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Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

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

 

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.,  

janvāris 

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.,  

janvāris 

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.,  

janvāris 

Projekts Izglītojamie, 

Pedagoģiskais 

personāls  

F. Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

4. Stundu plānu - "Darba intervija", “Darbs ar 

masu medijiem” izstrādāšana sadarbībā ar 

vispārējas vidējas izglītības un 

profesionālās izglītības skolotājiem, 

karjeras atbalsta integrēšanai mācību 

stundu saturā. 

 

2021./2022.m.g.,  

janvāris  

Stundu plāns Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Skolotāji 

5. Nodarbību  novadīšana 1.-4. kursu grupu 

izglītojamajiem karjeras attīstības atbalsta 

integrēšanai audzināšanās darbā:  

1. Darba sludinājumu izpratne. 

2. Ko vēlas darba devējs?. 

3. Mana profesija. 

4. Karjera un es.  

5. IKT un profesijas.  

6. Laika menedžments. 

7. Mana ideālā darba vide 

8. Darba tirgus, darba sludinājumu 

izvērtēšana 

9. Mērķi un to realizēšana.  

 

2021./2022.m.g.,  

janvāris, atbilstoši 

nodarbību grafikam 

Nodarbības Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

 

6. Karjeras atbalsta pasākuma 

“Tālākizglītības nedēļa 2022” 

organizēšana: 

1.Tiešsaistes lekcija - seminārs 

 “Kritiskās domāšanas un efektīvas 

komunikācijas iespējas karjeras attīstībā un 

tālākizglītībā” - Irina Strazdiņa, Liepājas 

Universitātes lektore. 

 

2021./2022.m.g.,  

17.-21. janvāris 

 

18. janvāris 

 

Darba kārtība 

Informatīvie un 

izglītojošie 

materiāli 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

skolotāji, 

izglītojamo vecāki 

u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Skolotāji 

Nodaļu vadītāji 

F. Lomanova  

 

 

7. Aptaujas lapu  par izglītojamo interešu un 

vajadzību, karjeras attīstības un mācīšanas 

problēmu rezultātiem apkopošana un 

prezentāciju sagatavošana.  

 

2021./2022.m.g.,  

līdz 17.janvārim 

Aptaujas lapa 

Prezentācija 

1. kursa 

izglītojamie  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

8. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

izglītojamo vecākiem: 

1. Karjeras atbalsta pasākuma “Virtuālā 

vecāku diena” organizēšana. 

2021./2022.m.g., 

līdz 27.janvārim 

 

 

 

Informēšana 

Konsultācijas 

Izglītojamo   

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Grupu audzinātāji                                                                        
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2. Konsultatīva atbalsta (tsk. elektroniskā 

veidā) sniegšana karjeras atbalsta 

jautājumos. 

3. Informēšana par karjeras attīstības 

atbalsta pasākumiem. 

4. Piedalīšanās grupu izglītojamo vecāku 

sapulcēs, lai informētu par pieejamo 

karjeras atbalstu.  

 

atbilstoši 

pieprasījumam 

 

regulāri 

 

atbilstoši grafikam. 

9. Praktiskā nodarbība par konditorejas 

izstrādājumu gatavošanu - tehnikuma 

profesionālās izglītības skolotāja, L.Šēfere 

(video).  

 

2021./2022.m.g., 

10.janvāris 

Praktiskā 

nodarbība 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie, 

skolotāji, 

izglītojamo vecāki 

u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

L.Šēfere   

Nodaļu vadītāji 

10. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

darba devējiem:  

1.Tiešsaites diskusijas "Krīze kā 

iespēja" organizēšana  - Restorānu 

biedrības vadītājs, Jānis Jenzis.  

2.Tiešsaites tikšanās “Izaugsmes ceļš” 

organizēšana - Baltic Restaurants 

īpašnieks, Guntis Bredovskis.  

2021./2022.m.g.,   

17.janvāris 

19. janvāris 

Tikšanās 

Diskusija 

 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

skolotāji 

 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Skolotāji 

Nodaļu vadītāji 

F. Lomanova  

 

11. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

valsts un pašvaldību iestādēm un 

nevalstiskajām organizācijām: 

1. Vispārizglītojošo skolu izglītojamo 

informēšana par profesionālās izglītības 

iegūšanas iespējām un nākamajām 

profesijām tehnikumā karjeras atbalsta 

pasākuma “Tālākizglītības nedēļa 2022” 

laikā. 

2. Lekcija seminārs “Tālākizglītības 

Iespējas Latvijā un Eiropā” - ES projektu 

koordinatore (Eurodesk), Arita Zvejniece.  

Tikšanās ar augstskolas RISEBA pārstāvi, 

tehnikuma absolventu - Dāvidu Zālīti. 

3. Konsultāciju sniegšana karjeras atbalsta 

jautājumos. 

2021./2022.m.g.,  

janvāris pēc 

pieprasījuma  

 

 

 

 

 

 

20. janvāris 

 

 

21. janvāris 

 

pastāvīgi 

Informācija 

Konsultācijas 

Materiāls 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

skolotāji, 

izglītojamo vecāki 

u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F. Lomanova  

Pedagogi  

Nodaļu vadītāji 

 

12. Izglītojošo un informatīvo materiālu par 

karjeras atbalsta pasākumiem sagatavošana 

un ievietošana mājās lapā”: 

1. Prezentācija par Aptaujas lapu 

analīzes rezultātiem. 

2. Informācija par karjeras atbalsta 

pasākumu “Tālākizglītības nedēļa 2022” 

organizēšanu.  

 

2021./2022.m.g.,  

janvāris 

 

Informācija 

Materiāls 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Mikus Grigals  

F.Lomanova 

13. Karjeras attīstības atbalsta un informēšanas 

un konsultēšanas nodrošināšana  

tehnikuma izglītojamiem, skolotājiem, 

izglītojamo vecākiem attālināti vai 

klātienē. 

 

2021./2022.m.g.,  

janvāris  un pēc 

pieprasījuma 

Konsultācijas 

Informēšana 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

pedagogi, 

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

F. Lomanova  

 Grupu audzinātāji 

 

 

 

Karjeras izglītības vadītāja                                              Faina Lomanova 

 

 

 


