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Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

                

Karjeras attīstības atbalsta plāns 2021./2022.m.g. decembrim 

 
Karjeras attīstības atbalsta plāns ir pasākumu kopums, kas ietver karjeras attīstības atbalsta pasākumus orientētus uz 

izglītojamo karjeras izglītību, karjeras informēšanu un konsultēšanu. 

                                                                                           
Nr. Pasākuma nosaukums Izpildes laiks Pasākuma 

izpildes veids 

Mērķa 

auditorija 

Atbildīgais 

1. Karjeras attīstības atbalsta 

koordinēšana, vadīšana un 

pārraudzība. 

2021./2022.m.g., 

decembris 

 

Koordinēšana, 

pārraudzība 

Pedagoģiskais 

personāls, 

izglītojamie 

F. Lomanova  

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

2. Pedagoģiska personāla iesaistīšana  

Karjeras attīstības atbalsta programmas 

un Karjeras attīstības atbalsta plāna 

īstenošanā 

2021./2022.m.g., 

decembris 

 

Plāns Pedagoģiskais 

personāls  

F. Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Nodaļu vadītāji 

3. Karjeras atbalsta projekta 

Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” īstenošana. 

2021./2022.m.g., 

decembris 

Projekts Izglītojamie, 

Pedagoģiskais 

personāls  

F. Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

4. Stundu plānu izstrādāšana karjeras 

atbalsta integrēšanai mācību stundu 

saturā sadarbībā ar vispārējas vidējas 

izglītības un profesionālās izglītības 

skolotājiem. 

2021./2022.m.g.,  

līdz  

17. decembrim  

Stundu plāns Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Skolotāji 

5. Nodarbību  novadīšana 1.-4. kursu 

grupu izglītojamajiem karjeras 

attīstības atbalsta integrēšanai 

audzināšanās darbā:  

1.“ Standarta vai radošs CV, kāds ir 

piemērotāks?”. 

2.“Profesiju mainība un dažādība”. 

3.“Karjeras mērķu sastādīšana”.  

4.  “Es un mani grupas biedri”.  

5. “Darba tirgus tendences”.   

6. “Ceļš uz uzņēmējdarbību”. 

7.  "Karjera un es".  

8.  “IKT un profesijas". 

2021./2022.m.g.,  

decembris, 

atbilstoši nodarbību 

grafikam 

Nodarbības Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

 

6. Diskusijas “Karjeras iespējas” 

organizēšana Pārtikas ražošanas un 

ēdināšanas nodaļas, 1.-4.kursu 

izglītojamajiem 

2021./2022.m.g.,  

9. decembris 

Diskusija Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

 

7. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

augstskolām: 

 1. Darba kārtības izstrāde karjeras 

atbalsta pasākuma “Tālākizglītības 

nedēļa 2022” organizēšanai. 

2. Informācijas sagatavošana un 

nosūtīšana augstskolām. 

2021./2022.m.g.,  

līdz 15.decembrim 

Darba kārtība 

Informatīvie 

un izglītojošie 

materiāli 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

skolotāji, 

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F. Lomanova 

 

8. Aptaujas lapu  par izglītojamo interešu 

un vajadzību, karjeras attīstības un 

mācīšanas problēmu rezultātiem 

apkopošana un prezentāciju 

sagatavošana.  

2021./2022.m.g.,  

līdz  16. decembrim 

 

Aptaujas lapa 

Prezentācija 

1. kursa 

izglītojamie  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

9. Izglītojamo konsultēšana portfolio 2021./2022.m.g.,  Konsultācijas 1.-4. kursu Pedagogi karjeras 
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veidošanā.  Nodarbību  novadīšana 1.-

4. kursu grupu izglītojamajiem:  

"Mans portfolio". 

līdz 10.decembrim izglītojamie konsultanti  

 

10. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

izglītojamo vecākiem. 

2021./2022.m.g., 

decembris  

 

Informēšana 

Konsultācijas 

Izglītojamo   

vecāki u.c. 

Grupu audzinātāji                                                                        

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

11. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

darba devējiem.  

Tiešsaites ekskursiju organizēšana uz 

uzņēmumu “Smiltenes piens” Pārtikas 

ražošanas un ēdināšanas nodaļas, 1.-4. 

kursu izglītojamajiem . 

2021./2022.m.g.,  

līdz 15. decembrim 

 

Pārrunas 

Tikšanās 

Ekskursija 

Darba devēji  

 

1. – 4. kursu 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F. Lomanova  

Pedagogi  
Nodaļu vadītāji 

 

12. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

valsts un pašvaldību iestādēm un 

nevalstiskajām organizācijām. 

2021./2022.m.g.,  

decembris 

 

Informācija Iestādes, 

organizācijas 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Skolotāji Nodaļu 

vadītāji 

13. Izglītojošo un informatīvo materiālu 

par karjeras atbalsta pasākumiem 

sagatavošana un ievietošana mājās 

lapā”: 

- “Jaunajai paaudzei ir vienaldzīga 

sociālā hierarhija” - Latvijas 

Universitātes profesore, Zandas 

Rubenes raksts. 

- Izpētes materiāls “Izglītojamo 

mācīšanas un karjeras attīstības 

problēmas”. Aptaujas lapu 

analīzes rezultāti, prezentācijas. 

2021./2022.m.g.,  

līdz 15.decembrim 

 

 

Informācija 

Materiāls 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

F.Lomanova 

Mikus Grigals  

 

14. Karjeras attīstības atbalsta un 

informēšanas nodrošināšana  

tehnikuma izglītojamiem, skolotājiem, 

izglītojamo vecākiem attālināti vai 

klātienē. 

2021./2022.m.g.,  

decembris 

 

Informēšana Tehnikuma 

izglītojamie,   

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

15. Konsultāciju sniegšana tehnikuma 

izglītojamajiem un pedagogiem par 

karjeras atbalsta jautājumiem.  

2021./2022.m.g.,  

pēc pieprasījuma 

Konsultācijas Izglītojamie, 

skolotāji un citi  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F. Lomanova 

16. Konsultāciju sniegšana 

vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem 

par profesionālās izglītības iegūšanas 

iespējām un nākamajām profesijām  

2021./2022.m.g.,  

pēc pieprasījuma 

pastāvīgi 

Konsultācijas Potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki un citi 

interesenti  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F .Lomanova  

Nodaļu vadītāji 

Skolotāji  

 

 

Karjeras izglītības vadītāja                                              Faina Lomanova 

 

 

 


