
 
 

 

 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 Cesvaines vidusskola.  

Vārds, uzvārds Ērika Dogana 

Darba  slodze  0.32 

  
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 Karjeras darba 

plānošana skolā.  

Sanāksme novada PKK 

par  darba plānošanu.  

“Stunda nozarē”- 

seminārs VAA 

15.09. - KAA pasākums “ Tikšanās 

ar daudzpusīgu personību  - Andri 

Skridi” 11.,12.klašu skolēniem 

tiešsaistē (atb.Ē.Dogana) 

KAA pasākums ar Andri 

Skridi- sagatavošana, 

īstenošana. 

Afiša pasākumam  

“Tikšanās ar daudzpusīgu 

personību”. 

 

OKTOBRIS Karjeras nedēļas 

aktualitāšu izpēte un 

īstenošana. 

Individuālo 

konsultāciju grafika 

sastādīšana. 

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) 

 

Karjeras nedēļas pasākumi, ko 

piedāvā aģentūra. 

 Stundas ar PKK par karjeras 

nedēļu , par individuālo 

konsultāciju iespēju. U.c. 

karjeras jautājumiem 7.-

12.klasēs. 

Jaunākajās klasēs- grupu 

nodarbības kas ir 

profesija,kādas profesijas tu 

zini, atpazīsti profesiju pēc 

zīmējuma.  

 Interaktīvā spēle -parprof 

Karjeras nedēļas 

informācijas 

izpēte,aktualizēšana.  

Informācijas, 

metodiskā atbalsta 

sniegšana skolotājiem , 

klašu audzinātājiem. 

Informācija par 

karjeras nedēļas 

aktivitātēm. 



 
 

 

“Veiksmes stāsti”- tikšanās ar skolas 

absolventu(tiem) vidusskola 

 

Stunda ar PKK.  

Filmu par profesijām skatīšanās 

Karjeras nedēļā. (5.-7.kl.) 

 

NOVEMBRIS Gatavošanās 

individuālām 

konsultācijām un 

grupu stundām. 

NIID karjeras testu 

izpēte. 

KAA pasākums “Tikšanās ar 

augstskolu pārstāvjiem”  

11., 12.klašu skolēniem tiešsaistē (atb. 

S.Jansone) 

 

Tikšanās ar zemessargu  vai NBS 

karavīru. (Tēvzemes nedēļas ietvaros). 

Karavīrs- profesija vai darbs? 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas  Cesvaines 

vidusskolas 9.-12.klasēs ( 

pēc pieprasījuma). 

Jaunākajās klasēs- grupu 

nodarbības kas ir profesija, 

vecāku profesija. Kas es 

būšu,kad izaugšu liels. 

Grupas nodarbības 

8.klasēs “Tava karjeras 

izvēle- pamatsoļi”. 

Grupu nodarbība 7.kl. 

“Manu vecāku profesijas, 

dzimtas profesijas”. 

Informācijas, 

metodiskā atbalsta 

sniegšana  priekšmetu 

skolotājiem , klašu 

audzinātājiem. 

Informācijas 

atbalsta sniegšana 

vecākiem klašu  

vecāku sapulcēs un 

eklasē.  

Regulāra saziņa un 

informēšana par 

aktualitātēm un 

aktuāliem 

tālākizglītības, 

kursu 

piedāvājumiem. 

DECEMBRIS Gatavošanās 

individuālām 

konsultācijām un 

grupu stundām. 

KAA pasākums “Izstāsti un 

iedvesmo!” uzaicināto skolu 10.klašu 

skolēniem Ērgļu vidusskolā 

(atb.E.Freivalde) 

 

Profesija –izstāžu kurators. 

Individuālās karjeras 

konsultācijas  Cesvaines 

vidusskolas 9.-12.klasēs ( 

pēc pieprasījuma). 

Grupu nodarbība 

9.klasēs”Manas karjeras 

un profesijas izvēles 

pamatsoļi”. Profesiju 

pasaule. 
 

Metodisko materiālu 

gatavošana 

individuālām 

konsultācijām 

Vecāku 

informēšana par 

pieejamiem 

materiāliem 

karjeras jomā e-

vidē. 
 



 
 

 

JANVĀRIS Sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem karjeras 

izglītības integrācija 

mācību procesā. 

Projekti. 

Gatavošanās 

individuālām 

konsultācijām un 

grupu stundām.  

Vecāku konference 

Veiksmes stāsti- tikšanās ar skolas 

absolventiem un studentiem. 

 

Individuālās karjeras 

konsultācijas  Cesvaines 

vidusskolas 9.-12.klasēs ( 

pēc pieprasījuma). 

Grupu nodarības 7.-

9.klasēs  kas ir CV 

Konsultācijas un palīdzība 

atrast profesijas pārstāvi 

ko ēnot. 
 

