
 

Alūksnes novada vidusskola KAA plāns 2022./2023.m.g. 

 
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2022./2023. 

Metodiskais 

darbs (darbs 

pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, 

materiālu izstrāde 

utml.) 

 

KAA pasākumi 

izglītojamiem un 

potenciālajiem 

izglītojamiem  

 
 

Individuālo 

karjeras 

konsultāciju un 

grupu 

nodarbību 

nodrošināšana 

izglītojamajiem 
 

Izpētes un informatīvais darbs Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS KI programmu 

aktualizācija 

mācību iestādēs 

 

PKK darba plāna 

2022./23.m.g. 

izstrāde 

 

Mācību ekskursijas 

darba vides 

izpētei/iepazīšanai  

Alūksnē, Alūksnes 

novadā 

Grupu karjeras 

konsultācijas 7.-12. 

klase “Digitālie rīki”, 

to pieejamība ”, 

karjeras jautājumu 

pašvadītai izpētei 

  

 

Individuālo un 

grupu nodarbību 

nodrošināšana 

sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem un 

klašu 

audzinātājiem ( 

klātienē un 

attālināti 

Iepazīšanās ar jaunajiem skolēniem 7. un 10. 

klase.  

Informācija par PKK darba pienākumiem un 

atbalsta iespējām skolēnam un ģimenēm mācību 

iestādes- sagatavota (digitāli) materiālu siena 

https://padlet.com/alksne_dace/6ia7olj9oz2dubgf  

Informācija 

sagatavošana un 

nosūtīšana- Karjeras 

nedēļa 2022 

piedāvājumi, klašu 

audzinātājiem, 

priekšmetu skolotājiem, 

skolas atbalsta 

personālam, interešu 

izglītības skolotājiem, 

vecākiem 

 

PKK darba laiks  un 

piedāvātie atbalsta 

pasākumiem 

 

Piedalīšanās klašu 

vecāku sapulcēs 

 

Trīspusējo sarunu- 

konsultāciju 

piedāvājums. 

 

Individuālo karjeras 

konsultāciju pieejamība. 

 

OKTOBRIS Karjera 

stundu/nodarbību 

plānošana, 

sagatavošana un 

vadīšana. 

 

Sadarbība ar 

mācību priekšmetu 

skolotājiem un 

klašu 

audzinātājiem 

plājot un 

organizējot mācību 

Karjeras stundas - 9., 

12. klašu skolēniem. 

“Izvēles ceļi un 

iespējas pēc 9., 12. 

klases” 

 

1.-6., 7.-9., 10.,-12. 

klašu skolēniem – 

Karjeras nedēļa 2022 

piedāvātie pasākumi 

“Uzņēmējspējas- tavas 

superspējas” skolā, 

novadā, valstī 

Karjeras nedēļa 2022 aktivitāšu nodrošināšana 

skolēniem. Iepazīšanās ar skolēniem mācību 

iestādē. 

 

Nosūtīta informācija  

E klases dienasgrāmatā 

https://padlet.com/alksne_dace/6ia7olj9oz2dubgf


NOVEMBRIS stundas  (pirmsk 

gr.- 12. klase) 

 

Mācību materiālu 

atlase un izstrāde 

karjeras 

nodarbībām un 

mācību priekšmetu 

stundām 

 

Gatavošanās un 

individuālo 

konsultāciju 

pieejamība 

 

Informācijas 

aktualizēšana 

(skolas mājaslapai, 

informācijas 

stendiem) par 

tālākizglītības 

mācību iestādēm, 

par  karjeras 

izglītības 

jautājumiem 

 

Informatīvi 

semināri/praktiskas 

nodarbības 

skolotājiem par 

karjeras izglītības 

jautājumiem 

Karjeras stundas – 

7,.8. klašu skolēniem 

“Iepazīsti sevi-1 !”, 

ANV, 10.-12. klašu 

skolēniem- 

interesentiem 

tematiskā tikšanās ar 

CEĻU būves jomas 

speciālistiem. Mācību 

ekskursijas darba 

izpētei/iepazīšanai  

Alūksnē, Alūksnes 

novadā 

 

Individuālo un 

grupu nodarbību 

nodrošināšana 

sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem un 

klašu 

audzinātājiem 

(klātienē un 

attālināti) 

Grupu un individuālās nodarbības  

Ēnu diena 2023 , 

informācija vecākiem. 

 

Atbildes uz vecāku 

jautājumiem.  

 

informācija par Atvērto 

durvju dienu 

piedāvājumu 

pašvaldības, reģiona un 

valsts mācību iestādēs, 

https://www.niid.lv/info

dienas    

DECEMBRIS Karjeras stundas 10.-

12. klašu skolēniem 

“Izglītības un darba 

iespējas pašvaldībā, 

reģionā, Latvijā, 

Eiropā un pasaulē” 

Skolēnu izpēte sadarbībā ar klašu audzinātājiem, 

mācību priekšmetu skolotājiem 

JANVĀRIS Karjeras stundas – 

7,.8., 9. klašu 

skolēniem “Iepazīsti 

sevi-2 !” 

Individuālo un 

grupu nodarbību 

nodrošināšana 

sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem un 

klašu 

audzinātājiem ( 

klātienē un 

attālināti) 

Skolēni jautā- atbild karjeras konsultants, 

sadarbība ar NVA speciālistiem -piedāvājumi un 

programmas jauniešiem, vasaras darba iespējas 

FEBRUĀRIS Karjeras stundas 

“Tikšanās ar ….”, 

tikšanās ar skolas 

absolventiem/profesiju 

pasaules daudzveidības 

iepazīšana 

Ēnu dienas 2023.  

 Skolēna mājasdarbs gatavojoties dalībai projektā 

– CV izveidošana, motivācijas vēstules 

sagatavošana 

Nosūtīta informācija  

E klases dienasgrāmatā 

MARTS ANV, mācību 

programmu  iepazīšana 

– Atvērto durvju diena 

potenciālajiem 

skolēniem, skolēnu 

vecākiem 

Individuālo un 

grupu nodarbību 

nodrošināšana 

sadarbībā ar 

priekšmetu 

skolotājiem un 

klašu 

audzinātājiem 

(klātienē un 

attālināti 

Grupu un individuālās nodarbības 

APRĪLIS Atvērto durvju dienas 

mācību iestādēs 

pašvaldībā, reģionā, 

valstī (klātienē un 

attālināti) 

Atvērto durvju dienu apmeklējums mācību 

iestādēs, pēc savām interesēm.  

Nosūtīta informācija  

E klases dienasgrāmatā 

https://www.niid.lv/infodienas
https://www.niid.lv/infodienas


MAIJS Tikšanās ar Alūksnes 

novada 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta centra 

speciālisti, izzinošas 

mācību ekskursijas pie 

uzņēmējiem Alūksnē, 

Alūksnes novdā 

Individuālo konsultāciju nodrošināšana 

interesentiem. 

Nosūtīta informācija  

E klases dienasgrāmatā 

 


