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Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Dagdas    novada   karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns  2018./19.māc.gadā 

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis Dagdas  pašvaldībā un tā īstenošanas uzraudzības mehānisms 

 

Sadarbības modeļa komponente Apraksts 

1.1. Karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu īstenošanas modelis 

Dagdas  novada  pašvaldības Izglītības, kultūras  un  sporta nodaļa kā projekta 

sadarbības partneris,  pašvaldībā  realizēs projektu atbilstoši vadošā partnera 

piedāvātajam 3. sadarbības modelim. 

Pašvaldība projektā kā izmēģinājumskolas ir izvirzījusi 3 vispārizglītojošās skolas: 

Ezernieku  un Dagdas  vidusskolas un  Andrupenes  pamatskolu.  

2018./19.m.g. darbu turpinās 2 pedagogi karjeras  konsultanti.  

Viena izglītības iestāde piedalās kā projektā neiesaistītā izglītības iestāde –  Andzeļu 

pamatskola. 

 

1.2. Sadarbība ar 

izmēģinājumskolām 

Nodrošinot sadarbību ar projektā iesaistītajām izmēģinājumskolām, Dagdas novada 

pašvaldība informēs izmēģinājumskolas  un izdos rīkojumu  par  projekta  

turpināšanu. Dokumentā  tiks norādīta  informācija par pedagoga  karjeras 

konsultanta slodzi, atbilstoši skolēnu skaitam, un pedagogu karjeras konsultantu 

noslogojumu iestādēs.  

Katrā  izmēģinājumskolā  ir  uzlikts projekta  plakāts    visiem  redzamā  vietā. 
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Katrs izmēģinājumskolas vadītājs ar projektā iesaistīto pedagogu karjeras 

konsultantu pārrunās viņa  veicamos  amata  pienākumus, izteiks  savus  

priekšlikumus  un  ieteikumus  no  iepriekšējā mācību  gada.  

Izmēģinājumskolām tiks nodota informācija par centralizētiem karjeras attīstības 

pasākumiem pašvaldībā  caur   Dagdas  novada  IKSN  informatīvo  vēstuli, 

sludinājumu Dagdas  novada  mājaslapā: www.dagda.lv, caur   e-klasi  (izglītības  

iestādēs). 

1.3. Sadarbība ar projektā 

neiesaistītajām izglītības 

iestādēm (ja ir izvirzītas) 

Arī projektā neiesaistītās izglītības iestādes izglītojamajiem  no  Andzeļu  

pamatskolas tiks  nodrošināta  iespēja piedalīties  pasākumos, piemēram, lekcijās, 

radošajās meistarklasēs un  praktiskajās nodarbībās, kuras  vadīs  personības 

izaugsmes treneri, klašu  audzinātāju  MA  vadītāja,  Dagdas  Jauniešu  iniciatīvu  

centra  daŗbinieki, dažādu profesiju pārstāvji, amatnieki u.c., Projektā neiesaistītās 

skolas skolēniem tiks piedāvāts piedalīties novada organizētajos centralizētajos 

KKA pasākumos. Skolēniem  būs  iespēja  padziļināt  savas  zināšanas  par 

pašnovērtējuma veikšanu, labāk iepazīt darba pasauli, pētīt izglītības iespējas un   

vingrināties karjeras lēmumu pieņemšanā. 

1.4. Pedagogu karjeras konsultantu 

pakļautība un darba attiecības 

Dagdas novada pašvaldība  ar projektā iesaistītajiem pedagogiem karjeras 

konsultantiem (2) noformēs darba attiecības, atbilstoši darba likumam un projektā 

noteiktajiem amata pienākumiem. Līgumā tiks atrunāts darba laiks, slodze.   

Atbilstoši projektā noteiktajiem pedagoga karjeras konsultanta (PKK) amata 

pienākumiem, pedagogi karjeras konsultanti sagatavos pārskatu par paredzēto 

pasākumu darbības rezultātiem noteiktajā kārtībā un termiņos, kurus iesniegs arī 

Dagdas novada IKSN projekta koordinatoram. PKK iesniegs ikmēneša darba laika 

uzskaites tabulu (atbilstoši    ieteikumiem  pēc  2018.gada  augusta  semināra). 

http://www.dagda.lv/
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  Projekta ietvaros tiks organizētas informatīvās sanāksmes un semināri Dagdas 

novada direktoriem un direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, kur PKK dalīsies 

informācijā par notiekošo, apspriedīs projekta aktualitātes, dalīsies pieredzē. 

