KARJERAS NEDĒĻA – Es būšu ... Vai zini, kas būsi Tu?
2013.gada 7.-11.oktobris

Liepājas pilsētas programma

Karjeras nedēļas tēmas:
iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

Pirmdiena, 7.oktobris
Kad?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?
Mērķauditorija

13.00

Karjeras nedēļas atklāšanas
pasākums
„Es – jaunais uzņēmējs”

Liepājas Universitāte;
Liepājas izglītības iestādes

7.-12.klašu skolēniem –
(10-12 skolēni no skolas)

Prezentācija par RTU studiju
programmām
15.00

Visu nedēļu

No 15.30 Arta Ivanova
prezentācija par
prezentēšanas mākslu

Liepājas BJC „Vaduguns”,
Kungu iela 7

10.-12.klašu skolēniem

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija
Tiek dots starts uzņēmējdarbības prasmju
veicināšanai – 7.-9. un 10.-12.klašu
skolēniem; diskusija ar Liepājas
uzņēmējiem
 Prezentācija par RTU studiju
iespējām, sporta un kultūras
grupu aktivitātēm un iespējām
iesaistīties
 ERASMUS studiju iespējas un cita
noderīga informācija
 Atraktīva nodarbība par
prezentāciju un to, kam ir un kam
nav jābūt katrā prezentācijā, kā
uzstāties un nesamulst auditorijas
priekšā

Foto konkurss „Mirklis
profesijā”

Liepājas izglītības iestādes

7.-12.klašu skolēniem

Tiks veidotas fotogrāfijas par dažādu
profesiju cilvēkiem; par cilvēkiem dažādās
darba vietās

Video sižetu konkurss
„Intervija ar uzņēmēju”

Liepājas izglītības iestādes

10.-12.klašu skolēniem

Jaunieši uzņems video sižetu par kādu no
Liepājas veiksmīgākajiem uzņēmējiem;
jauniem uzņēmējiem

Zīmējumu konkurss „Es
būšu.....”

Liepājas izglītības iestādes

1.-4.klašu skolēniem

1.-4.klašu skolēni savos zīmējumos
atspoguļos savu nākotnes profesiju

T/N „Kurzeme”

Pirmsskolas izglītības
iestāžu izglītojamiem

Bērni kopā ar skolotājiem veido leļļu māju
šķērsgriezumā kartona kastē, tajā
atveidojot vienas izvēlētās profesijas darba
saturu un vidi

Liepājas pirmsskolas izglītības
iestāžu konkursa „Sapņu
profesija” darbu izstāde

Kontaktpersona
Aelita Jankovska
Tālrunis:
26665047

Santa Trokša –
RTU
Ilze Cēbere
Tālrunis:
27877560

Aivars Rozenbahs
Indra Bunka
Tālrunis:
29778633
Elans Zīverts
Tālrunis:
26374343
Anželika Vilsone
Tālrunis:
29551276
Ilze Koņušaka
Tālrunis:
28616934

Otrdiena, 8.oktobris
Kad?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?
Mērķauditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona
Aira Klampe
Tālrunis:
20224065,
izglītības iestāžu
karjeras
konsultanti
Izglītības iestāžu
karjeras izglītības
darba
organizatori,
direktora vietnieki
audzināšanas
darbā

Konsultācijas pie karjeras
konsultanta

Liepājas izglītības iestādes

9.-12.klašu skolēniem

Konsultācijas

Absolventu stunda
„Saldējums ar skolas
absolventu-uzņēmēju”

Liepājas izglītības iestādes

7.-12.klašu skolēniem

Izzināt un izprast uzņēmējdarbības veiksmes
principus

15.00

Tikšanās ar Liepājas
uzņēmējiem – „Uzņēmēju
veiksmes stāsti”

Kurzemes biznesa
inkubators,
Vecā Ostmala 40 – 3.stāvs
(viesnīca „Promenāde
Hotel”)

9.-12.klašu skolēni em
(dalībnieku skaits - 15-20
skolēni)

14.00

Darbnīcas
„Pamēģini – Tu vari!”
„Matemātika, tāpat kā eiro, ir
tuvāk nekā tu domā“

PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums”

7.-9.klašu skolēniem,
vidusskolēnieminteresentiem

Iespēja pārliecināties par profesijas
piemērotību un parādīts ceļš no veiksmīgi
izvēlētas profesijas uz savu uzņēmumu

