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Klases stundas

 «Profesiju daudzveidība» (10.a un 10.b kl.)

 «Dažādā profesiju pasaule» (11.b kl.)

 «Manas nākotnes iespējas» (9.b kl.)

 «Mācības un karjera» (7.a un 7.b kl.)

 «Profesiju pasaulē» (8.b kl.)



Vecāku sapulces

 «Darba tirgus tendences šodien un nākotnē»
(11.a, 11.b un 12.a klases skolēnu vecākiem)

«Izglītības iespējas pamatskolu beidzot»

(9.a klases skolēnu vecākiem)



Pašizaugsmes lekcijas- diskusijas,
nodarbības

 «Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs» (10.a 
un 10.b klases skolēniem)

 «Pārvērt sapni īstenībā» (6.a, 7.a un 7.b klases 
skolēniem)

 «Veido dzīvi nevis karjeru» (10.a un 10.b klases 
skolēniem)

 «Varu un būšu» (9.a un 9.b klases skolēniem)



Radošās darbnīcas

«Mana izaugsmes iespēja» (4.a un 4.b klases 
skolēniem) Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centrā «Zeimuļs»



Ēnu diena
Piedalījās:

 5.a klases 8 skolēni

 8.a klases 5 skolēni

 8.b klases 1 skolēns

 9.a klases 2 skolēni

 9.b klases 7 skolēni

 10.a klases 4 skolēni

 10.b klases 1 skolēns

 11.a klases 1 skolēns

 11.b klases 4 skolēni

 12.b klases 3 skolēni  

Kopā: 36 skolēni



Atvērto durvju dienas, semināri 

par tālākizglītības iegūšanas iespējām

 Seminārs «Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās» 
(10. - 12. klašu skolēniem)

Atvērto durvju diena Rēzeknes tehnikumā (7. klašu skolēniem)

 Starptautiskā izglītības izstāde «Skola 2018» (9. – 12. klašu 
skolēniem0

 informatīva lekcija «Bibliokuģid Dagdas vidusskolā» (9. – 12. 
klašu skolēniem)

Atvērto durvju diena Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiālē

(8. klašu skolēniem)



Ekskursijas uz uzņēmumiem – darba
pasaules iepazīšana

 Ekskursija uz mežu «Iepazīsti meža profesijas» (10. – 12. klašu 
skolēniem

 Ekskursija uz fotostudiju «Minolta» (5. klašu skolēniem)

 Ekskursija uz teātri «Joriks» «Dzīvē kā teātrī, teātrī kā dzīvē» 
(2., 4., 10. un 11. klašu skolēniem)

 Ekskursija uz autoservisu «Amatmeistars» (6. klases skolēniem)

 Ekskursija uz skaistumkopšanas salonu «Afrodīte» (6. klašu 
skolēniem)

 Ekskursija uz šūšanas uzņēmumu «Nemo» (8. klašu skolēniem)



Fotogalerija



Radošais seminārs «Karjeras izvēles ceļš krāsainajās 
smiltīs»



Nodarbība «Varu un būšu…»



Seminārs «Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās»



Starptautiskā izglītības izstāde «Skola 2018»



Informatīvā lekcija «Bibliokuģis Dagdas vidusskolā»



Ekskursija uz teātri 



Ekskursija uz autoservisu «Amatmeistars»



Ekskursija uz skaistumkopšanas salonu «Afrodīte»



Ekskursija uz šūšanas uzņēmumu «Nemo»



Secinājumi un priekšlikumi 
turpmākam darbam

 Jāpievērš lielāka uzmanība pasākumu organizēšanai 
sākumskolas vecuma bērniem.

 Rūpīgāk jāpārdomā pasākuma atbilstība vecuma 
grupai.

 Bērniem un jauniešiem vairāk patīk tie pasākumi, kur 
jādarbojas praktiski.

 Jāveido ciešāka sadarbība ar klašu audzinātājiem un 
direktora vietnieku audzināšanas darbā.



Tavs darbs ir atklāt darbu, 
kurš ir tavs, un ziedoties tam ar 

visu sirdi. (Buda)

Paldies Dagdas vidusskolas direktorei Vijai 
Gekišai, klašu audzinātājiem, projekta 

koordinatorei Marijai Micķevičai un Dagdas novada 
pašvaldībai par atbalstu un sadarbību!



Daudzi pasākumi notika projekta “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.


