
 

APSTIPRINU_________________ 

 Madonas pilsētas vidusskolas 

      Direktore I. Strode 

       2022.gada___________ 

 DARBA PLĀNS 2022./2023.M.G. 

 

Plāns atspoguļo katra PKK darbu mācību gada ietvaros KAA īstenošanai izglītības iestādēs atbilstoši amata aprakstā minētajiem darba pienākumiem. 

PKK darba plānu veido sadarbībā ar izglītības iestādes administrāciju, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, pamatojoties uz izglītības 

iestādes plānošanas dokumentiem un skolēnu/audzēkņu interešu un vajadzību izpēti.  

PKK  persona darba plānu iesniedz pašvaldības metodiskās sadarbības grupas vadītājam.  

 
Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Madonas pilsēta vidusskola 7.-12.klases 

Vārds, uzvārds Kristīne Aizpurve 

Darba  slodze  8 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Metodiskais darbs  

 

KAA pasākumi 

izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 
 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 
 

Informatīvais darbs Darbs ar 

izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

Darba plāna 2022./2023.m.g. 

izveide 7. -12.klašu posmā. 

PKK darba plāna 

saskaņošana ar skolas 

administrāciju un karjeras 

projekta koordinatori. 

VIAA vebinārs par “Karjeras 

nedēļa 2022” norisi 

(22.09.2022.) 

VIAA vebinārs par NIID.lv 

karjeras izvēles testiem 

(26.09.202.) 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” - 

15.09. - KAA pasākums “ 

Tikšanās ar daudzpusīgu 

personību  - Andri Skridi” 

11.,12.klašu skolēniem 

tiešsaistē (atb.Ē.Dogana). 

 

Karjeras stunda “Mācību 

stunda kopā ar speciālists 

nozarē” (Skolotāju dienas 

ietvaros 30.09.2022.) 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupu nodarbības klases 

stundu ietvaros 

“Individuālās karjeras 

konsultācijas – ko, kā, 

kur?” 

(pēc pieprasījuma) 

2021./2022.m.g. absolventu 

tālākizglītības datu 

apkopošana, skolas 

administrācijas iepazīstināšana 

ar apkopotajiem datiem. 9. un 

12.klašu absolventu TOP 3 

tālākizglītības iestāžu 

atspoguļošana infografikās.  

 

Skolotājus un klašu 

audzinātāju informēšana par 

Karjeras stundas norisi un 

refleksiju. 

Dalība pirmajā šī 

mācību gada 

vecāku sapulcē ar 

tēmu 

“Individuālās 

karjeras 

konsultācijas – 

ko, kā, kur?” (pēc 

pieprasījuma). 



 

uzņēmējdarbība un digitālais 

mārketings (29.09.2022.) 

OKTOBRIS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

Karjeras nedēļas pasākumam 

nepieciešamo dokumentu, 

informatīvo līdzekļu un 

izdales materiālu 

sagatavošana. 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” – 

mašīnbūve un metālapstrāde 

(26.10.2022.) 

VIAA neklātienes 

informatīvais vebinārs par 

aptauju "Projekta rezultātu 

ilgtspējas 

nodrošināšana" (11.10.2022.) 

 

Karjeras nedēļa 

“Uzņēmējspējas un līderība” 

17.10. – 21.10. izglītības 

iestādēs 

18.10. –KAA pasākums 

“Uzdrošināties un darīt!” 

Tikšanās ar uzņēmējiem 

Madonas Biznesa inkubatorā 

Barkavas, Bērzaunes, Kusas, 

Lazdonas pamatskolu 9.klašu, 

Liezēres pamatskolas 8., 

9.klašu skolēniem (atb. 

J.Pabērza) 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupas nodarbība 7. 

klases skolēniem 

“Profesiju tirgus” vai 

sadarbībā ar Madonas 

novadpētniecības muzeju 

“Profesijas muzejā”. 
 

Informācijas atjaunošana uz 

karjeras stenda un skolas 

mājaslapā. 

 

Klašu audzinātāju, mācību 

priekšmetu skolotāju un 

skolēnu informēšana par 

Karjeras nedēļas piedāvātajām 

iespējām un Atvērto durvju 

nedēļa  uzņēmumos (prakse.lv 

no 10.10. līdz 14.10.) 

Vecāku 

informēšana par 

Karjeras nedēļas 

piedāvātajām 

iespējām 

skolēniem un 

vecākiem. 

