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Ielogojies nākotnē!



Karjeras nedēļas pasākumi 
akcentēja nākotnes profesijas 

un prasmes, kas būs 
nepieciešamas nākotnes darba 

tirgū



• Karjeras projekta ietvaros, sākumskolas skolēni devās ekskursijā 
,,Profesijas mums apkārt”. Ezernieku vidusskolas skolēni izvēlējās 
iepazīties ar profesijām, kas nepieciešamas, lai varētu sagatavot tējas. 

• Tuvākā vieta ir zemnieku saimniecība ,,Kurmīši”. Saimniecības vadītājs 
Ivars Geiba parādīja laukus, kur audzē augus, izrādīja telpas, kur 
sagatavo, pako tējas, izstāstīja interesantus faktus. Apmeklētāji 
baudīja tēju aromātus un augu enerģiju. 

• Z./s. nodarbojas ar bišu vaska ražošanu. Bērni paši izgatavoja no 
vaska sveces, nogaršoja medu. 

• I.Geiba par veiksmīgu saimniekošanu uzskata zināšanas un uzņēmību, 
ko iemācījies, studējot Lauksaimniecības akadēmijā. Viņam palīdz 
saimniece Sandra, kas ir diplomēta veterinārārste un strādā ģimenei 
piederošā veterinārajā aptiekā.

• Karjeras nedēļas laikā bērni pārrunāja par profesijām, kuras 
nepieciešamas šajā darbā, kas jādara jau šodien, lai vēlāk varētu 
strādāt šo darbu.





• 5.klases skolēni iepazinās ar pieprasītām profesijām un izveidoja 
populārāko profesiju sarakstu 



• 8. klases skolēni klases stundā ‘’Mana sapņu profesija’’ iepazinās, 
par ko vēlas kļūt viņu klasesbiedri. Katrs iepazīstināja ar savu 
sapņu profesiju, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, 

karjeras iespējām.







• Karjeras attīstības atbalsta pasākuma ‘’Izzinām nākotnes 
profesijas’’ laikā tika akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju 
loma nākotnes profesijās. 

• Profesionālas izaugsmes treneres Jolantas Priedes vadībā 
Dagdas  novada 9.klašu jaunieši  grupās pildīja radošus 
uzdevumus un izzināja nākotnes profesijas.







Vidusskolēni piedalījās VIAA organizētajā reģionālajā 
diskusijā ‘’Šodien sākas nākotne’’ Daugavpils 

tehnikumā un ieklausījās RTU Sabiedrisko attiecību 
departamenta direktora, komunikācijas praktiķa  ar 

vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos un biznesa vidē 
Ivara Svilāna un diskusijas moderatora- izaugsmes 

trenera Dināra Zāģera padomos



10.klases skolniece Anna Marija Vaišļa:

‘’16.oktobrī vidusskolēni apmeklēja profesionālās izaugsmes treneres Dainas 
Einbergas vadīto nodarbību “Domā plašāk!”. Nodarbības laikā trenere lika mums 
atrast pāri, ar kuru esam kontaktējušies vismazāk. Piedaloties aktivitātē, 10 
minūtēs mums vajadzēja atbildēt tikai uz vienu pārinieka jautājumu “Ko tu vēlies?” 
Mēs katrs domājām, ko darītu, ja naudai nebūtu pārlieku liela vērtība, un ko 
vēlamies atstāt nākamajai paaudzei. Pēdējais uzdevums bija izvēlēties 3 profesijas, 
kurās  redzam sevi nākotnē. Aprakstīt, kādēļ tika izvēlētas tieši šīs profesijas, un 
izveidot plānu, kas jādara, lai veidotu karjeru šajā jomā.                                                                   
Katru  jautājumu apspriedām  pārī un izteicām savu viedokli, kā arī uzklausījām 
skolasbiedru ieteikumus. Nodarbības beigās katram bija jāuzraksta viena darbība, 
ko veiks 24 stundu laikā, lai tuvotos sava mērķa sasniegšanai. Katra aktivitāte, kuru 
mēs veicām, kļuva arvien konkrētāka un to vajadzēja arvien labāk apdomāt.

Pēc nodarbības mēs bijām iedvesmoti un uzzinājām tēmas, kuras vajadzētu izpētīt 
vairāk pirms skolas absolvēšanas un nākotnes profesijas izvēles. Sapratām, ka 
vairākums mūsu nākotnes plānu nav konkrēti, tādēļ ir jācenšas izplānot darbības, 
lai katra diena kļūtu arvien produktīvāka. Nodarbība lika aizdomāties par karjeras 
izveidi un iespējām gan 10.klases skolēniem, gan arī 12.klases skolēniem, kuriem 
jau drīz ir jāpieņem svarīgs lēmums profesijas izvēlē.’’
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