profesija”

246.kab. 10.kl. skolēniem Prezentācija.Var uzzināt par 
dažādu vecāku profesijām un 
profesijas īpašībām

klases audz. 
N. Ņekrasova

14.00-
14.40

Klases stunda 
"Izglītības iespējas 
Latvijā"

157.kab. 11.kl. skolēniem Var uzzināt par izglītības iespējām
Latvijā un ārzemēs

klases audz. 
N. Sergejeva

No 17.00 „Tikšanās ar 
interesantiem 
cilvēkiem”

Jelgavas tipogrāfija 11.kl. skolēniem Tikšanās ar Jelgavas tipogrāfijas 
valdes priekšsēdētāju Juri Sīli, 
iepazīšanās ar tipogrāfijas 
saistītām profesijām

klases audz. 
N. Sergejeva

Skolas karjeras izglītības koordinators (vārds, uzvārds, ē-pasts, tālrunis): Svetlana Novikova, svetlanasteel@inbox.lv,29549759

www.draugiem.lv/viaa
www.facebook.com  /  Karjerasnedela

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela 

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela
http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.facebook.com/Karjerasnedela
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