
Pašizziņa. Iespēju pētīšana. Lēmumu 
pieņemšana. Plānošana. Radošums. 

Uzņēmība.

Ezernieku vidusskolā



Visas nedēļas garumā notika tematiskās 
klases stundas “Vadi savu karjeru pats!”, 

tapa zīmējumi, domu kartes, plakāti, 
kolāžas, profesiju mapes, prezentācijas  

“Es varu… un būšu…’’

























7. – 9. klašu skolēni Andzeļu bērnu un jauniešu 
centrā piedalījās karjeras spēlēs “Iepazīsti, 

uzmini, izvēlies!”. Ar kāršu palīdzību skolēni 
mēģināja saprast, kas ir nepieciešams, lai savu 
karjeru plānotu un veiksmīgi veidotu. Uzsvars 
tika likts uz sevis izzināšanu, saprašanu, kas 

patīk, padodas.















Skolēni arī ēnoja:



‘’10.oktobrī karjeras nedēļas ietvaros mēs, Ezernieku vidusskolas 9.klases 
skolnieces Anna Marija Vaišļa un Viktorija Jakušenoka, devāmies ēnot Dagdas 
novada priekšsēdētāju Aivaru Trūli ar mērķi uzzināt vairāk par Dagdas novada 
domes darbu un priekšsēdētāja amatu, pienākumiem, darba dienas grafiku un 
mērķiem. Mēs vēlējāmies gūt pieredzi un uzzināt  atbildes uz dažādiem mūs 
interesējošiem jautājumiem.

Intervējot priekšsēdētāju, uzzinājām viņa ceļu un panākumus pirms šī darba, kā 
arī plānus un mērķus novada attīstībai. Aivars Trūlis iepazīstināja  mūs ar domes 
darbiniekiem un viņu pienākumiem, kā arī ieteica mums, skolēniem, vairāk 
aizdomāties par savu nākotni un karjeru. “Jau vidusskolā sākt domāt, par ko Tu 
gribi kļūt un vai tas Tev izdosies. Vairāk mācīties, lai sasniegtu savu mērķi.”

Mēs varam iedvesmoties un gūt piemēru no mūsu novada iedzīvotājiem un 
darbiniekiem, censties vairāk uzzināt par dažādām iespējām skolēniem, kuras 
piedāvā novads. Liels paldies priekšsēdētājam par doto iespēju apmeklēt viņa 
darbavietu, uzzināt vairāk informācijas par šo amatu un Dagdas novadu, kā arī gūt 
noderīgu pieredzi un ieteikumus savas nākotnes un karjeras veidošanai.’’ 



12.klases skolniece Nikita Dolgova : 

’’Desmitajā oktobrī Dagdas vidusskolā 10.-12. klasēm bija tikšanās ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem “Nepieciešamās prasmes manā profesijā”.

Pasākumā iepazināmies ar sociālo darbinieci, vides dizaineri, grāmatvedi, 
fizioterapeitu, datorspeciālistu, iestādes vadītāju,  neatliekamās 
medicīniskās palīdzības ārsta palīgu, juristi , ugunsdzēsēju un  robežsargu, 
kinologu. Skolēni sadalījās grupās un 10 minūšu laikā katras profesijas 
pārstāvis stāstīja par saviem  darba pienākumiem, kā arī atbildēja uz 
skolēnu jautājumiem. Pasākuma noslēgumā vajadzēja izveidot reklāmu 
kādai no profesijām un prezentēt to.

Tā bija lieliska iespēja skolēniem ne tikai uzzināt vairāk par Dagdas 
novadā nepieciešamajām  profesijām,  bet arī padomāt par savu karjeru 
nākotnē.’’





Nedēļas beigās 1.-5.kl. skolēni devās ekskursijā, lai 
vērotu un izzinātu, kādas ir karjeras iespējas laukos. 
Iepazina mini zoodārzu “Akati’’, apmeklēja aušanas 

darbnīcas "Indra" izstāžu zāli, piedalījās darbu 
tapšanas procesā. Ekskursiju noslēdza ar “Laimes 

muzeja” apmeklējumu, kurā ar redzi, dzirdi un citām 
maņām piedzīvoja laimi. 

Bērni secināja, ka laukos arī var veidot labu karjeru.







Informāciju sagatavoja

PKK Sandra Vērdiņa