Ligita Reimane
Tālrunis:
29735843
Inese Trukšāne

Krisa Mūra Pozitīvo emociju
stunda

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija,
6.,8.,10. vidusskola

7.-12.klašu skolēniem

Par ģimenes, veselības, izglītības lomu
personiskajā izaugsmē un to nozīmi ceļā uz
panākumiem

Biruta Tjurina
Tālrunis:
26736151

Pēc vienošanās

14.00 - 15.00

Pēc vienošanās




Liepājas jauno un veiksmīgāko
uzņēmēju pieredzes stāsti
Uuzņēmējdarbības veiksmes
formula

Darbnīcas uzņēmējspēju atklāšanā
14.00

Radio šovs „Atrodi sevī
uzņēmēju!”

Liepājas Raiņa 6.vidusskola

7.-9.klašu skolēniem

Aelita Jankovska
Ingus Palapis
pieteikties pa
e-pastu:
info@kbi.lv

Viola Narbuta
Tālrunis:
26384540

14.00

Ekskursija uz UPB ražotnēm
Liepājā:
„Energy Latvia”koģenerācijas stacijas
ražotne,
„Aile Grupa”alumīnija/stikloto
konstrukciju ražotne

14.00

Erudītu konkurss „Ražots
Latvijā”

14.00

Ekskursija uz Lotte cafffe

Liepāja – Pulvera iela 24

Liepājas 7.vidusskola

Tirdzniecības centrs „Vecā
Ostmala”

9.-12.klašu skolēniem
(dalībnieku skaits – 40
skolēni)

Skolēni iepazīstas ar uzņēmuma specifiku,
darbības principiem un ražošanu

Kristīne Zabe –
29127069

8.klašu skolēnu komandai

Konkursa laikā skolēni prezentēs kādu no
Latvijas lielākajiem uzņēmumiem, zīmoliem;
uzdos jautājumus par šo uzņēmumu.

Jeļena Judina
Tālrunis:
29153001

Skolēni iepazīstas ar uzņēmuma specifiku,
darbības principiem un ražošanu

Sandra Rukute
pieteikties pa epastu:
sandra@servissab
.lv vai pa tālruni
29108180

7.-9. klašu skolēniiem
(dalībnieku skaits – 7
skolēni)

Trešdiena, 9.oktobris
Kad?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?
Mērķauditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona

Pēc vienošanās

Konsultācijas pie karjeras
konsultanta

Liepājas izglītības iestādes

9.-12.klašu skolēniem

Konsultācijas

Aira Klampe,
izglītības iestāžu
karjeras konsultanti

PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums”

7.-9.klašu skolēniem,
vidusskolēnieminteresentiem

Iespēja pārliecināties par profesijas
piemērotību un parādīts ceļš no veiksmīgi
izvēlētas profesijas uz savu uzņēmumu

Ligita Reimane
Tālrunis: 29735843
Inese Trukšāne

DALP 5. vidusskola

9.-12.klašu skolēniem

Par uzņēmējdarbības pamatiem

Ēnu diena

Liepājas uzņēmumi

7.-12.klašu skolēniem

Izglītības iestādes 7.-12.klašu skolēni ēno
kādu no Liepājas uzņēmumiem

15.00

Erudīcijas konkurss „Izzini
profesiju”

Liepājas BJC „Vaduguns”,
Kungu iela 7

4 cilvēku komandām (7.-9.
klašu skolēni un vecāks)

Konkurss par izglītības un darba iespējām;
par Liepājas uzņēmumiem un iestādēm

Juta Birzniece
Tālrunis: 29115033
Izglītības iestāžu
karjeras
konsultanti,
direktora vietnieki
audzināšanas
darbā, karjeras
izglītības darba
organizatori
Aelita Jankovska,
Aira Klampe
Marina Vikaine
Tālrunis: 29871558

15.00

Interaktīva nodarbība
„Uzņēmīgs cilvēks pārvērš savu
ideju darbībā! Rakt, nerakt vai
likt citam rakt!”

