
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Karjeras atbalsta plāns 2019./2020.m.g. septembrim      

                                                                                                                   
 

Nr. Pasākuma nosaukums Izpildes laiks Pasākuma 

izpildes veids 

Mērķa 

auditorija 

Atbildīgais 

1. Nodrošināt Karjeras atbalsta 

plāna pilnveidošanu un 

īstenošanu. 

2019./2020.m.g., līdz 

30. septembrim 

Plāns Pedagoģiskais 

personāls, 

izglītojamie  

F.Lomanova  

 

2. Veikt karjeras atbalsta 

koordinēšanu, vadīšanu un 

pārraudzību. 

2019./2020.m.g., 

pastāvīgi 

Koordinēšana, 

pārraudzība 

Pedagoģiskais 

personāls, 

izglītojamie 

F.Lomanova  

 

3. Iesaistīt pedagoģisko 

personālu Karjeras atbalsta 

plāna īstenošanā. 

2019./2020.m.g., 

līdz 30.septembrim  

Plāns Pedagoģiskais 

personāls  

F.Lomanova  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Nodaļu vadītāji  

4. Veikt pienākumu izpildes 

kontroli karjeras atbalsta 

jautājumos. 

2019./2020.m.g., 

pastāvīgi 

Amata 

apraksts 

Pedagoģiskais 

personāls 

F.Lomanova 

5. Veikt sadarbību ar valsts un 

pašvaldību iestādēm, darba 

devējiem un nevalstiskajām 

organizācijām.  

2019./2020.m.g., 

pastāvīgi 

Tikšanās, 

pārrunas 

Valsts un 

pašvaldību 

iestādes, darba 

devēji un citi 

F.Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Nodaļu vadītāji  

L.Ļevančuka 

G.Šmaukstele 

D.Baltuseviča  

A. Apine 

6. Turpināt karjeras atbalsta 

projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības 

iestādēs” īstenošanu. 

2019./2020.m.g., 

pastāvīgi 

Projekts  Izglītojamie, 

skolotāji u.c. 

F.Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

 

7. Izstrādāt Karjeras attīstības 

atbalsta pasākumu plānu 

2019./2020. mācību gadam 

projekta īstenošanai. 

2019./2020.m.g., līdz 

16. septembrim 

Plāns Izglītojamie, 

skolotāji u.c.  

F.Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

8. Sagatavot informāciju par 

karjeras atbalsta 

pasākumiem.  

2019./2020.m.g.,  

 pastāvīgi 

Informācija Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F.Lomanova 

A.Apine 

9. Pilnveidot stendu „Karjeras 

atbalsts”. 

2019./2020.m.g.,  

pastāvīgi 

Stends Izglītojamie, 

skolotāji un 

citi interesenti 

F.Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

I.Caune  

A.Apine 

10. Sniegt konsultācijas 

vispārizglītojošo skolu 

skolēniem par profesionālās 

izglītības iegūšanas iespējām 

un nākamajām profesijām . 

2019./2020.m.g.,  

pastāvīgi 

Konsultācijas Potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki un citi 

interesenti  

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Nodaļu vadītāji  

L.Ļevančuka 

G.Šmaukstele 

D.Baltuseviča  

Skolotāji 

F.Lomanova  

A.Apine 

11. Sniegt konsultācijas 

tehnikuma izglītojamajiem 

un pedagogiem par karjeras 

atbalsta jautājumiem.  

 

2018./2019.m.g.,  

pastāvīgi  

Konsultācijas Izglītojamie, 

skolotāji un 

citi interesenti 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F.Lomanova 



12. Nodrošināt atbalsta 

pasākumu organizēšanu 

1.kursa izglītojamo 

adaptācijai tehnikuma 

vidē. 

2019./2020.m.g.,  

septembris -

decembris 

Atbalsta 

pasākumi 

1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Skolotāji  

Nodaļu vadītāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

12.1. Sagatavot informāciju 

„Uzsākot mācības jaunos 

apstākļos”. 

2019./2020.m.g., 

 līdz 3.septembrim 

Informatīvais 

materiāls  

1. kursa 

izglītojamie 

F.Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

12.2. Nodrošināt izglītojamo 

savstarpējo iepazīšanos. 

2019./2020.m.g., līdz  

6. septembrim 

Pārgājiens, 

Ekskursija, 

Pārrunas 

1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

12.3. Informēt izglītojamos par 

mācību procesa organizāciju 

tehnikumā.  

2019./2020.m.g., 

līdz 13..septembrim 

Informēšana  1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Nodaļu vadītāji 

12.4. Veikt pārrunas ar 

izglītojamajiem par 

piemērotību izvēlētajai 

profesijai. 

2019./2020.m.g., līdz 

20.septembrim 

Pārrunas 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Profesionālās 

izglītības skolotāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

12.5. Iepazīstināt izglītojamos ar 

tehnikuma vēsturi, 

tradīcijām, darba kārtību un 

citiem dokumentiem.  

2019./2020.m.g., līdz 

27.septembrim 

Informācija 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji  

Skolotāji 

12.6. Iepazīstināt izglītojamos ar 

izglītības programmām, 

apgūstamajām profesijām un 

izvēlētās profesijas standarta 

prasībām. 

2019./2020.m.g., 

līdz 30..septembrim 

Informēšana 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Nodaļu vadītāji 

A.Silavs  

12.7. Apzināt izglītojamo 

mācīšanas un karjeras 

attīstības problēmas.  

2019./2020.m.g., 

līdz 30.septembrim 

Aptauja 

Pārrunas 

1. kursa 

izglītojamie  

Grupu audzinātāji 

Skolotāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

12.8. Veikt izglītojamo personības 

izpēti (intereses, spējas, brīvā 

laika aktivitātes, hobiji u.c) .  

2019./2020.m.g.,  

līdz 27. septembrim 

Izpēte 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

12.9. Rosināt izglītojamos veidot  

portfolio.  

2019./2020.m.g.,  

pastāvīgi 

Portfolio 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Skolotāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

12.10. Sniegt palīdzību un atbalstu 

izglītojamajiem adaptācijai 

jaunajā dzīves vidē, ja viņi 

dzīvo dienesta viesnīcā. 

2019./2020.m.g.,  

pastāvīgi  

Iepazīšanās, 

atbalsta 

pasākumi 

1. kursa 

izglītojamie 

Viesnīcu 

audzinātāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

12.11. Veikt uzņēmumu 

apmeklējumus atbilstoši 

izvēlētajai profesijai. 

2019./2020.m.g.,  

septembris -oktobris  

Ekskursija 1. kursa 

izglītojamie 

Prakšu vadītāji 

Grupu audzinātāji 

12.12. Veikt vecāku iesaistīšanu 

karjeras atbalsta pasākumu 

īstenošanā. 

2019./2020.m.g., 

pastāvīgi 

Tikšanās Vecāki Grupu audzinātāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

 

 

 

 

Karjeras izglītības vadītāja                                               Faina Lomanova 