Projekta koordinators apmeklēs skolu un novadu pasākumus, sazināsies ar 

pedagogiem karjeras konsultantiem elektroniski un telefoniski. Sadarbības partneris 

arī sekos, lai Dagdas novada mājas lapā: www.dagda.lv, www.dagdasvidusskola.lv 

tiktu atspoguļota aktuālā informācija par projekta aktivitātēm. 

 

http://www.dagda.lv/
http://www.dagdasvidusskola.lv/
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Dagdas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. m. g. 

Karjeras 

plānošanas tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Uzņēmējdarbība laukos 

 

Ekskursijas pie uzņēmējiem, lai iepazītos ar 

ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām 

profesijām. Skolēniem tiks dota iespēja 

izmēģināt savas spējas ražošanas jomā, 

iepazīt darba vidi, aprīkojumu,  specifiku, 

saņemt atbildes uz  interesējošiem 

jautājumiem.  

 

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas,  

Ezernieku vidusskolas 

Andrupenes pamatskolas 

1. – 7. klašu skolēni – 300 

(Paredzētas 12 ekskursijas) 

2018. gada  

oktobris - 2019. gada 

maijs 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Profesijas  mums apkārt Ekskursijas uz dažāda veida iestādēm 

(piemēram, pastu, robežsardzes punktu, 

bibliotēku, laboratoriju, frizētavu u.c.), lai 

iepazītos ar darba iespējām un profesiju 

daudzveidību savā dzīvesvietā un kaimiņu 

novados. Skolēniem būs iespēja rast dziļāku 

izpratni par dažāda veida profesijām, to 

specifiku, darboties praktiski. 

Izmēģinājumskolu  

Dagdas vidusskolas, 

Ezernieku vidusskolas  

1. - 2. klašu skolēni, Andrupenes 

pamatskolas 

 2. klase skolēni - 75 

(Paredzētas piecas ekskursijas) 

 

2018. gada oktobris - 

decembris 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

“Līderība karjerā un 

dzīvē” 

Treniņnodarbība, kuras laikā skolēniem būs 

iespēja izzināt savas stiprās puses, apzināt 

savas spējas un talantus. Veicot praktiskus 

Izmēģinājumskolu  

Dagdas vidusskolas un 

2018.gada novembris 

- decembris 
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Karjeras 

plānošanas tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

uzdevumus, būs iespēja apgūt zināšanas un 

iemaņas, kā savas spējas un talantus 

izmantot līderības prasmju attīstībai, kā 

individuālās spējas un talanti var palīdzēt 

mērķtiecīgi plānot un veidot savu nākotnes 

karjeru. 

Ezernieku vidusskolas  

12. klašu skolēni – 55 

(Paredzētas divas treniņnodarbības) 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

“Pats savas laimes 

kalējs” 

 Lekcija – diskusija par to, kā izvēlēties sirds 

profesiju, pareizi rakstīt CV, motivācijas 

vēstuli, sagatavoties darba intervijai – 

tipiskas kļūdas un praktiski padomi darba 

meklējumos. Skolēniem būs iespēja 

darboties praktiski. 

 

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas,  

Ezernieku vidusskolas 

10. – 11. klašu skolēni - 90 

(Paredzētas 2 lekcijas – diskusijas) 

2018. gada 

decembris – 2019. 

gada janvāris 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

“Ko es protu? Ko es 

varu?”  

Nodarbība, kuras laikā tiks veidota bērnu 

izpratne par to, kā noteikt savas spējas, 

prasmes, un kā pieņemt lēmumu par 

atbilstošāko nodarbošanos. Bērni tiks 

iesaistīti interaktīvā nodarbībā. 

Izmēģinājumskolu Dagdas vidusskolas, 

Ezernieku vidusskolas un Andrupenes 

pamatskolas 3. klašu skolēni – 40 

(Paredzētas divas nodarbības) 

2018. gada 

decembris – 2019. 

gada janvāris 
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Karjeras 

plānošanas tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

 

Profesiju diena 

 

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai 

iepazītu viņu darba ikdienu un uzzinātu, 

kādas prasmes un personības īpašības palīdz 

šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba 

tirgū un, kur šo profesiju var apgūt, kādas ir 

profesijas karjeras izaugsmes iespējas. 

