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Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

PKK DARBA PLĀNS 2021./2022.MĀCĪBU GADAM 

*PKK plānā var būt izmaiņas COVID 19 noteikto ierobežojumu dēļ. 
 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija 

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 7. –9., 11.- 12.klase, Bērzaunes pamatskolas 7.-9.klase, Kalsnavas 

pamatskolas 7.-9.klase, Liezēres pamatskolas 7.-9.klase, Praulienas pamatskolas 7.-9.klase 

PKK vārds, uzvārds Jolanta Pabērza 

PKK slodze projektā 0,31 slodze 

  
Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2021./2022. 

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 KAA pasākuma plāna  

izveide A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 

7. -12.klasei, 

Bērzaunes pamatskolas 

7.-9.klasei, Kalsnavas 

pamatskolas 7.-

9.klasei, Liezēres 

pamatskolas 7.-

9.klasei, Praulienas 

pamatskolas 7.-9.klasei 

2021./2022.m.g.. 

 

Personalizētas 

infografikas 

izveidošana par 

KAA pasākums „Profesiju pārgājiens” 

Liezēres pamatskolas 7. – 9.klašu 

skolēniem. 

 

 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

 

Grupas  nodarbība                

” Pašizpēte” Liezēres 

pamatskolas 7.klasei, 

Bērzaunes pamatskolas 

7.klasei. 

 

Grupas  nodarbība 

„Pašizpēte. Dž.Holanda 

tests” A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 12.klasei. 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

Tikšanās ar  A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas, 

Bērzaunes pamatskolas, 

Kalsnavas pamatskolas, 

Liezēres pamatskolas, 

Praulienas pamatskolas 

administrāciju par 

karjeras projekta 

aktualitātēm  un 

2021./2022.m.g. KAA 

pasākumu plānu. 

 

Aptauja Kalsnavas 

pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēniem, Praulienas 

pamatskolas 7.-9.klašu, 
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profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

karjeras darbības 

virzieniem A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolā, 

Bērzaunes pamatskolā, 

Kalsnavas pamatskolā, 

Liezēres pamatskolā, 

Praulienas pamatskolā 

un izsūtīšana E-klasē 

skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem. 

 

PKK portfolio 

pilnveidošana. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas  7.-9.klašu, 

11. – 12.klašu  skolēniem 

par karjeras atbalsta 

nepieciešamību skolā. 

 

 

  

OKTOBRIS Informācijas 

apkopošana par 

Karjeras nedēļas 2021 

norisi A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolā, 

Bērzaunes pamatskolā, 

Kalsnavas pamatskolā, 

Liezēres pamatskolā, 

Praulienas pamatskolā.  

 

PKK portfolio 

pilnveidošana. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

Karjeras nedēļas 2021 pasākumu 

organizēšana A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 7. -12.klasei, Bērzaunes 

pamatskolas 7.-9.klasei, Kalsnavas 

pamatskolas 7.-9.klasei, Liezēres 

pamatskolas 7.-9.klasei, Praulienas 

pamatskolas 7.-9.klasei. 

 

Karjeras nedēļas 2021 ietvaros KAA 

pasākums „ Madonas novada 

pašvaldības IKT speciālistu pieredzes 

stāsti” A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 

7. -12.klasei, Bērzaunes pamatskolas 

7.-9.klasei, Kalsnavas pamatskolas 7.-

9.klasei, Liezēres pamatskolas 7.-

9.klasei, Praulienas pamatskolas 7.-

Grupas  nodarbība 

” Pašizpēte” Praulienas  

pamatskolas 7.klasei, 

Kalsnavas pamatskolas 

7.klasei, A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 7.klasei. 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

Informatīvs seminārs par 

Karjeras nedēļas 2021 

aktivitātēm A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas, 

Bērzaunes pamatskolas, 

Kalsnavas pamatskolas, 

Liezēres pamatskolas, 

Praulienas pamatskolas 

pedagogiem Zoom 

platformā. 

 

Datu bāzes papildināšana 

par A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 9.un 12.klašu 

absolventu, Bērzaunes 

pamatskolas 9.klases 

Vecāku informēšana 

E-klasē  un iesaiste 

Karjeras nedēļas 

pasākumos A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolā, 

Bērzaunes 

pamatskolā, 

Kalsnavas 

pamatskolā, Liezēres 

pamatskolā, 

Praulienas 

pamatskolā. 
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9.klasei. 

 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

absolventu, Kalsnavas 

pamatskolas 9.klases 

absolventu, Liezēres 

pamatskolas 9.klases 

absolventu, Praulienas 

9.klases absolventu 

tālākizglītību, 

sadarbojoties ar klašu 

audzinātājiem. 

 

Informatīvs seminārs  

„Kā notiek individuālās 

karjeras konsultācijas 

skolā ?” A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas, 

Bērzaunes pamatskolas, 

Kalsnavas pamatskolas, 

Liezēres pamatskolas, 

Praulienas pamatskolas 

pedagogiem Zoom 

platformā.  