NOVEMBRIS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

 

VIAA anketas "Projekta 

rezultātu ilgtspējas 

nodrošināšana" aizpildīšana. 

 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” 

KAA pasākums “Tikšanās 

ar augstskolu pārstāvjiem”  

11., 12.klašu skolēniem 

tiešsaistē (atb. S.Jansone) 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupas nodarbība 12. 

klases skolēniem 

“Pašizpēte. Dž.Holanda 

tests”, individuāla testa 

datu interpretācija. 

 

Informācijas atjaunošana 

skolas mājaslapā. 

 

11. un 12.klašu skolotāju, 

klašu audzinātāju un skolēnu 

informēšana par KAA 

pasākuma “Tikšanās ar 

augstskolu pārstāvjiem”  norisi 

un sniegtajām iespējām. 

 

DECEMBRIS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” 

 

KAA pasākums “Izstāsti un 

iedvesmo!” uzaicināto skolu 

10.klašu skolēniem Ērgļu 

vidusskolā (atb.E.Freivalde) 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupas nodarbība 

11.klašu skolēniem 

sadarbībā ar NVA 

“CV un darba intervija”. 

Informācijas atjaunošana 

skolas mājaslapā. 

 

10.klašu skolēnu informēšana 

par iespēju piedalīties 

pasākumā Ērgļu vidusskolā 

“Izstāsti un iedvesmo!” 

 

Skolas 

konference 



 

PKK pašvērtējuma 

sagatavošana par pirmo 

pusgadu. 

 

JANVĀRIS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” 

Vecāku konference 

 

Iedvesmas lekcija 

vidusskolēniem (tikšanās ar 

skolas absolventu A.Poļaku).  

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupas nodarbība 9. 

klases skolēniem 

“Karjeras 

pamatjautājumi –gribu, 

varu, vajag. Izglītības 

sistēma Latvijā.”. 
 

Informācijas atjaunošana uz 

karjeras stenda un skolas 

mājaslapā. 

 

Informācijas nodošana klašu 

audzinātājiem par Vecāku 

konferenci. 

Vecāku 

informēšana un 

motivēšana 

iesaistīties 

Madonas novada 

organizētajā 

Vecāku 

konferencē.  

FEBRUĀRIS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” 

KAA pasākums “Tikšanās 

ar profesionālās izglītības 

iestādēm” visu skolu 

8.,9.klašu skolēniem tiešsaistē 

(atb.I.Kiukucāne) 

 

Ēnu diena 9.-12.klašu 

skolēniem. 

 

*Izstāde “Skola 2023”- 

ārpusstundu pasākums 

izstādes apmeklējums, 

interaktīvas augstskolu  

prezentācijas, studiju 

programmu informatīvo 

materiālu ieguve.  
 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupas nodarbība 10. 

klases skolēniem sadarbībā 

ar NVA karjeras 

konsultantu “Darba tirgus – 

tendences un iespējas. 

Vasaras darbs jauniešiem”. 

 

Informācijas atjaunošana 

skolas mājaslapā. 

 

Informācijas nodošana 8. un 

9.klašu audzinātājiem par 

tiešsaistes KAA pasākumu 

“Tikšanās ar profesionālās 

izglītības iestādēm”. 

 

Informācijas nodošana 

pedagogiem un 9.-12. klašu 

skolēniem par Ēnu dienas 

norisi. 

Vecāku 

informēšana E-

klasē par Ēnu 

dienas norisēm un 

iespēju kopā ar 

bērnu apmeklēt 

izstādi “Skola 

2023”. 

MARTS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” 

KAA pasākums “Zaļās 

profesijas” Kalsnavas, 

Barkavas, Bērzaunes, Kusas, 

Lazdonas pamatskolu 7.-

8.klašu skolēniem (komandā 5 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Informācijas atjaunošana uz 

karjeras stenda un skolas 

mājaslapā. 

Vecāku 

informēšana E-

klasē par skolēnu  

iespēju apmeklēt 

Atvērto durvju 



 

 

Aptauja 9.klašu skolēniem 

par tālākizglītību. 

skolēni) Kalsnavas pamatskolā 

(atb. A.Eiduka) 

 

KAA pasākums “Jaunietis 

darba tirgū” Madonas 

pilsētas vidusskolas, Madonas 

Valsts ģimnāzijas, Ērgļu 

vidusskolas, Cesvaines 

vidusskolas, Lubānas 

vidusskolas 12.klašu 

skolēniem (prakse.lv) 

 

Grupas nodarbība 9. 

klases skolēniem 

“Izglītības iespēju 

datubāzes sniegtās 

iespējas, virtuālā 

ēnošana”. 
 