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas 

Ezernieku vidusskolas 

Andrupenes pamatskolas 

 8. – 9. klašu skolēni - 90 

Projektā neiesaistītās skolas Andzeļu, 

pamatskolas 8. – 9. klašu skolēni – 8 

(Paredzētas sešas tikšanās) 

  

2019. gada janvāris - 

februāris 

Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde “Skola 

2019” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības 

izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu 

informāciju par izglītības iespējām Latvijā 

un ārzemēs.  

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas 

Ezernieku vidusskolas  

10. – 11. klašu skolēni, 

Andrupenes pamatskolas 

 9. klases skolēni – 25 

Projektā neiesaistītās skolas Andzeļu 

pamatskolas 9. klases skolēni -  5 

2018. gada februāris  
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Karjeras 

plānošanas tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Izglītības iespēju 

izpēte 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Studenta kurpēs” Tikšanās ar skolas absolventiem, kuru laikā 

bijušie skolas skolēni dalās pieredzē ar savu   

studenta dzīvi, iepazīstina ar pārstāvētās 

augstskolas studiju programmām, 

iestājpārbaudījumiem, to, kas jāņem vērā un 

ar ko jārēķinās izvēloties studēt konkrētā 

augstskolā vai studiju programmā. 

Skolēniem būs iespēja uzdot sev 

interesējušos jautājumus. 

Izmēģinājumskolu Dagdas vidusskolas 

un Ezernieku vidusskolas 12. klašu 

skolēni – 50 

(Paredzētas 6 tikšanās) 

2019. gada marts - 

maijs 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

„Dari, ko vari” Ekskursija uz šūšanas uzņēmumu, lai 

iepazītos ar šūšanas ražošanas procesu, 

profesiju pārstāvjiem, kas tajā iesaistīti, 

darba specifiku, karjeras izaugsmes 

iespējām un nepieciešamajām 

profesionālajām prasmēm. 

 Nobeigumā skolēniem būs iespēja pašiem 

praktiski darboties. 

 

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas 

Ezernieku vidusskolas 

Andrupenes pamatskolas  

8. klašu skolēni - 80 

(Paredzētas 2 ekskursijas) 

2019. gada marts  

Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

“No ābeles līdz gatavai 

produkcijai” 

Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja pētīt 

profesijas, kādas iesaistītas augļu un dārzeņu 

pārstrādes procesā, iepazīt šo profesiju 

specifiku, saņemt atbildes uz interesējošiem 

jautājumiem, pašiem praktiski darboties. 

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas, 

Ezernieku vidusskolas un 

Andrupenes pamatskolas 

3.- 4. klašu skolēni – 85 

2019. gada marts 
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Karjeras 

plānošanas tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

(Paredzētas 3 nodarbības) 

Izglītības iespēju 

izpēte 

Nacionālais jauno 

profesionāļu meistarības 

konkurss “SkillsLatvia 

2019” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo jauno 

profesionāļu meistarības konkursu ar mērķi 

iegūt informāciju par izglītības iespējām 

Latvijā un ārzemēs, iepazīt profesijas, kā arī 

izmēģināt savas prasmes. 

Izmēģinājumskolu Dagdas vidusskolas, 

Ezernieku vidusskolas, Andrupenes 

pamatskolas 9. klašu skolēni – 20 

Projektā neiesaistītās skolas Andzeļu 

pamatskolas 8. - 9. klašu skolēni - 5 

2019. gada aprīlis 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

“Varu un būšu...”” Trenera vadīta nodarbība par sevis 

izzināšanu. Skolēniem tiks dota  iespēja,  

izzināt savas spējas un prasmes potenciālās 

profesijas izvēlē, veikt pašvērtējumu.  

 

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas 

Ezernieku vidusskolas 

Andrupenes pamatskolas 

9. klašu skolēni – 60 

Projektā neiesaistītās skolas Andzeļu, 

pamatskolas 9. klases skolēni - 5  

 

2019. gada aprīlis 

Darba pasaules 

iepazīšana 

“Acis darba izbijās, 

rokas darba nebijās...” 