NOVEMBRIS Tavaklase.lv karjeras 

video saišu 

apkopojums un 

nosūtīšana E-klasē 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas, Bērzaunes 

pamatskolas, 

Kalsnavas 

pamatskolas, Liezēres 

pamatskolas, 

Praulienas pamatskolas 

KAA pasākums „Kanisterapija – 

profesija vai dzīvesveids?” Liezēres 

pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem. 

 

 

 

 

KAA pasākums „Koku vilnas 

meistara amats” Bērzaunes 

pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem. 

 

Grupas nodarbība 

„Profesionālo jomu 

izzināšana” Liezēres 

pamatskolas 8.klasei, 

Bērzaunes pamatskolas 

8.klasei, Kalsnavas 

pamatskolas 8.klasei. 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

Informācija E-klasē 

Liezēres pamatskolas 7.-

9.klašu skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem 

par KAA pasākumu 

„Kanisterapija – profesija 

vai dzīvesveids?” 

 

Informācija E-klasē 

Bērzaunes pamatskolas 

7.-9.klašu skolēniem, 

Prezentācijas   „Kā 

notiek individuālās 

karjeras konsultācijas 

skolā ?” izsūtīšana E-

klasē A.Eglīša 

Ļaudonas 

vidusskolas, 

Bērzaunes 

pamatskolas, 

Kalsnavas 

pamatskolas, Liezēres 
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pedagogiem . 

 

PKK portfolio 

pilnveidošana. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

pedagogiem, vecākiem 

par KAA pasākumu 

„Koku vilnas meistara 

amats”.  

 

Informācijas aktualizācija 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas, Bērzaunes 

pamatskolas, Kalsnavas 

pamatskolas, Liezēres 

pamatskolas, Praulienas 

pamatskolas skolu mājas 

lapās. 

 

Publikācijas sagatavošana 

Madonas novada 

pašvaldības 

informatīvajam 

izdevumam „Madonas 

novada Vēstnesis”.  

pamatskolas, 

Praulienas 

pamatskolas 

vecākiem. 

DECEMBRIS Mērķu kalendāra 

izveide A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 

7. -12.klasei, 

Bērzaunes pamatskolas 

7.-9.klasei, Kalsnavas 

pamatskolas 7.-

9.klasei, Liezēres 

pamatskolas 7.-

9.klasei, Praulienas 

pamatskolas 7.-9.klasei 

2022.gadam. 

KAA pasākums „Kanisterapija – 

profesija vai dzīvesveids?” Praulienas 

pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem. 

 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

 

Grupas nodarbība 

„Profesionālo jomu 

izzināšana” Praulienas 

pamatskolas 8.klasei, 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 8.klasei. 

Informācija E-klasē 

Praulienas  pamatskolas 

7.-9.klašu skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem 

par KAA pasākumu 

„Kanisterapija – profesija 

vai dzīvesveids?” 

 

Saņemtās atgriezeniskās 

saites par individuālajām 

konsultācijām 1.semestrī 

analīze, refleksija. 

Vecāku informēšana 

E-klasē par iespēju 

piedalīties projektā 

„Nodarbināto personu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide” . 
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PKK portfolio 

pilnveidošana. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

 

Informatīva publikācija 

skolu mājas lapās par 

1.semestra darbu Karjeras 

projektā. 

JANVĀRIS Metodiskā darba 

izstrādne sadarbībā ar 

mācību priekšmeta 

skolotājiem. 

 

KAA plāna 

aktualizācija 

2.semestrim. 

 

PKK portfolio 

pilnveidošana. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

KAA pasākums „Absolventu stāsti” 

Kalsnavas pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēniem. 

 

KAA pasākums „Absolventu stāsti” 

Bērzaunes  pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēniem. 

 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

Grupas nodarbība „Karjeras 

pamatjautājumi – gribu, 

varu, vajag. Izglītības 

sistēma Latvijā” Liezēres 

pamatskolas 9.klasei, 

Bērzaunes pamatskolas 

9.klasei, Kalsnavas 

pamatskolas 9.klasei. 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

Informācija E-klasē 

Kalsnavas   pamatskolas 

un Bērzaunes 

pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēniem, pedagogiem, 

vecākiem par KAA 

pasākumu „Absolventu 

stāsti?” 

 

Informācija mācību 

priekšmetu skolotājiem 

E-klasē par iespēju veikt 

metodisko izstrādni 

sadarbībā ar pedagogu 

karjeras konsultantu. 

 

 

Informācija E-klasē  

Kalsnavas pamatskolas, 

Bērzaunes pamatskolas 

7.-9.klašu  skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem 

par KAA pasākumu 

„Absolventu stāsti”. 

Dalība vecāku 

kopsapulcē Liezēres 

pamatskolā. 

FEBRUĀRIS PKK portfolio 

pilnveidošana. 

