
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”                                          
                

Karjeras attīstības atbalsta plāns 2020./2021.mācību gada maijam 

Karjeras izglītības attīstības atbalsta plāns ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un 
individuālo konsultāciju pieejamību , lai sekmētu izglītojamo  karjeras vadības prasmju apguvi, profesionālo izaugsmi, 
mācību motivāciju un karjeras attīstību 

                                                                                                                   
Nr. Pasākuma nosaukums Izpildes laiks Pasākuma 

izpildes veids
Mērķa 
auditorija

Atbildīgais

1. Karjeras attīstības atbalsta 
koordinēšana, vadīšana un 
pārraudzība.

2020./2021.m.g., 
maijs, pastāvīgi

Koordinēšana 
Pārraudzība

Pedagoģiskais 
personāls, 
izglītojamie

Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja 
Pedagogi 
karjeras 
konsultanti

2. Pedagoģisko darbinieku 
iesaistīšana Karjeras attīstības 
atbalsta plāna īstenošanā. 

2020./2021.m.g,  
maijs, pastāvīgi 

Plāns Pedagoģiskais 
personāls 

Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja 
Pedagogi 
karjeras 
konsultanti 
Nodaļu vadītāji

3. Karjeras attīstības atbalsta 
stratēģijas projekta sagatavošana

2020./202.1.m.g.
,  
pastāvīgi

Stratēģija Izglītojamie 
Pedagoģiskais 
personāls

Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja 
Pedagogi 
karjeras 
konsultanti

4. K a r j e r a s a t b a l s t a p r o j e k t a 
Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras 
a t b a l s t s v i s p ā r ē j ā s u n 
profesionālās izglītības iestādēs” 
īstenošana.

2020./2021.m.g., 
maijs, pastāvīgi 

Projekts Izglītojamie, 
Pedagoģiskais 
personāls 

Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja 
Pedagogi 
karjeras 
konsultanti  

5. Karjeras dienas “Uzzini vairāk 
par RTRIT profesijām  un to 
perspektīvam” organizēšana 
attālināti, sadarbībā ar valsts un 
pašvaldību iestādēm.

2020./20201m.g.
,  
19. maijs

Karjeras diena 
Informēšana 
Elektroniska 
sarakste 

Tehnikuma 
izglītojamie 
Potenciālie 
izglītojamie,  
vecāki un citi 
interesenti 

Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja 
Pedagogi 
karjeras 
konsultanti  
Pedagoģiskais 
personāls 
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6. Karjeras attīstības atbalsta 
integrēšana audzināšanās stundās: 
nodarbību  grupās novadīšana 
sadarbībā ar grupu audzinātājiem, 
attālināti. Nodarbību tēmas: 
1. Mērķu sasniegšana 
ilgtermiņā. 
2. Darba un prakses iespējas 
vasaras mēnešos. 
3.Mans prasmju portfelis 
4. Darba stils un profesijas 
apraksts. 
5. Studiju process un atbilstošās 
augstākās mācību iestādes 
izvēle. 
6. Darba tirgus prognozes un 
pieprasījums/piedāvājums.

2020./2021.m.g., 
atbilstoši stundu 
sarakstam, 
pastāvīgi

Nodarbības 
grupās

Tehnikuma 
izglītojamie

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti 
Grupu 
audzinātāji

7. Karjeras atbalsta projekta 
“Veiksmīgas karjeras veidošana” 
ietvaros izstrādāto prezentāciju 
izvērtēšana un 1.-3. vietas 
ieguvēju apbalvošana attālināti.

2020../2021.m.g.
,  
līdz 15. maijam.

Projekts Tehnikuma 
izglītojamie

Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja 
Izvērtēšanas 
komisijas 
locekli

8. Līdzdalība augstskolu rīkotajos 
tiešsaistes pasākumos  par 
tālākizglītību (atkarībā no 
piedāvājuma).      

2020../2021.m.g.
,  
maijs, pastāvīgi

Pasākums Tehnikuma 3.- 
4. kursu 
izglītojamie 

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti

9. Atbalsta sniegšana 4.kursu 
absolventiem turpmākās 
karjeras   attīstībā.       

2020../2021.m.g.
,  
maijs, pastāvīgi

Pasākums Tehnikuma 3.- 
4. kursu 
izglītojamie 

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti

10. Izglītojamo anketēšana 
 “Mani nākotnes nodomi”, 
attālināti.

2020../2021.m.g.
,  
maijs, pastāvīgi 

Anketēšana Tehnikuma 1.– 
2. kursu 
izglītojamie 

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti  
Grupu 
audzinātāji

11. Konsultāciju sniegšana attālināti 
vispārizglītojošo skolu 
izglītojamajiem, vecākiem un 
skolotājiem par profesionālās 
izglītības iegūšanas iespējām un 
nākamajām profesijām 

2020./2021.m.g.,  
maijs, pēc 
pieprasījuma 
pastāvīgi

Konsultācijas Potenciālie 
izglītojamie,  
vecāki un citi 
interesenti 

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti 
Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja 
Pedagoģiskais 
personāls 
Sabiedrisko 
attiecību 
speciālists

12. Individuālo konsultāciju sniegšana 
attālināti tehnikuma 
izglītojamajiem. 
 

2020../2021.m.g.  
maijs, pastāvīgi, 
pēc pieprasījuma

Konsultācijas Tehnikuma 
izglītojamie, 
skolotāji un citi 
interesenti

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti  
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Karjeras izglītības nodaļas vadītāja                                 Faina Lomanova 

13. Konsultāciju sniegšana attālināti 
vai klātienē tehnikuma 
pedagogiem karjeras atbalsta 
jautājumos. 

2020../2021.m.g.  
maijs, pēc 
pieprasījuma,  
pastāvīgi 

Konsultācijas Pedagoģiskais 
personāls

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti  
Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja

14. Informācijas par karjeras atbalsta 
pasākumiem sagatavošana un 
ievietošana tehnikuma mājās lapā.

2020./2021.m.g,  
maijs, pastāvīgi

Informācija Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie 

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti  
Sabiedrisko 
attiecību 
speciālists 
Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja

15. Karjeras atbalsta stenda 
pilnveidošana.

2020./2021.m.g.  
maijs, pastāvīgi

    Stends Izglītojamie, 
skolotāji un citi 
interesenti

Pedagogi 
karjeras 
konsultanti 
Karjeras 
izglītības 
nodaļas 
vadītāja
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