
BARKAVAS PAMATSKOLAS KAA PASĀKUMU  

DARBA PLĀNS 2022./2023.M.G. 
 

KAA pasākumu darba plāns veidots sadarbībā ar izglītības iestādes administrāciju, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, pamatojoties uz izglītības iestādes 

plānošanas dokumentiem un skolēnu interešu un vajadzību izpēti.  

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Barkavas pamatskolas 1.-9.klases 

Vārds, uzvārds Inese Kolna 

Darba  slodze  0,03 (1 stunda nedēļā) 

  

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 

 

KAA pasākuma plāna 

izveide 

Datu bāzes papildināšana 

par Barkavas 

pamatskolas absolventu 

tālākizglītību 

 

08.09.  

Latvijas finiera ‘’Zaļā klase’’ 9.kl. ar mērķi 

nodrošināt iespēju Latgales reģiona 

pamatskolas vecuma bērniem ērti pieejamā 

attālumā vienas dienas garumā informējoši 

izklaidējošā veidā iepazīties ar mežu 

apsaimniekošanu un kokapstrādes nozari 

Latvijā, kā arī ar mācību un karjeras iespējām 

meža nozarē. 

(atb.I.Kolna) 

09.09  

Rudens pārgājiens 1.-8.kl. ar mērķi iepazīt 

profesijas, apmeklējot vietējos uzņēmējus un 

amatniekus.  

Karoga svētku pasākums Kalpaka 

‘’Liepsalās’’(6.,9.kl.), militārās aizsardzības 

jomas profesiju iepazīšana, integrējot 

aktivitātes, kas veicina lokālpatriotismu un 

pilsonisko līdzdalību. 

(atb.kl.audz.) 

 

29.09. 

Miķeldienas tirgus 

Skolēni iejutīsies individuālo ražotāju un 

tirgotāju lomā, pārdodot pašu darinātus 

izstrādājumus, mācīsies reklamēt preci, 

pieņemt izaicinājumus. 

 

30.09. 

Skolotāju diena (9.klases skolēnu vadītās 

mācību stundas, iepazīstot pedagoga 

profesijas darbu klasē) 
 

 

Skolēnu interešu 

izzināšana, apkopošana, 

analīze. 

 

Klašu audzinātāju 

iepazīstināšana ar 

pieejamiem materiāliem 

1.-9.klašu skolēniem 

karjeras jomā. 
 

 



 

 

 

OKTOBRIS 

 

Sadarbības diskusijas 

un dalīšanās ar Labās 

prakses piemēriem ar 

mācību priekšmetu un 

interešu izglītības  

pedagogiem par KI 

jautājumu integrēšanu 

mācību saturā un  

nodarbībās  

 

 

 

 

Karjeras nedēļa 

 “Uzņēmējspējas un līderība”  

17.10. – 21.10.  

pēc klašu audzinātāju tematisko aktivitāšu 

plānojuma 1.-9.kl. 

 

18.10.  

KAA pasākums “Uzdrošināties un darīt!” 

Tikšanās ar uzņēmējiem Madonas Biznesa 

inkubatorā 9.klases skolēniem (atb. I.Kolna) 

20.10. 

Tiešsaistes diskusija jauniešiem “Kādas 

superspējas veidos manu nākotni?”  9 . 

kl. skolēni 

(atb.I.Kolna) 

 

21.10.  

Skolas līdzpārvaldes organizēts un 

koordinēts pasākums/aktivitātes 

‘’Rudens jampadracis’’/ Pielaiko 

Profesijas!, katru dienu iejūtoties citos 

tēlos.  

 

31.10.  

“Naudas diena” Swedbank organizētā 

finanšu pratības iniciatīva tiešsaistē 2.–4. klašu 

skolēniem ar mērķi, lai jaunā paaudze naudas 

lietas prastu un saprastu labāk. Darbojoties 

kopā ar bankas ekspertiem skolēni uzzinās, ko 

nozīmē ienākumi, izdevumi, uzkrājumi. Bērni 

tiks iepazīstināti ar tēmām, kas saistīti ar 

budžetu. Uzzinās, ar ko nodarbojas bankas 

darbinieki. 

(atb. sākumskolas kl.audz.)  

 

 

Klašu audzinātāji klases 

stundās strādās ar Valsts 

Izglītības attīstības 

aģentūras piedāvātajiem 

materiāliem. 

 

Klašu audzinātāju, 

pedagogu, skolēnu 

informēšana par Karjeras 

nedēļas pasākumiem  

 
 

Karjeras nedēļas 

atgriezeniskās saites- klašu 

puzles izveide. 

 

Skolēnu, pedagogu un 

vecāku informēšana par 

vietnes NIID.lv iespējām  

 

 

Vecāku informēšana 

par Karjeras nedēļas 

pasākumiem. 

  

20.10.2022. -

tiešsaistes diskusija 

vecākiem “Kā 

palīdzēt bērnam 

atklāt savas 

Superspējas”  

 
 

 

NOVEMBRIS 

 

Anketas "Projekta 

rezultātu ilgtspējas 

nodrošināšana" 

kopsavilkums 

 

02.11.  