RTU Liepājas filiāle
(305.auditorija),
Vānes iela 4

10.-12.klašu skolēniem

Par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā

Krisa Mūra Pozitīvo emociju
stunda

Liepājas 7. un 15.
vidusskola, 3.pamatskola,
DALP 5. vidusskola

14.00

17.00

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

Darbnīcas
„Pamēģini – Tu vari!”
„Atnāc, gatavosim veselīgu
uzturu kopā!“
Jauno komersantu skolas
atklāšana

5.-6. klašu skolēniem,
8.-12. klašu skolēniem

Par ģimenes, veselības, izglītības lomu
personiskajā izaugsmē un to nozīmi ceļā
uz panākumiem

Laimdota Eglina
Tālrunis: 26998862

Biruta Tjurina
Tālrunis: 26736151

14.00
14.40
15.20
14.00 - 15.00

14.00

14:00 - 16:00

14.00

14.00

Ekskursijas uz uzņēmumu
„Lauma Lingerie”

Ziemeļu iela 19

7.-12.klašu skolēniem (3 grupām (grupā 10-15
skolēni))

Par uzņēmuma specifiku, darbības
principiem un ražošanu

Kristīne Zabe
Tālrunis: 29127069

Ekskursija uz uzņēmumu
„Liepājas papīrs”

Pļavu iela 17

7.-12.klašu skolēniem
(grupā 15 skolēni)

Par uzņēmuma specifiku, darbības
principiem un ražošanu

Kristīne Zabe
Tālrunis: 29127069

7.-9. klašu skolēniem –
(dalībnieku skaits - 7
skolēni)

Par uzņēmuma specifiku, darbības
principiem un ražošanu

Sandra Rukute –
pieteikties pa epastu:
sandra@servissab.l
v vai pa tālruni
29108180

9.-12.klašu skolēniem
(līdz 35 dalībniekiem)

Darbs Lattelecom zvanu centrā ir lieliska
iespēja jauniešiem gūt vērtīgu pirmo
darba pieredzi klientu apkalpošanā! Darbs
notiek saskaņā ar maiņu grafiku, tāpēc to
ir ērti apvienot ar studijām augstskolā.

Edīte Andersone
Tālrunis: 29255762

Ekskursija uz Čili Pica

Ekskursija „Lattelecom zvanu
centrs – lieliska pirmā darba
vieta!”

Ekskursija - SIA „Liepājas
enerģija” biokoģenerācijas
stacijā

Ekskursija uz SIA „Kolumbija”

Tirdzniecības centrs
„Rietumcentrs”

Lattelecom
Siļķu iela 29

Kaiju iela 33

Roņu iela 6, Liepāja

Skolēniem, studentiem
(10-30 personas)

7.-9.klašu skolēni
(10 dalībnieki)

Iespēja savām acīm apskatīt un uzzināt kā
notiek siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanas process, izmantojot biomasu –
vietējo, atjaunojamo resursu šķeldu.
Ekskursijas ilgums apmēram 15 min +
iespēja uzdot jautājumus stacijas
inženierim
Skolēni iepazīstas ar uzņēmuma specifiku,
darbības principiem un ražošanu

Zane Ulmane
Tālrunis: 22025168

Kristīne Zabe
Tālrunis: 29127069

Ceturtdiena, 10.oktobris
Kur?

Kam?
Mērķauditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Konsultācijas pie karjeras
konsultanta

Liepājas izglītības iestādes

9.-12. klašu skolēniem

Konsultācijas

Darbnīcas
„Pamēģini - Tu vari!”
„Stila mācība jaunajiem
uzņēmējiem“ – vada stilists
Andris Ruskulis
Konkurss „Uzņēmēju
kaleidoskops”

PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums”

7.-9. klašu skolēni;
vidusskolēnieminteresentiem

Tiks dota iespēja pārliecināties par
profesijas piemērotību un parādīts ceļš no
veiksmīgi izvēlētas profesijas uz savu
uzņēmumu

Liepājas BJC „Vaduguns”,
Kungu iela 7

10.-12. klašu skolēnu
komandām

14.00 - 15.30

Aktīva nodarbība „Mūsdienu
tendences inovatīvā
uzņēmējdarbībā”

J.Čakstes Liepājas pilsētas
10. vidusskola
(27.telpa)

15.00

Debates „Svešvalodu
zināšanas, netradicionālais
mārketings un bizness-iespēja
vai neveiksme”
Laboratorija „Kā kļūt par
biznesmeni?”

