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Klases stundas

 «Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība» (4.a kl.)

 «Izglītības iespējas pamatskolu beidzot» (9.a kl.)



Vecāku sapulces un
pedagoģiskās padomes sēdes

 «Ko darīt pēc pamatskolas beigšanas?» (9.b klases 
vecākiem un skolēniem)

 «Kā palīdzēt jaunietim izvēlēties profesiju» (11.a klases 
vecākiem un skolēniem)

Aktualitātes karjeras izglītībā 2018./2019. m. g. (Dagdas 
vidusskolas skolotājiem)



Karjeras nedēļa «Tavs karjeras 
skrejceļš!» no 8. – 12. oktobrim

Reģionālā diskusija Rēzeknē 10. – 12. klašu skolēniem. Tikšanās ar Ilzi 
Stabulnieci un Intu Teterovsku



Karjeras nedēļa «Tavs karjeras 
skrejceļš!» no 8. – 12. oktobrim

Karjeras spēle «Iepazīsti, uzmini izvēlies!» Dagdas JIC

7. – 9. klašu skolēniem



Karjeras nedēļa «Tavs karjeras 
skrejceļš!» no 8. – 12. oktobrim

Tikšanās  «Nepieciešamās prasmes manā profesijā» ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem 10. – 12. klašu skolēniem



Karjeras nedēļa «Tavs karjeras 
skrejceļš!» no 8. – 12. oktobrim

Karjeras izstāde «Es varu un būšu…» 1. – 12. klašu skolēniem



9. – 12. klašu skolēnu piedalīšanās pasākumā 
«Zinātnieku nakts 2018» 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā



KAA pasākumu cikls «Uzņēmējdarbība laukos»

1.un 2. klašu skolēnu ekskursija uz eksotisko putnu audzētavu Z/S «Akati» Robežniekos 08. 10. 2018.



KAA pasākumu cikls «Uzņēmējdarbība laukos»

4. klašu skolēnu ekskursija uz gaļas liellopu audzētavu Z/S «Piekalni»

Andrupenes pag. 10. 10. 2018.



KAA pasākumu cikls «Uzņēmējdarbība laukos»

3. klašu skolēnu ekskursija uz zirgu audzētavu Z/S «Klajumi» Kaplavas pag. 11. 10. 2018.



KAA pasākumu cikls «Uzņēmējdarbība laukos»

5. klašu skolēnu ekskursija uz dabīgo sulu ražotni Z/S «Eži» Konstantinovā 23. 11. 2018.



KAA pasākumu cikls «Uzņēmējdarbība laukos»

7. klases skolēnu ekskursija uz zāļu tēju ražotni Z/S «Kurmīši» Ūdrīšu pag. 10. 04. 2019.



KAA pasākumu cikls «Uzņēmējdarbība laukos»

6. Klašu skolēnu ekskursija uz ģitāru izgatavošanas darbnīcu Z/S «Tiptops» Kaunatas pag. 29. 05. 2019.



KAA pasākums  «Profesijas mums apkārt»

1.un 2. klašu skolēnu ekskursija uz veselības un sociālo pakalpojumu centru «DAGDA»

28. un 29. 11. 2018.



1.un 2. klašu skolēnu ekskursija uz veselības un sociālo pakalpojumu centru «DAGDA» 28. un 29. 11. 2018.



KAA pasākums  «Līderība karjerā un dzīvē»

Treniņnodarbība ar izaugsmes treneri Dainu Kriviņu 12. klašu skolēniem 04. 12. 2018.



KAA pasākums  «Ko es protu? Ko es varu?»

Interaktīva nodarbība kopā ar izaugsmes treneri Jolantu Priedi 3. klašu skolēniem 11. 01. 2019.



KAA pasākums  «Pats savas laimes kalējs»

Lekcija - diskusija kopā ar izaugsmes treneri Jolantu Priedi 10. - 11. klašu skolēniem 11. 01. 2019.



10. – 11. klašu dalība seminārā «Izglītības un darba iespējas medicīnas 
nozarē» Krāslavā 15. 01. 2019.



KAA pasākums  «No ābeles līdz gatavai produkcijai»

Radošā darbnīca marmelādes izgatavošanā 3. – 4. klašu skolēniem 01. 02. 2019.



«Ēnu diena 2019» 13. 02. 2019. 

 Ēnu dienā piedalījās septiņdesmit Dagdas vidusskolas 5. – 12. klašu skolēni;

 Ēnot skolēni devās uz Rīgu, Preiļiem, Rēzekni, Daugavpili, Krāslavu, Dagdu un Dagdas 
novada pagastiem;

 Visvairāk tika ēnoti pirmsskolas skolotāji;

 Populāras bija arī medicīnas nozares darbinieku un jaunatnes darbinieku profesijas;

 Neparastākā bija kuģa kapteiņa ēnotā profesija;

 Visaktīvākie ēnotāji bija Dagdas vidusskolas 8. b klases skolēni.



KAA pasākums  Starptautiskā izglītības 
izstāde «Skola 2019» Rīgā

Uz izstādi devās 25 Dagdas vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni 01. 03. 2019.



Izstādei «Skola» 25 gadu jubileja



KAA pasākums  «Studenta kurpēs»

12. klašu skolēnu tikšanās ar skolas absolventiem – Ritu Šukeli, Helēnu Gabrāni un Kristīni Vasiļevsku 
08. 03. 2019.



«Izglītība un karjera 2019»
10. – 12. klašu skolēnu profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes apmeklējums

Rēzeknē 29. 03. 2019.



KAA pasākums  «Profesiju diena»

8. – 9. klašu skolēnu tikšanās ar fotomākslinieku Leonīdu Važnais 04. 04. 2019.



KAA pasākums  «Varu un būšu…»

Trniņnodarbība kopā ar izaugsmes treneri Jolantu Priedi 9. klašu skolēniem 26. 04. 2019.



KAA pasākums  «Dari, ko vari»

8. klašu skolēnu ekskursija uz šūšanas uzņēmumu «NEMO» Krāslavā un RVT Krāslavas filiāli 30. 04. 2019.



KAA pasākums jauno profesionāļu 
meistarības konkurss «SlillsLatvia 2019»

9.b klases skolēnu brauciens uz izstādi Rīgā 09. 05. 2019.



KAA pasākums «Acis darba izbijās, rokas 
darba nebijās…»

6.b klases skolēnu meistarklašu radošo darbnīcu Andrupenes lauku sētā apmeklējums 28. 05. 2019.

Koka suvenīru izgatavošanas un niedru jumta klāšanas meistarklases.



6.b klases skolēnu meistarklašu radošo darbnīcu Andrupenes lauku sētā apmeklējums 28. 05. 2019.
Ģipša suvenīru un sviesta izgatavošanas meistarklases.



Secinājumi un priekšlikumi 
turpmākam darbam

 Pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs», ir iespēja organizēt daudzveidīgus karjeras attīstības atbalsta
pasākumus.

 Pateicoties pieredzei, šajā mācību gadā karjeras pasākumi tika rūpīgāk pārdomāti un
veiksmīgāk organizēti.

 Lai karjeras izglītība būtu daudzpusīgāka, jāmeklē jauni sadarbības partneri.

 Rūpīgāk jāstrādā pie Karjeras nedēļas organizēšanas.

 Lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu interešu izzināšanai.

 Vēlama būtu ciešāka un biežāka sadarbība ar klašu audzinātājiem, vadot karjeras 
nodarbības klases stundu ietvaros.


