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Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 14. līdz 18.oktobrim, kuras fokusā ir nākotnes 

profesijas. Šajā mācību gadā Karjeras nedēļa tiks aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, 

rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka 

nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos 

nākotnes darba tirgū. 

Karjeras nedēļas pasākumos šogad iesaistījušās 110 Latvijas pilsētas un novadi un tajās 

esošās izglītības iestādes. Jau otro gadu Karjeras nedēļa ir ESF projekta “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte un šogad tajā piedalās visi projektā 

iesaistītie partneri – 75 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības un pašvaldību apvienības un 17 

profesionālās izglītības kompetences centri. 

Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to 

finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 
 

DAGDAS VIDUSSKOLAS KN PROGRAMMA 

Datums Laiks Pasākums Klase Norises vieta Atbildīgais 

15. 10. Plkst. 10:00 VIAA organizēta reģionālā 

diskusija “Šodien sākas nākotne” 

par to, kā sasniegt savus mērķus 

un veidot veiksmīgu karjeru 

nākotnes darba tirgū, kāda nozīme 

ikdienā būs tehnoloģijām, 

mākslīgajam intelektam un kāda – 

cilvēkam. Diskusijā piedalīsies 

RTU Sabiedrisko attiecību 

departamenta direktors, 

komunikācijas praktiķis ar vairāk 

nekā 25 gadu pieredzi medijos un 

biznesa vidē Ivars Svilāns. 

Diskusijas moderators – 

izaugsmes treneris Dinārs 

Zāģers. 

11. – 12. kl. 

(no katras 

klases 2 

skolēni. 

Dalībnieku 

vārdi, 

uzvārdi 

jāpaziņo līdz 

11.oktobrim 

R. Pauliņai) 

Daugavpils 

tehnikums 

Regīna Pauliņa 

15. 10.  Plkst. 10:00 

(Izbraukšana 

plkst. 9:15) 

KAA pasākums “Profesijas mums 

apkārt”. Iepazīstam drošības un 

aizsardzības nozares profesijas. 

1.a, 1.b kl. Šķaunes 

robežapsardzības 

nodaļa 

Regīna Pauliņa 

15. 10. No plkst. 

10:00–14:00 

Karjeras diena Daugavpils 

būvniecības tehnikuma IPĪV 

“Dagda” “Nāc un iepazīsti 

profesiju!” 

1.-12. kl. Daugavpils 

būvniecības 

tehnikuma IPĪV 

“Dagda” 

Klašu 

audzinātāji 

16. 10. Plkst. 11:00 Domapmaiņa “Ar iedvesmu par 

zinātni”. Piedalīsies četras dažādu 

zinātnes nozaru pētnieces – Signe 

Mežinska – LU asociētā 

10. – 12. kl. LU bibliotēkā, 

Kalpaka bulvārī 

4, Rīgā un 

tiešsaistē LU 

Klašu 

audzinātāji, 

priekšmetu 

skolotāji. 



 

Vairākas aktivitātes tiks organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros, Nr.8.3.5.0./16/I/001 

 

 

 

profesore, Latvijas pārstāve 

UNESCO Starptautiskajā 

bioētikas komisijā; Rūta 

Muktupāvela – Latvijas Kultūras 

akadēmijas rektore, Latvijas 

pārstāve Starpvaldību komitejā 

kultūras izpausmju daudzveidības 

aizsardzībā un veicināšanā; Guna 

Spurava – LU Sociālo zinātņu 

fakultātes UNESCO 

Medijpratības un 

informācijpratības katedras 

vadītāja; Dagnija Loča – RTU 

Rūdolfa Cimdiņa Rīgas 

Biomateriālu inovāciju un 

attīstības centra direktore, 

L’OREAL stipendijas “Sievietēm 

zinātnē” 2012. gada laureāte. 

portālā: 

http://www.lu.lv/ 

tiesraide/ 

16. 10. No plkst. 

9:00 – 10:30 

KAA pasākums “Domā plašāk!”. 

Profesionālas izaugsmes treneres 

Dainas Einbergas vadīta 

interaktīva nodarbība 

10.a, 10.b kl. Dagdas 

vidusskola 

Regīna Pauliņa 

 

18. 10. No plkst. 

12:00-13:30 

KAA pasākums “Izzinām 

nākotnes profesijas”. 

Profesionālas izaugsmes treneres 

Jolantas Priedes vadīta 

interaktīva nodarbība 

9.a, 9.b kl. Dagdas 

vidusskola 

Sandra Vērdiņa 

Regīna Pauliņa 

 

14.10 – 

18.10. 

Pēc izvēles Tematiskās klases un mācību 

priekšmetu stundas, zīmējumu, 

kolāžu, prezentāciju, video 

veidošana, eseju, pārspriedumu 

rakstīšana, ekskursiju, tikšanās ar 

profesiju pārstāvjiem un citu 

pasākumu organizēšana (katrai 

klasei jābūt vismaz vienam 

pasākumam). Atskaites par 

karjeras pasākumiem jāiesūta līdz 

25. oktobrim uz epastu: 

regina_rutka@inbox.lv 

1.-12. kl. Pēc izvēles Klašu 

audzinātāji, 

priekšmetu 

skolotāji 

http://www.lu.lv/