Kad?
Pēc vienošanās

14.00

14.00

14.00

Kas?
Pasākuma nosaukums





Kontaktpersona
Aira Klampe,
izglītības iestāžu
karjeras konsultanti
Ligita Reimane
Tālrunis: 29735843
Inese Trukšāne

Prezentācija par profesiju
Saruna ar profesijas pārstāvi
Uzņēmēju konkurss ar uzņēmēju

Aelita Jankovska
Tālrunis: 26665047
Liepājas skolēnu
dome

9.-12. klašu skolēniem

Nodarbības laikā saruna par inovatīvām
tendencēm uzņēmējdarbībā un
tehnoloģiju nozīmi. Nodarbību vada Arnis
Sauka– Ventspils augstskolas zinātņu
prorektors, asociētais profesors

Alda Ķestere
Tālrunis: 26573981

DALP 5. vidusskola

9.-12. klašu skolēniem

Piedāvā Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultāte

Inta Jaunzeme – LU
Inta Budriķe
Tālrunis: 26124010

DALP 5. vidusskola

8.-9. klašu skolēniem

Pasākuma laikā tikšanās ar uzņēmēju,
ideju ģenerēšana un prezentēšana, kā
dibināt skolēnu mācību uzņēmumu un
uzņēmuma prezentācija, kā pārdot savu
produktu

Juta Birzniece
Tālrunis: 29115033

14.00

15.00 - 17.00

Ekskursija uz Lotte caffe

Liepājas Olimpiskais centrs

7.-9. klašu skolēniem
(dalībnieku skaits – 7
skolēni)

Skolēni iepazīstas ar uzņēmuma specifiku,
darbības principiem un ražošanu

Datorsimulācijas spēle
„Inovatori’

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

9.-12. klašu skolēniem
(dalībnieku skaits 10-30
skolēni)

Spēle „Inovatori” ļaus iejusties risku
mīloša uzņēmēja lomā, kas mēģina ieviest
tirgū jaunus produktus. Vai klienti tos
novērtēs? Vai konkurenti ieviesīs
pakaļdarinājumus? Izmēģini sava
uzņēmīgā inovatora spējas!

Sandra Rukute
pieteikties pa epastu:
sandra@servissab.l
v vai pa tālruni
29108180
Inta Jaunzeme – LU
Aelita Jankovska
Tālrunis: 26665047

Piedāvā Latvijas Universitātes Ekonomikas
un vadības fakultāte.
16.00

12.00 - 16.00

Nodarbība vecākiem „Kā
atbalstīt bērnus to izaugsmes
ceļā-vērtības, izglītība, darbs”

Liepājas Centra
sākumskola

10.-12.klašu skolēnu
vecākiem

Kā atbalstīt bērnus studiju virziena izvēlē
un adaptācijai studijām - piedāvā Latvijas
Universitāte

Inta Jaunzeme – LU
Aelita Jankovska
Tālrunis: 26665047

Seminārs „Jauniešu
uzņēmējdarbības izglītības
veicināšana”

Liepājas pilsētas Izglītības
pārvalde

Izglītības iestāžu
pedagogiem (soc.zinību,
ekonomikas, ģeogrāfijas
u.c.), jaunatnes
darbiniekiem
(dalībnieku skaits – 25)

Apmācību mērķis ir stiprināt pamata un
vidējās izglītības iestāžu pedagogu
kapacitāti, uzlabot to kompetenci darbā ar
potenciālajiem uzņēmējdarbības
uzsācējiem un sabiedrības pārstāvjiem,
kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā

Edīte Ķemere SIA Ķemers
Business and Law
Company Aelita Antonova
Tālrunis: 26665047

Piektdiena, 11.oktobris
Kad?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?
Mērķauditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija


12.00

Karjeras nedēļas noslēguma
pasākums „Profesiju kokteilis”

Latviešu Biedrības nams

Liepājas izglītības iestāžu
skolēniem






15.00

Pieņemšana Liepājas pilsētas
domē „Karjeras atbalsta
nodrošināšana mūsu pilsētas
un reģiona jauniešiem: kas, ko,
kā?”

Liepājas pilsētas dome

Karjeras nedēļas
atbalstītājiem,
organizētājiem,
sadarbības partneriem

Pasākumu
un
konkursu
dalībnieku apbalvošana
Profesiju koru priekšnesumi
„Ražots skolā”
Liepājas profesionālo izglītības
iestāžu aktivitātes
Foto un zīmējumu konkursu
izstāde

Pateicības un nedēļas izvērtējums pie
Domes priekšsēdētāja

Kontaktpersona

Aelita Jankovska
Tālrunis: 26665047
Liepājas skolēnu
dome

Aelita Jankovska
Tālrunis: 26665047
Alda Ķestere

