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Mērķis: 

nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras
izpētei, karjeras plānošanai un vadīšanai 

nepieciešamo pamatzināšanu un 
pamatprasmju apguvi.



Karjeras pulciņa svarīgākie veikumi 
2016./2017.mācību gadā:

• Karjeras pulciņa dalībnieki (7.-12.klases skolēni) tika iesaistīti 
individuālajās un grupu nodarbībās, JIC Karjeras nedēļas 
aktivitātēs, izzinošās eksursijās un pieredzes apmaiņas 
semināros;

• Dagdas vidusskolas 7.-12.klasēs un Šķaunes, Andzeļu 
pamatskolas 8.-9.klasēs novadītas karjeras izglītības 
nodarbības “Gribu-varu-vajag”; 

• Dagdas vidusskolas skolēnu vecākiem (7.-9.klase) organizētas 
nodarbības : “Kā atbalstīt savu bērnu profesijas izvēlē”, “Ka 
attīstīt darba tirgum nepieciešamās prasmes jau skolas laikā”;



Karjeras pulciņa svarīgākie veikumi 
2016./2017.mācību gadā:

• Dagdas vidusskolas 9.klašu skolēniem, sadarbībā ar LLKC,
organizēts karjeras izglītības seminārs “Lauksaimniecības  un 
mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās 
skolās”; 

• Dagdas vidusskolas interesentiem (7.-12.klases skolēni) 
novadītas individuālās karjeras konsultācijas;

• Dagdas novada  7.-12.klašu skolēni tika iesaistīti  
daudzveidīgās karjeras attīstības atbalsta aktivitātēs.



Karjeras pulciņa dalībnieku iesaistīšanās 
individuālajās un grupu nodarbībās



Karjeras pulciņa dalībnieku dalība pasākumā “ 
“Tikšanās ar studentiem”





Karjeras pulciņa 
dalībnieku pieredzes 
apmaiņas seminārs 
kopā ar biedrības 

"DARĪTĀJIEM" 
organizētās nometnes

"Opportunities Hunters 
School" jauniešiem
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Dagdas vidusskolas 7.-12.klasēs un Šķaunes, 
Andzeļu pamatskolas 8.-9.klasēs novadītas karjeras 

izglītības nodarbības “Gribu-varu-vajag” 
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Dagdas vidusskolas 
9.klašu skolēniem 
sadarbībā ar LLKC 
organizēts karjeras 
izglītības seminārs 
“Lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares 
popularizēšana 
vispārizglītojošās skolās”



Dagdas vidusskolas interesentiem (7.-12.klases 
skolēni) novadītas individuālās karjeras 

konsultācijas



Projektu nedeļas 
ietvaros Šķaunes 
pamatskolas 5.-9.
klases skolēniem  

organizēta aktivitāte  
“Mans karjeras ceļš”



Karjeras pulciņa 
un Dagdas 

novada 7.-12.
klašu skolēnu  

dalība pasākumā 
“Projekts – jauna

iespēja karjes
attīstībā”



Karjeras pulciņa un Dagdas 
novada 7.-12. klašu skolēnu  
dalība Atvērto durvju dienas 

pasākumos Daugavpils 
izglītības iestādēs: 

Būvniecības tehnikumā, 
Tirdzniecības profesionālajā

vidusskolā un Daugavpils 
Universitātē



Sadarbībā ar Dagdas 
novada IKSN skolu 

pašpārvalžu 
dalībniekiem organizēts

karjeras izglītības
seminārs"Komunikācijas 

un prezentēšanas 
prasmes ikdienā"



Sadarbībā ar Dagdas novada IKSN Dagdas un Ezernieku 
vidusskolas jaunieši apmeklēja Līvānu 

inženiertehnoloģiju un inovāciju centru, lai piedalītos 
seminārā „Loģistikas nozares piedāvātās karjeras 

iespējas”.



Brīvprātīgā darba 
popularizēšanai Dagdas 

novada 7.-12. klašu 
skolēniem organizēts 

seminārs “NVO atvērto
durvju diena”
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Sadarbībā ar Dagdas 
novada IKSN organizēta 

izglītojošā ekskursija
Dagdas novada skolēnu
pašpārvalžu skolēniem
uz Eiropas Savienības

māju, Gaismas pili, 
Likteņdārzu. 



“Ja kādas durvis aizveras, parasti kādas citas 
atveras. Bet mēs pārāk ilgi un ar pārāk lielu 
nožēlu skatāmies uz tām, kas aizvērušās, ka 

pat nepamanām tās, kuras ir atvērušās.”                                       
/Aleksandrs Greiems Bells/


