
 

 
2016.gada 10. - 14.oktobris 

 

Karjeras  nedēļas mērķis: 

1.Palīdzēt  skolēniem 

 

 izzināt sevi, profesijas (darba tirgu), izglītības iespējas 

 veicināt karjeras vadības prasmju apguvi 

 pieņemt savlaicīgus, apzinātus un reālus karjeras lēmumus  atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām 

2. Veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties 

3. Aktualizēt karjeras atbalsta lomu skolās: 

 veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas (mācību turpināšana un darbs) 

 veicināt skolēnu motivāciju mācīties, vispusīgi pilnveidoties 

 veicināt skolēnu noturēšanu un mācību pabeigšanu 

 pozitīvi ietekmēt skolas izglītības rezultātus un sasniegumus, kā arī sekmīgas skolēnu gaitas pēc skolas beigšanas 

 
Kad? Kas? Kur? Kad? Kas?  

Līdz 2016.gada 

7.oktobrim 

plkst.16.00 

Foto konkurss 

„Mirklis profesijā” 

vai 

”Skola.Izglītība’’ vai 

"Selfijs ar manu 

vecāku (vecvecāku) 

viņa darba vietā" 

 

Dagdas novada skolās: 

Dagdas 

vidusskola,Dagda, 

Mičurina 3a, LV-5674 

Ezernieku 

vidusskola,Ezernieku 

c.,Ezernieku 

pag.,Dagdas nov.,LV-

5692 

Aleksandrovas 

internātpamatskola, 

Aleksandrovas ciems, 

Konstantinovas 

pagasts, Dagdas 

novads, p/n Krūmāji, 

LV-5680 

Andrupenes 

pamatskola,Skolas iela 

6, Andrupene, Dagdas 

novads, LV-5687 

5. -9.klases 

skolēniem 

Foto konkursa mērkis: veicināt 

skolēnu interesi par karjeru, 

atspoguļojot fotogrāfijā profesiju 

daudzveidību Dagdas novadā un 

tverot mirkli kādā profesionālās 

darbošanās jomā vai  selfijs ar  savu  

vecāku . Atbilstoši konkursa 

nolikumam, konkursa dalībnieki – 

Dagdas novada izglītības iestāžu 7.-

9. klašu skolēni, fotogrāfijas iesniegs 

līdz 07.10.2016. (iesūta  elektroniski  

uz  e-pastu  A.Odiņecai-

bjcdagda@inbox.lv) 

M.Micķeviča 

A.Odiņeca 

29681560 / 20071032 



Asūnes 

pamatskola,Adrese: 

Skolas iela 12, Asūnē, 

Asūnes pagastā, 

Dagdas novadā, LV-

5676 

Andzeļu pamatskola,  

"Zīles", Andzeļu 

ciemā, p/n "Eži", 

Dagdas novadā, LV-

5696 

Šķaunes pamatskola, 

Šķaunē, Šķaunes 

pagastā, Dagdas 

novadā, LV-5695 

 

Jāiesūta elektroniski 

līdz 9.okt. 

plkst.16.00 

Īsfilmu konkurss Dagdas novada skolās/ 

jauniešu biedrības  

5. -12.klases 

skolēniem 

 

Mirklis kādā profesijā-  skolēnu 

skatījums 

(tiek iesniegtas īsas videofilmas par  

profesijām  no  skolēnu  skatījuma- 

esošās un iespējamās profesijas savā 

pagastā /novadā). 

S.Ilatovska 

29973451 

svetlanailatovska@inbox.lv 

Visu 

Karjeras 

nedēļas 

laiku 

 

Atvērto durvju dienas                   

Dagdas novada jauniešu                                

centros 

‘’Gūsti  pieredzi!’’ 

Dagdas  novada 

jauniešu centri 

Andrupenes, Adzeļu, 

Berzinu, Dagdas 

pagastā un Dagdas 

pilsētā 

Dagdas novada 

jaunieši (13.-

25.gadi) 

Visu karjeras nedēļas laiku jauniešiem būs iespēja                                                    

iepazīties ar brīvprātīgā darba veikšanas iespējām                               

jauniešu centros un jauniešu biedrībās. Jaunieši 

tiks                                          rosināti domāt par 

brīvprātīgā darba nozīmi savas kar-                              

jeras attīstībā. Tiks demonstrēta arī videofilma par                              

jauniešu iesaistīšanu projektā "Kļūsti uzņēmējs 

laukos".                                         Iepriekšējā 

pieteikšanās- klašu audzinātājas piesaka sa-                         

vu klasi aktivitātēm un vienojas par apmeklē juma 

laiku. 

A.Odiņeca 

S.Ilatovska 

(65652444/ 29973451) 

23.septembris “Brīvprātīgo darbs – 

iespēja darba 

pieredzes gūšanā” 

Dagdas novada skolēnu 

pašpārvaldes un 

jauniešu NVO pārstāvji 

Jaunieši 13-18.gadi Jaunieši iesaistīsies biedrības “Baltā 

maja” projekta  “NVO                         

atvērto durvju dienas Latgales 

pierobežā” aktivitātēs:                        

lekcijā, radošajās un informatīvajās 

darbnīcās, āra spēlēs                        

u.c. saturīgajās nodarbēs. Tas 

veicinās jauniešu izpratni                                    

S.Ilatovska 



par brīvprātīgā darba nozīmi savas 

karjeras attīstībā, kā                    arī 

mudinās jauniešus aktīvāk darboties  

jauniešu NVO. 

