
 

 

Karjeras izglītības atbalsta  pasākumu daudzveidība 
 

Pedagogi karjeras konsultanti sadarbība ar tehnikuma nodaļu vadītājiem, pedagogiem, darba devējiem, 

psihologiem un citiem speciālistiem palīdzēja izglītojamajiem izzināt sevi, palīdzēja pārliecināties par savu pie-

mērotību izvēlētajai profesijai, pilnveidoja zināšanas par darba vidi, tās saikni ar izglītību, palīdzēja karjeras 

plānošanā un tālākizglītībā, kā arī mācību motivācijas veicināšanā un daudzos citos jautājumos. 

Izglītojošās, ar spilgtiem piemēriem, bija lekcijas - semināri: „Ceļš uz profesiju”: lekcija seminārs 

„Virtuālais EGO” par interneta izpratni un lietošanu, kuru novadīja interneta vides eksperte/lektore Sandra 

Magrina, Ingrīdas Smuškovas lekcija-seminārs ”Problēmas mūsdienu uzņēmējdarbības marketingā, lekcija - 

seminārs  “Higiēnas prasības pārtikas apritē”, Madaras Austrumas lekcija - seminārs „Veselība un karjera”, 

lekciju semināru cikls „Izzini sevi” un citas. 

 Saturīgās un izzinošās, orientētas uz izglītojamo profesionālo izaugsmi, zināšanu nostiprināšanu un 

karjeras attīstību bija arī meistarklases: Tomasa Blumberga meistarklase „Īstas latviešu rudzu maizes cepšanas 

tradīcijas”, Jeļenas Prusakovas meistarklase „Inovācijas piena produktu ražošanā”, Lindas Rozenbergas meis-

tarklase „Matu pieaudzēšana” un Preiļu filiālē meistarklase „Veiksmīgs imidžs” un citas. Meistarklašu gaitā 

Pārtikas ražošanas un ēdināšanas nodaļas izglītojamie iepazinās  ar latviešu rudzu maizes cepšanas tradīcijām 

un tehnoloģijām,  cepšanas rīkiem un iekārtām, padziļināja zināšanas un prasmes par inovācijām piena produktu 

ražošanā.  Modes stila un dizaina nodaļas izglītojamie  meistarklašu laikā, guva prasmes par skaistumkopšanas 

pakalpojumiem un to kvalitātes kritērijiem,  pilnveidoja zināšanas, ka kļūt  par kvalificēto un konkurētspējīgo 

skaistumkopšanas speciālistu. 

Ekskursiju „Pa karjeras pēdām” laikā uz uzņēmumiem un izstādēm izglītojamie guva iespēju iepazīties 

ar jaunajām  tehnoloģijām, inovācijām, nozares jaunumiem  un iepazīt Latvijas uzņēmumu darbību, saprast 

uzņēmējdarbības priekšrocības un problēmas. 

 Pasākumu gaitā izglītojamie daudz uzzināja par karjeras izaugsmes iespējām, ka veidojot karjeras ceļu 

no izglītības iestādes līdz darba vietai un secināja, ka  nepieciešams sevi pilnveidot un pārvarēt izaicinājumus, 

būt mūžīgā karjeras attīstībā.  

Diemžēl, ārkārtējas situācijas laikā, projekta finansējums tika apturēts, līdz ar to daudzi ieplānotie kaje-

ras izglītības atbalsta pasākumi netika īstenoti.  
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