„Ēnu dienas” koordinēšana A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 7. -12.klasei, 

Grupas nodarbība „Karjeras 

pamatjautājumi – gribu, 

 Informācija E-klasē  par 

„Ēnu dienas” aktivitātēm 

Vecāku informēšana 

E-klasē par „Ēnu 
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PKK atskaites 

sagatavošana. 

Bērzaunes pamatskolas 7.-9.klasei, 

Kalsnavas pamatskolas 7.-9.klasei, 

Liezēres pamatskolas 7.-9.klasei, 

Praulienas pamatskolas 7.-9.klasei. 

 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

varu, vajag. Izglītības 

sistēma Latvijā” Praulienas 

pamatskolas 9.klasei, 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 9.klasei. 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas, Bērzaunes 

pamatskolas, Kalsnavas 

pamatskolas, Liezēres 

pamatskolas, Praulienas 

pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēniem, pedagogiem. 

 

dienas” aktivitātēm 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolā, 

Bērzaunes 

pamatskolā, 

Kalsnavas 

pamatskolā, Liezēres 

pamatskolā, 

Praulienas 

pamatskolā. 

MARTS PKK portfolio 

pilnveidošana. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

KAA pasākums „Vecāki māca un 

mācās par karjeru” Liezēres 

pamatskolas un Praulienas 

pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem. 

 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

Grupas nodarbība „4 

veiksmes atslēgas” A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 11., 

12.klašu skolēniem. 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

Informācija E – klasē 

Liezēres pamatskolas un 

Praulienas pamatskolas 

7.-9.klašu skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem 

par KAA pasākumu 

„Vecāki māca un mācās 

karjeru”. 

Vecāku informēšana 

E-klasē un  iesaiste 

KAA pasākumā 

„Vecāki māca un 

mācās par karjeru” 

Liezēres pamatskolā 

un Praulienas 

pamatskolā. 

 

Seminārs – diskusija  

Madonas novada  

skolu vecākiem. 

APRĪLIS PKK portfolio 

pilnveidošana. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

Prakse.lv nodarbības A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 11., 12.klasei 

par mācību priekšmetu satura 

praktisko pielietojumu dzīvē un 

sasaisti ar karjeras vadības prasmju 

attīstīšanu. 

 

Atvērto durvju dienu apmeklējums 

pēc interesēm klātienē un Zoom 

platformā. 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

Informācija E-klasē 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolas 11., 12.klases 

skolēniem un 

audzinātājiem. 

 

9., 12.klašu skolēnu  

informēšana par 

Atvērtajām durvju 

dienām izglītības iestādēs 

Vecāku informēšana 

E-klasē par 

Atvērtajām durvju 

dienām izglītības 

iestādēs klātienē un 

Zoom platformā. 

 

Aptauja  A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas 

7. -12.klasei, 
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PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

klātienē un Zoom 

platformā. 

Bērzaunes 

pamatskolas 7.-

9.klasei, Kalsnavas 

pamatskolas 7.-

9.klasei, Liezēres 

pamatskolas 7.-

9.klasei, Praulienas 

pamatskolas 7.-

9.klasei  -  

2021./2022.m.g. 

sniegtā  karjeras 

atbalsta izvērtējums 

un turpmākās 

vajadzības.  

MAIJS Pašnovērtējuma 

sagatavošana. 

 

Ziņojumi 

pedagoģiskajās 

padomes sēdēs 

A.Eglīša Ļaudonas 

vidusskolā, Bērzaunes 

pamatskolā, Kalsnavas 

pamatskolā, Liezēres 

pamatskolā, Praulienas 

pamatskolā. 

 

PKK atskaites 

sagatavošana. 

Atvērto durvju dienu apmeklējums 

pēc interesēm klātienē un  Zoom 

platformā. 

 

PKK semināra apmeklējums Madonā. 

Sadarbība ar citiem PKK. 

 

Individuālās konsultācijas 

pēc pieprasījuma. 

9., 12.klašu skolēnu  

informēšana par 

Atvērtajām durvju 

dienām izglītības iestādēs 

klātienē un Zoom 

platformā. 

 

Aptauja ar  A.Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas, 

Bērzaunes pamatskolas, 

Kalsnavas pamatskolas, 

Liezēres pamatskolas, 

Praulienas pamatskolas 

pedagogiem „Karjeras 

projekta darba ieguvumi 

un iespējas darba 

turpināšanai pēc projekta 

noslēguma”, rezultātu 

Vecāku informēšana 

E-klasē par iespēju 

piedalīties projektā 

„Nodarbināto personu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide” . 
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apkopojums un analīze ar 

skolu administrāciju. 

 

Saņemtās atgriezeniskās 

saites par individuālajām 

konsultācijām 2.semestrī 

analīze, refleksija. 

 

Informatīva publikācija 

skolu mājas lapās par 

2.semestra darbu Karjeras 

projektā. 

 
 