30. septembris 

plkst.14.00-18.00 

 

“Projekts- jauna iespēja kar-                                                

jeras attīstībai” 

Dagdas novada skolu 

pašpārvaldes 

8.-12.klase Brīvprātīgā jauniete no Rumānijas 

Dagdas novada jaunie                                    

šu iniciatīvu centrā organizēs 

apmācības par Erasmus+                      

programmu un to, kā rakstīt 

projektus un pieteikties fi-               

nansējumam. 

A.Odiņeca 

Līdz 8.oktobrim “Ķļūsti uzņēmējs” Dagdas novada 

jauniešu centri un 

jauniešu NVO 

Jaunieši 13-25 gadi Dagdas novada jauniešu centri un 

NVO sadarbībā ar sa-                      

va novada TICu apzinās jauniešus-

uzņēmējus. Iegūto in-                    

formāciju jaunieši apkopos 

prezentācijā/īsfilmā, ko pre-                                                                 

zentēs Karjeras nedēļas noslēguma 

pasākumā. Pasākuma                                   

laikā tiks izveidota arī karte, kurā 

būs atspoguļota uzņē-                                

mējdarbības vieta un veids. 

Izveidoto karti Dagdas no-                                   

vada jaunieši dāvināsTūrisma 

informācijas centram. 

Dagdas novada jaun. centru 

un vadītājas: 

A.Odiņeca (20071032) 

T.Šangele (26203285) 

A.Sevastjanova 

(26353145) 

S.Drozdova (22429754) 

jaun.lietu spec. 

S.Ilatovska 

(29973451) 

TIC vad. O.Rutka 

(26375934) 

7.oktobris 

 plkst.16:00-19:00 

“Viena diena manā 

vasaras  darbā” 

Dagdas novada 

jauniešu centri: 

Andrupenes, Andzeļu, 

Bērziņu pagastos un 

Dagdas pilsētā 

Jaunieši 

vecumā:15.-18.gadi 

Dagdas novada jauniešu centros tiks 

aicināti jaunieši, kuri NVA projekta 

ietvaros šogad/ iepriekšējos gados 

tika iesaistīti darbā. Jaunieši dalīsies 

savā pirmā darba pieredzē ar saviem 

vienaudžiem. 

Dagdas novada JC 

vadītājas; kontaktpersona 



8.oktobris 

Plkst.17.00-21.00 

Tikšanās ar skolu 

absolventiem 

‘’Es gribētu Jums 

teikt…’’ 

Dagdas novada JIC 

“Parka rozes”, Dagdas 

pagasts, Dagdas 

novads, LV-5674 

Dagdas novada 

jaunieši 

Pasākuma laikā uzlūgtie skolu 

absolventi vērsīs  Dagdas novada 

jauniešu uzmanību uz svarīgākajām 

prasmēm, nepieciešamajām 

zināšanām ,kas ir  nepieciešamas, 

uzsākot studijas  augstskolā 

A.Odiņeca S.Ilatovska 

10.oktobris 

14.00-17.00 

 

Karjeras nedēļas 

atklāšana 

“Orientēšanās 

profesiju 

gadatirgū” 

Dagdas novada JIC 

Alejas ielā 11A 

Dagdas novada 

skolu pašpārvalžu 

jaunieši: 9-11.klases 

skolēni 

Dagdas novada JIC Alejas ielā 11A Dagdas novada skolu 

pašpārvalžu jaunieši: 9-

11.klases skolēni 

11.oktobris 

Plkst. 17.30 -

19.30 

Nodarbība vecākiem 

"Kā attīstīt darba 

tirgum nepieciešamās 

prasmes jau skolas 

laikā” 

 

Dagdas JIC,Alejas  ielā 

11a 

Dagda, Dagdas nov., 

LV-5674 

 

7.- 9.klašu skolēnu 

vecāki 

Karjeras konsultante A.Odiņeca  

vada nodarbību vecākiem "Kā attīstīt 

darba tirgum nepieciešamās prasmes 

jau skolas laikā” Aicināti Dagdas 

novada 8.- 9. klašu vecāki. 

Pieteikšanās obligāta. 

 

A.Odiņeca 

tel.: 20071032 

14.oktobris 

15.00 

Karjeras nedēļas 

noslēguma pasākums 

Dagdas novada JIC 

“Parka rozes”, Dagdas 

pagasts, Dagdas novads, 

LV-5674 

 

Konkursu laureāti, 

tehnikuma, skolu, 

uzņēmumu pārstāvji 

Karjeras nedēļas dalībniekiem veltīts 

koncerts; Konkursu laureātu 

apbalvošana; Skolēnu pašpārvalžu 

prezentācijas:  “Manu  vecāku   un  mūsu 

skolēnu  nākotnes profesiju 

“TOP 10” un “Kļūsti uzņēmējs”; 

Diskotēka "Ballīte profesiju pasaulē"- 

deju starpbrīžos dalībnieki tiks iesaistīti 

dažādās radošajās aktivitātēs (komandu 

uzdevumi, spēles u.tml.), kuru galvenā 

tēma būs ” Profesiju pasaule” 

M.Micķeviča, 

A.Odiņeca 

(29681560 

/20071032) 

  

Karjeras nedēļas pasākumus koordinē  

Dagdas novada pašvaldības IKSN vadītāja  Marija  Micķeviča,t.29681560,sad.partneris  A.Odiņeca(65652444) 

 

 


