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               Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

                

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

 
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., 

novembris  

 

Koordinēšana, 

pārraudzība 

Pedagoģiskais 

personāls, 

izglītojamie 

F. Lomanova  

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

2. Pedagoģiska personāla iesaistīšana  

Karjeras attīstības atbalsta plāna 

īstenošanā. 

 

2021./2022.m.g.,  

 

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., 

novembris 

 

Projekts Izglītojamie, 

Pedagoģiskais 

personāls  

F. Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

 

4. Tālākizglītības diena 2021./2022.m.g., 

25. novembris  

 

Tālākizglītības 

diena 

Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti F. 

Lomanova 

Grupu audzinātāji 

Mikus Grigals  

5. Stundu plānu izstrādāšana karjeras 

atbalsta integrēšanai mācību 

stundu saturā sadarbībā ar 

vispārējas vidējas izglītības un 

profesionālās izglītības skolotājiem. 

2021./2022.m.g.,  

novembris, 

atbilstoši nodarbību 

grafikam 

Stundu plāns Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Skolotāji 

6. Nodarbību  novadīšana grupās 

sadarbībā ar grupu audzinātājiem 

karjeras attīstības atbalsta 

integrēšanai audzināšanās darbā.  

Nodarbību tēmas:  

Grupu nodarbību tēmas:  

-“Publiskā runa. Lietišķā valoda un 

lietišķie raksti”. 

-“Darba laika plānošana un  

organizēšana”. 

- “Studijas Latvijā un Eiropā”.  

-“Laika resursu plānošana”.  

- "Es un karjera".  

- "IKT un profesijas" . 

2021./2022.m.g.,  

novembris, 

atbilstoši nodarbību 

grafikam 

Nodarbības Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

 

7. Izglītojošo un informatīvo materiālu 

sagatavošana par Karjeras nedēļas 

2021 norisi. 

2021./2022.m.g.,  

15. novembris  

 

Izglītojošie 

materiāli 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

skolotāji, 

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F. Lomanova 

 

8. Metodisko materiālu izstrāde 

izglītojamo karjeras vadības prasmju 

attīstībai: 

-“Es un manas iespējas” . 

2021./2022.m.g.,  

 novembris  

 

Metodiskie 

materiāli 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

skolotāji, 

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  
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- Nākotnes prasmes nākotnes 

sabiedrībai”.  

- “Profesijas perspektīvas”.  

- “Profesiju mainība un dažādība”. -

“Laika resursu plānošana”.  

9. Aptaujas lapu analīze, prezentācijas 

sagatavošana. 

2021./2022.m.g., 

30. novembris 

Aptaujas lapa 

Prezentācija 

1. kursa 

izglītojamie  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

10. Izglītojamo konsultēšana portfolio 

veidošanā.   

2021./2022.m.g., 

novembris 

Konsultācijas 1.-4. kursu 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti F. 

Lomanova 

11. Sadarbības veidošana un uzturēšana 

ar izglītojamo vecākiem attālināti. 

2021./2022.m.g.,  

novembris 

 

Izglītojamo   

vecāki u.c. 

1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji                                                                        

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

12. Sadarbības veidošana un uzturēšana 

ar valsts un pašvaldību iestādēm, 

darba devējiem un nevalstiskajām 

organizācijām attālināti.  

2021./2022.m.g., 

novembris 

 

Pārrunas 

Tikšanās 

 

Valsts un 

pašvaldību 

iestādes, darba 

devēji un citi 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Nodaļu vadītāji 

F. Lomanova  

13. Sadarbības veidošana un uzturēšana 

ar absolventiem. 

2021./2022.m.g., 

novembris 

 

Tikšanās 

Sanāksmes 

Konsultācijas 

Absolventi Pedagogi karjeras 

konsultanti 

 Grupu audzinātāji 

14. Karjeras attīstības atbalsta un 

informēšanas nodrošināšana  

tehnikuma izglītojamiem, vecākiem 

attālināti.  

2021./2022.m.g., 

novembris  

 

Informēšana Tehnikuma 

izglītojamie,   

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

Nodaļu vadītāji 

15. Konsultāciju sniegšana tehnikuma 

izglītojamajiem un pedagogiem par 

karjeras atbalsta jautājumiem.  

2021./2022.m.g., 

novembris,  

pēc pieprasījuma 

Konsultācijas Izglītojamie, 

skolotāji un 

citi interesenti 

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 

L. Ļevančuka 

 D. Baltuseviča  

17. 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., 

22.-24. novembris 

Informācija Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Mikus Grigals  

F.Lomanova 

18. Karjeras atbalsta stenda 

pilnveidošana. 

2021./2022.m.g., 

novembris  

Stends Izglītojamie, 

skolotāji un 

citi interesenti 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

 F. Lomanova 

I.Caune  

 

 

Karjeras izglītības vadītāja                                              Faina Lomanova 
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