Meistarklases radošās darbnīcas. Skolēniem 

būs iespēja iepazīties ar dažādu radošo 

profesiju specifiku, vērot meistarklases un 

pašiem piedalīties radošajās darbnīcās, 

Izmēģinājumskolu 

Dagdas vidusskolas 7. klases skolēni,  

Ezernieku vidusskolas,  

2018. gada  

maijs 
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Karjeras 

plānošanas tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

izmēģināt un novērtēt savas spējas un 

interesi par šīm profesijām. 

Andrupenes pamatskolas 6. – 7. klašu 

skolēni - 60 

 (Paredzētas 4 meistarklases radošās 

darbnīcas) 
 

 

 

3.Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem 

partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem 

Sadarbības partneris Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā 

Profesionālās izglītības iestādes    Dagdas novada IKSN ir sadarbība ar   Daugavpils  Būvniecības  tehnikuma IPĪV   

Dagdā. Projekta laikā tiks organizētas dažādas aktivitātes karjeras atbalsta jomā – 

izglītības programmu iepazīšana, profesiju iepazīšana, konkursi, kuros piedalīsies 

Dagdas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēni (izmēģinājumskolu un  

projektā neiesaistītās skolas skolēni).  

Izmēģinājumskolu un projektā neiesaistītās izglītības iestādes skolēniem paredzēts 

organizēt tikšanās, meistarklases, darbnīcas profesionālās izglītības iestāžu 

“Atvērto durvju dienu” ietvaros. Sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm 

piedalīsimies nozaru semināros, kā arī cita veida pasākumos, lai iepazīstinātu  
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skolēnus ar dažādām profesijām, kuras var apgūt Latgalē. Papildus 

izmēģinājumskolu pedagogi karjeras konsultanti informēs izglītojamos par 

pieejamajiem internetresursiem, kā arī dažādu izglītības iestāžu mājaslapām, kurās 

ir atspoguļota informācija par iestādē apgūstamajām specialitātēm un programmām. 

Februārī Ezernieku vidusskolas un  Dagdas  vidusskolas  skolēni, kā  arī  Andzeļu 

pamatskolas skolēni   apmeklēs izglītības izstādi “Skola – 2019” Rīgā.  Dagdas  

novada  mājaslapā www.dagda.lv/izglitiba  ir  izveidota un  regulāri papildināta  

atsevišķa  sadaļa “Karjeras izglītība”, kur izglītojamajiem ir pieejama informācija 

par visām tālākās izglītības iespējām, tai skaitā profesionālās izglītības iestādēs. 

Regulāri  uz  skolām  tiek  sūtīti  informatīvie  bukletiņi   no   profesionālās  izglītības  

skolām, kā  arī  informatīvie  materiāli  elektoniski (caur  IKSN  e-pastiem ). 

Augstākās izglītības iestādes Dagdas novada pašvaldība ir noslēgusi Sadarbības līgumus ar Daugavpils 

universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Pamatojoties uz līgumu, projekta 

laikā tiks organizēti dažādi izglītojoši pasākumi- lekcijas, semināri, individuālās 

tikšanās izglītojamajiem izglītības pēctecības nodrošināšanai, savstarpējai 

izglītojamo un studentu sadarbības veicināšanai, pašnovērtējuma veikšanai, 

izglītības iespēju izpētei un karjeras lēmumu pieņemšanai.  

Ezernieku vidusskolas un Dagdas vidusskolas audzēkņi  apmeklē  Atvērto  durvju  

dienas  arī  citās  augstskolās 

(RISEBA, LLU, RSU, RTU, LU). Sadarbībā ar šīm augstskolām plānots organizēt 

meistarklases, praktiskās nodarbības, lekcijas, mācību ekskursijas, nozaru 

seminārus un Atvērto durvju dienu apmeklējumus. Augstskolu pārstāvji tiks aicināti 

arī uz pašvaldībā esošajām vispārējās izglītības iestādēm  pēc izglītības iestādes 

pieprasījuma.  
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Izmēginājumskolu pedagoga karjeras konsultanta uzdevums - informēt izglītojamos 

par dažādiem internetresursiem, dažādu izglītības iestāžu mājaslapām, kurās ir 

atspoguļota informācija par iestādē apgūstamajām specialitātēm, programmām, 

informāciju par Atvērto durvju dienu pasākumiem, sagatavošanas kursiem, 

uzņemšanas noteikumiem u.c. aktualitātēm.  

