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«Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs»



Projekta mērķis

Palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, 
veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai 
karjeras attīstībai

Padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju 

Palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba 
devēja un darba tirgus prasībām

 Iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot 
karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai



Projekta mērķa grupa

VSIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums» valsts 
budžeta grupu 1782 1.,2.,3.,4. kursa izglītojamie

Projekta īstenošanā piedalījās
 5 pedagogi karjeras konsultanti 

 2 speciālisti pedagogi/psihologi 

 24 darba devēji/profesionāļi

 5 nodaļu vadītāji 

 85 pedagogi  

 1782 izglītojamie, tsk.15 pašpārvaldes izglītojamie



Projekta īstenošanas laiks

 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta finansējums 

 Karjeras atbalsta pasākumiem, kuri norisinājās laika posmā no 
2018.gada  janvāra līdz 2018.gada septembrim tika piešķirti 
17450 EUR

 Karjeras atbalsta pasākumiem, kuri norisinājās no 2018.gada  
septembra līdz 2019.gada jūlijam tika piešķirti 12408 EUR



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā

 Psihologa lekcijas/semināri  „Iepazīsti sevi” – 23 nodarbības, iesaistīti 395 1.,2. kursa
izglītojamie

 Psihologa lekcija «Saskarsmes un etiķetes loma jauniešu karjeras attīstībā», iesaistīti 183 
1.- 4. kursa izglītojamie

 Lekcija/seminārs «Iepazīsti sevi »
vada lektore J. Korsaka - Pumpura

 Lekcija/seminārs «Saskarsmes un etiķetes loma jauniešu karjeras attīstībā»
vada lektore A. Strautmane



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 
 Darba devēju/nozares profesionāļu karjeras atbalsta pasākumi “Gūsti pieredzi»: meistarklases, praktiskās 

nodarbības, kopā – 23 pasākumi, kurus novadīja 17 darba devēji; pasākumos tika iesaistīti  889 1.,2.,3.,4. kursu 
izglītojamie

 Uzņēmēja M. Dzeņa meistarklase 
«Kafija no plantācijas līdz 
krūzītei»

 Uzņēmuma  «Skai Baltija» 
meistaru meistarklase

 Šefpavāra J.Dukaļska meistarklase «Jūras 
produktu ēdieni»

 Pavāra H. Sauša meistarklase «Desertu 
pagatavošanas veidi»

 Uzņēmējas A. Barsukovas
meistarklase «Grauda ceļš  no tīruma 
līdz svētku galdam»

 SIA «Skrīveru Pārtikas kombināts» 
meistarklase «Gotiņa Kažociņā»

 Uzņēmēja R.Jurēvica meistarklase 
«Ploterēšana. Ploterdarbi»

 Modes mākslinieces S. Pāvuliņas
meistarklase  «Stils un mode»

u.c.                                                   



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 
 Darba devēju/nozares profesionāļu karjeras atbalsta pasākumi “Gūsti pieredzi»: meistarklases, praktiskās 

nodarbības Preiļu struktūrvienībā 

 Šefpavārs T. Godiņa meistarklase «Francijas virtuve» Friziera un stilista G. Timofejeva meistarklase «Vīriešu grims. Vakara grims. Teātra grims»;

 SIA «KLĒRS» meistares meistarklase «Afrobizīšu pīšana»; 



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 
 Darba devēju - nozares profesionāļu karjeras atbalsta pasākum:  lekcijās- semināri „Ceļš uz 

profesiju”, kopā 14 pasākumi, kurus novadīja 13 darba devēji un citi speciālisti, tika iesaistīti 839  
1.,2.,3.,4. kursu izglītojamie

 Uzņēmēja P. Ločmeļa lekcija «Tūrisma attīstības tendences»
 Uzņēmēja G.Lāča lekcija  «Jaunākie tīrīšanas līdzekļi»
 Vīnziņa J.Kaļķa lekcija  «No ogas līdz vīnam»



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 

 Karjeras atbalsta pasākumos «Karjeras iespēju dienas» - pasākumā «Karjeras nedēļa», 
piedalījās 735 1.,2.,3.,4. kursu izglītojamie 

 Pasākumā «Karjeras diena» piedalījās 180 1.,2.,3.,4. kursa izglītojamie 

 Karjeras iespēju dienas, karjeras diena un karjeras nedēļa – pasākumi RTRIT; Rīga un Preiļu struktūrvienība



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 
 Karjeras atbalsta pasākumā «Pa karjeras pēdām”- mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un izstādēm, 

piedalījās 299 1.,2.,3. 4.  kursu izglītojamie

 Starptautiskā skaistumkopšanas izstāde «Baltic Beauty 2019»
 Starptautiskā tūrisma izstāde «Baltour 2019»
 Starptautiskā izglītības izstāde «Skola 2019» u.c.

 Mācību ekskursija uz uzņēmumu «SIA “Fristads Kansas Production”»
 Mācību ekskursija uz kafijas grauzdētavu ”Rocket Bean Roastery”



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 

 Izglītojamo izaugsmei un karjeras attīstībai, kopā organizēti 72 karjeras
atbalsta pasākumi, kuros piedalījās 1782 izglītojamie no Tūrisma un
komerczinību nodaļas, Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas, Modes, stila un
dizaina nodaļas, Pārtikas ražošanas nodaļas un Viesmīlības pakalpojumu
nodaļas

 747 izglītojamie piedalījās vairākos karjeras atbalsta pasākumos, kopā ir
2529 karjeras atbalsta pasākumu dalībnieki



Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 

Karjeras atbalsta pasākumu norises vietas
VSIA «Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums» filiāles:

 Nīcgales ielā 26., Rīgā  
 Marijas ielā 4., Rīgā 
 Sporta ielā 1., Preiļos





Karjeras atbalsta pasākumi  īstenotie 2018./2019. mācību gadā 

Karjeras atbalsta pasākumu norises vietas uzņēmumos:

 Uzņēmumi Rīgā un Preiļos – SIA «Skai Baltija», SIA «Fristads Kansas Production», maizes ceptuve «Dzīles», 
kafijas grauzdētava «Rocket Beans Roastery», SIA «Klērs», SIA «Skrīveru pārtikas kombināts», SIA «Picu bode»,
skaistumkopšanas salons «Stila un mākslas pērļu studija», tīrīšanas tehnoloģiju centrs «2T Centrs» u.c.



Paldies par uzmanību!