Darbs pie individuālo 

konsultāciju metodikas 

pilnveidošanas.  

Konsultācijas ar  

kolēģiem par karjeras 

materiāliem un atbalstu. 
 

Jaunumi vecākiem 

un skolēniem e-

vidē.  
 

FEBRUĀRIS Gatavošanās 

individuālām 

konsultācijām un 

grupu stundām. 

KAA pasākums “Tikšanās ar 

profesionālās izglītības iestādēm” 

visu skolu 8.,9.klašu skolēniem 

tiešsaistē (atb.I.Kiukucāne) 

Ēnu diena Cesvaines vidusskolā. 

9.- 12. klašu skolēniem iespēja 

doties tālāk ēnot sev aktuālo 

profesiju.  

 9.-12.klašu skolēniem aicināsim 

ciemos kādu izglītības iestādi 

prezentēt studiju iespējas vai 9.kl. 

skolēniem ekskursija uz kādu no 

profesionālajām izglītības 

iestādēm.(ja būs transports). 

Tikšanās Cesvaines vidusskolā ar 

absolventiem.  

Studenta kurpēs – studējošo skolas 

absolventu ēnošana 

Izglītības izstādes “Skola – 

2023”apmeklējums Rīgā ( ja būs 

transports). 

Jaunāko klašu skolēniem- 

grupu nodarbības- spēle 

“Atpazīsti profesiju” 

Individuālās karjeras 

konsultācijas  Cesvaines 

vidusskolas 9.-12.klasēs ( 

pēc pieprasījuma). 
 

“Ēnu dienas”apkopojums 

un publikācija. 

Informācija par 

aktuāliem 

piedāvājumiem e-

vidē, pieaugušo 

tālākizglītībā.  

MARTS Aptauja 9.klašu 

skolēniem par 

tālākizglītību 

KAA pasākums “Zaļās profesijas” 

Kalsnavas, Barkavas, Bērzaunes, 

Kusas, Lazdonas pamatskolu 7.-

8.klašu skolēniem (komandā 5 

Individuālās karjeras 

konsultācijas  Cesvaines 

Informācija par atvērto 

durvju dienām 

Jaunumi vecākiem 

un skolēniem e-

vidē.  
 



 
 

 

Gatavošanās 

individuālām 

konsultācijām un 

grupu stundām. 

skolēni) Kalsnavas pamatskolā (atb. 

A.Eiduka) 

Klašu ekskursijas  pie zemniekiem, 

amatniekiem, individuālajiem 

uzņēmējiem laukos.(Ja būs 

transports).Vai aicināsim ciemos 

vecākus pastāstīt par 

profesiju,dalīties pieredzē. 

vidusskolas 9.-12.klasēs ( 

pēc pieprasījuma). 

 
 

Profesionālās mācību 

iestādēs un augstskolās. 

Metodikas un metožu 

pilnveidošana 

individuālajām 

konsultācijām. 
 

APRĪLIS Metodikas un metožu 

pilnveidošana 

individuālajām 

konsultācijām. 
 

KAA pasākums “Kopā ar līderi”  

uzaicināto  skolu 7.-9.klašu skolēniem 

(3 skolēni   komandā) Praulienas 

pamatskolā (atb. I.Strode) 

Iepazīsti lauku uzņēmēju. Ciemos pie 

individuālā darba veicējām – audējām 

Cesvainē, 

Individuālās karjeras 

konsultācijas  Cesvaines 

vidusskolas 9.-12.klasēs ( 

pēc pieprasījuma). 
 

Jaunumi vecākiem un 

skolēniem e-vidē.  

Informācija par atvērto 

durvju dienām mācību 

iestādēs. 

Jaunumi vecākiem 

un skolēniem e-

vidē. 

Individuālas 

sarunas ar 

vecākiem par 

interesējošiem 

jautājumiem 

MAIJS Gatavošanās 

individuālām 

konsultācijām un 

grupu stundām. 

KAA pasākums “Ģimnāzistam pa 

pēdām” 9.klašu skolēniem 

(atb.S.Jansone) 

Ekskursija uz mākslinieka darbnīcu. 

Stāsts par mākslu un dzīvi . Radošā 

darbnīca. 

Tikšanās ar studentiem un 

augstskolu pārstāvjiem.10.-

12.klasei. 

Individuālās karjeras 

konsultācijas  Cesvaines 

vidusskolas 9.-12.klasēs ( 

pēc pieprasījuma). 
 

Jaunumi vecākiem un 

skolēniem e-vidē.  

Informācija par atvērto 

durvju dienām mācību 

iestādēs. 

Jaunumi vecākiem 

un skolēniem e-

vidē.  
 



 
 

 

 