PKK informēs   citu skolu  skolēnus par dažādiem pasākumiem, aktivitātēm, kuras 

notiks mācību iestādēs un  informācija  tiks  ievietota  Dagdas  novada  mājas  lapā 

www.dagda.lv/ESF  projekti. Dagdas  novada  klašu  audzinātāju  MA  vadītāja  

veido  apskatu  par  aktuāliem  jautājumiem  karjeras  izglītībā  augstskolās un izsūta 

projektā  iesaistītajām izmēģinājumskolām  un  neiesaistītajai  skolai.   Dagdas  

novada  mājas lapā:  www.dagda.lv/kontakti  ir  tiešā  saite  uz   Rēzeknes  

tehnoloģiju   akadēmiju  un  Daugavpils  universitāti.   

Darba devēji, to profesionālās 

organizācijas 

Dagdas novada pašvaldības sadarbības partneri - Dagdas pilsētas Domes Attīstības 

nodaļa, Nodarbinātības Valsts aģentūra. 

Ezernieku vidusskola ir noslēgusi  līgumu  un  darbojas projektā ’’Esi  līderis’’. 

Dagdas   novada  IKSN ir  plānojusi iesaistīt skolēnus konkursos, zināšanu 

olimpiādēs, diskusijās, attīstības un biznesa spēlēs. Šajā   nolūkā Dagdas  novada  

IKSN   izstrādās  nolikumu un iesaistīs  Dagdas  novada   jaunos  uzņēmējus, bijušos  

skolu  absolventus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus, saistītus ar 

uzņēmējprasmju attīstību, kā arī sniegtu zināšanas, prasmes un pieredzi 

uzņēmējdarbības jomā, atbalstītu biznesa izglītības programmas “Skolēnu mācību 

uzņēmumu” (SMU) darbību un attīstību, iesaistīsimies JUNIOR ACHIEVEMENT 

LATVIJA  aktivitātēs. Tā  kā  Dagdas  novadā  nav  lielu  uzņēmumu, tad  meklēsim  

sadarbību  ar   citiem uzņēmumiem un citām iestādēm Latgalē,  lai organizētu 

http://www.dagda.lv/ESF
http://www.dagda.lv/kontakti
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pasākumus, mācību ekskursijas, tikšanās un meistardarbnīcas, lai pilnveidotu 

skolēnu prasmes un zināšanas par daudzām profesijām. Esošie Dagdas novada un  

Krāslavas  novadu  mazie uzņēmumi un uzņēmēji tiks aicināti turpināt atbalstīt  un 

iesaistīties karjeras izglītības pasākumos (piedāvājot  mācību  vizītes, darbnīcas), 

iepriekš  PKK  vienojoties  par  uzņēmējam  izdevīgāko  laiku.  

Sociālie partneri Dagdas novada pašvaldība sadarbojas ar Tūrisma informācijas centru, Rāznas 

Nacionālo  parku, izglītojošajiem  centriem:  Vides  izglītību  centriem  “Ķepa”  un  

Jaundomes  muiža, Andrupenes  lauku  sētu, Dagdas  novada   Jauniešu  biedrībām,   

Jaunsargu  nodaļu, Tautas  namiem  un  bibliotēkām. Ar partneru atbalstu plānots 

organizēt gan projektā iesaistīto skolu skolēniem, gan projektā neiesaistīto skolu 

skolēniem praktiskās nodarbības, spēles, lekcijas par laika plānošanu, mērķu 

sasniegšanu un lēmumu pieņemšanu, gan tikšanās un diskusijas ar radošo industriju 

pārstāvjiem, uzņēmējiem dažādos motivācijas pasākumos, kas notiks karjeras 

izglītības un atbalsta pasākumu ietvaros. Partneru  līdzdarbošanās  projektā tiks  

iepriekš pārrunāta, pirms  iesaistoties  noteiktā  aktivitātē. Minētie sociālie partneri  

ir  atbalstoši  un  ir  virzīti uz kopīgu   karjeras atbalsta  stratēģijas  īstenošanu  

novadā. 

 