Tikšanās- meistarklase ‘’Uzdrīksties 

darīt!’’ ar skolas absolventu Mairi 

Gailumu, iepazīstot viņa veiksmes stāstu, ceļā 

no realizētas idejas SMU ‘’DreamSleep’’ līdz 

studijām Tartu universitātē un darbam 

starptautiskā uzņēmumā.  

 

11.11. 

Lāčplēša dienas militārās stafetes sadarbībā 

ar jaunsardzes centra instruktori  A.Kurmīti 

(militārās un  patriotiskās kompetences)  

 

 

Individuālās 

konsultācijas 9. klases 

skolēniem Barkavas 

pamatskolā  

(pēc pieprasījuma) 
 

 

KAA informatīvā stenda 

pilnveide.  

 

Konsultatīva tikšanās ar 

Madonas novada metodiskās 

sadarbības grupas vadītāju 

pedagogu karjeras 

konsultantu J. Pabērzu 

 

 

03.11.2022. – sarunas 

par karjeras izvēles 

iespējām 

 9. klases skolēnu 

vecāku sapulcē 



 

DECEMBRIS 1.pusgada KAA 

pasākumu kopsavilkums 

un satura  izvērtējums 

(interaktīva aptauja) 

Labdarības mēneša aktivitātes- sociālās jomas 

profesiju iepazīšana  

 KI pasākumu kopsavilkums, 

satura  izvērtējums un Labās 

prakses piemēru 

prezentācijas  

 

 

JANVĀRIS KAA plāna aktualizēšana 

Klases audzinātāju 

stundu tematiskajā 

plānojumā  

Vecāku konference Klašu audzinātāji klases 

stundās strādās ar Valsts 

Izglītības attīstības 

aģentūras piedāvātajiem 

materiāliem. 

Konsultatīva tikšanās ar 

Madonas novada 

metodiskās sadarbības 

grupas vadītāju pedagogu 

karjeras konsultantu J. 

Pabērzu 
 

Informācija par 

vecāku konferences 

norisi  
 

FEBRUĀRIS Metodiska sadarbība par 

Ēnu dienas norišu 

sagatavošanu  

KAA pasākums “Tikšanās ar profesionālās 

izglītības iestādēm” visu skolu 8.,9.klašu 

skolēniem tiešsaistē  

(atb.I.Kiukucāne) 

 

Tikšanās- meistarklase ‘’Uzdrīksties 

darīt!’’ ar skolas absolventi Anci Gailumu 

 

Ēnu dienas aktivitātes pēc individuālā 

plāna 

(atb.I.Kolna) 

Klašu audzinātāji klases 

stundās strādās ar Valsts 

Izglītības attīstības 

aģentūras piedāvātajiem 

materiāliem. 

Jauniešu prezentācijas un 

izvērtējums par dalību Ēnu 

dienas aktivitātēs  

 

Sadarbība ar vecākiem 

par 9.klases jauniešu 

dalību Ēnu dienas 

norisē  

 

MARTS Aptauja 9.klašu 

skolēniem par 

tālākizglītību 

KAA pasākums “Zaļās profesijas” 

Kalsnavas, Barkavas, Bērzaunes, Kusas, 

Lazdonas pamatskolu 7.-8.klašu skolēniem 

(komandā 5 skolēni) Kalsnavas pamatskolā  

(atb. A.Eiduka) 

Klašu audzinātāji klases 

stundās strādās ar Valsts 

Izglītības attīstības 

aģentūras piedāvātajiem 

materiāliem. 

Atbalsts karjeras iespēju 

izvēlē 9. klases 

skolēniem, izmantojot 

vietnes NIID.lv iespējas  
 

Vecāku dienas-

meistarklases 

APRĪLIS  KAA pasākums “Kopā ar līderi”  uzaicināto  

skolu 7.-9.klašu skolēniem (3 skolēni   

komandā)  

Praulienas pamatskolā  

(atb. I.Strode) 

Individuālās konsultācijas 

9. klases skolēniem 

Barkavas pamatskolā  

(pēc pieprasījuma) 

  

MAIJS Dokumentācijas 

sistematizēšana, 

apkopošana.  

2022./2023.m.g. KAA 

aktivitāšu kopsavilkums, 

satura  analīze un KI 

Labās prakses piemēru 

prezentācijas sadarbības 

grupās  Barkavas  

pamatskolā.  

 

KAA pasākums “Ģimnāzistam pa pēdām” 

9.klašu skolēniem (atb.S.Jansone) 

Klašu audzinātāji klases 

stundās strādās ar Valsts 

Izglītības attīstības 

aģentūras piedāvātajiem 

materiāliem. 

  9. klases skolēnu 

karjeras izvēles 

individuālā saziņā ar 

vecākiem 

 

 

 SAGATAVOJA: Inese Kolna ____________  

                                                                                                                                                                                                    /vārds, uzvārds, paraksts/



 