Informācijas par Atvērto 

durvju dienām 

aktualizēšana 8. -12.klašu 

skolēniem. 
Informācijas nodošana 11. 

klašu audzinātājām par 

tiešsaistes KAA pasākumu 

“Jaunietis darba tirgū”. 

dienas dažādās 

mācību iestādēs. 

 

Dalība otrā 

mācību pusgada 

vecāku sapulcē ar 

tēmu  “Ieteikumi 

vecākiem skolēna 

karjeras izvēles 

procesā” (pēc 

pieprasījuma). 

 

APRĪLIS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” 

KAA pasākums “Kopā ar 

līderi”  uzaicināto  skolu 7.-

9.klašu skolēniem (3 skolēni   

komandā) Praulienas 

pamatskolā (atb. I.Strode) 

 

Karjeras pasākums 

“Gandrīz vidusskolēns” 

9.klašu skolēniem sadarbībā 

ar skolēnu domi. 
 

*Izstāde “Skills 2023” - 

ārpusstundu pasākums - 

nacionālais jauno 

profesionāļu  

meistarības konkurss. 
 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupas nodarbība 

12.klašu skolēniem “Kā 

veiksmīgāk uzsākt 

studijas?” 

 
 

Informācijas atjaunošana 

skolas mājaslapā. 

 

Informācijas nodošana 9. 

klašu audzinātājām par 

karjeras pasākumu “Gandrīz 

vidusskolēns”. 

Vecāku 

informēšana E-

klasē par iespēju 

apmeklēt izstādi 

“Skills 2023”. 

MAIJS Madonas novada PKK 

sadarbības sanāksme. 

 

VIAA neklātienes seminārs 

“Stunda nozarē” 

 

 

KAA pasākums 

“Ģimnāzistam pa pēdām” 

9.klašu skolēniem 

(atb.S.Jansone) 

 

Karjeras pasākums 

tiešsaistē “Gandrīz 

Individuālās karjeras 

konsultācijas (pēc 

pieprasījuma). 

 

Grupas nodarbība 8. 

klases skolēniem 

Informācijas atjaunošana 

skolas mājaslapā. 

 

9.klašu skolēnu informēšana 

par KAA pasākumu Madonas 

Valsts ģimnāzijā 

“Ģimnāzistam pa pēdām”. 

Vecāku atkārtota 

informēšana E-

klasē par iespēju 

apmeklēt Atvērto 

durvju dienas 

dažādās mācību 

iestādēs. 



 

Klašu audzinātāju 

pašvērtējums par karjeras 

attīstības atbalsta 

pasākumiem klases stundu 

ietvaros. 

PKK pašvērtējuma 

sagatavošana par otro 

pusgadu. 

 

students” 12.klašu 

skolēniem sadarbībā ar 

skolēnu domi. 
 

“Profesionālo jomu 

izzināšana”. 
 

Informācijas nodošana 12. 

klašu audzinātājām par 

karjeras pasākumu tiešsaistē 

“Gandrīz students”. 

 

 

 
Karjeras izglītības sasaistīte ar jebkura mācību priekšmeta satura apguvi, īstenojot kompetenču pieejā balstītu mācību principus 

(karjeras izglītības programmas tēmu integrēšana, karjeras izglītības prasmju attīstīšana, mācību jomu/priekšmetu saistība ar reālām un 

nākotnes profesijām).  

 

Mācību ekskursijas uz darba vietām un/vai dažādu profesiju pārstāvju viesošanās skolā klātienē vai attālināti, sniedzot skolēniem 

iespēju izzināt un iepazīt dažādas profesijas. 

 

Informatīvo resursu (VIAA, NIID, NVA u.c.) izpēte.  

 

Karjeras izglītības informatīvi – metodisko materiālu izveidošana, papildināšana un tematiska sakārtošana (bibliotēkā, karjeras 

izglītības kabinetā, skolas mājaslapā un uz informatīvā stenda). 

 

Individuālo konsultāciju piedāvāšana, vadīšana, datu reģistrēšana un uzglabāšana. 

 

Vecāku (individuāla vai kopā ar bērnu) konsultēšana skolēnu karjeras lēmumu atbalstam. 

 

Skolēnu dotumu, spēju, stipro pušu noteikšana karjeras izglītības nodarbībās un klases stundās, mācību priekšmetu stundās, interešu 

izglītībā. 
 

 

 


