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Projekts               

 Karjeras attīstības atbalsta plāns 2021./2022.mācību gada septembrim      
                                                                                                                   

Nr. Pasākuma nosaukums Izpildes laiks Pasākuma 

izpildes veids 

Mērķa 

auditorija 

Atbildīgais 

1. Karjeras  attīstības atbalsta plāna 

pilnveidošana atbilstoši, Karjeras 

attīstības programmai un  Izglītības 

attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. 

gadam ”Nākotnes prasmes nākotnes 

sabiedrībai” un Eiropas Savienības un 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-

2027.gadam un īstenošana. 

2021./2022.m.g., 

15.septembris 

Plāns Pedagoģiskais 

personāls, 

izglītojamie  

F.Lomanova  

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

2. Karjeras attīstības atbalsta koordinēšana, 

vadīšana un pārraudzība. 

2021./2022.m.g.,  

30. septembris 

Koordinēšana, 

pārraudzība 

Pedagoģiskais 

personāls, 

izglītojamie 

F.Lomanova  

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

3. Pedagoģiska personāla iesaistīšana  

Karjeras attīstības atbalsta plāna un 

Karjeras attīstības atbalsta programmas 

īstenošanā. 

2021./2022.m.g., 

30.septembris 

Plāns 

Programma 

Pedagoģiskais 

personāls  

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Nodaļu vadītāji 

F.Lomanova 

4. Karjeras atbalsta projekta 

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

vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” īstenošana. 

2021./2022.m.g., 

septembris 

Projekts Izglītojamie, 

Pedagoģiskais 

personāls  

F.Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

 

4.1. Karjeras attīstības atbalsta darba plāna 

(pa mēnešiem)  2021./2022. mācību 

gadam izstrāde ar mērķi:  

- nodrošināt metodisku, informatīvu, 

karjeras izglītības un individuālo 

konsultāciju pieejamību izglītojamajiem 

karjeras mērķu noteikšanai, plānošanai 

un karjeras vadības prasmju attīstībai  

2021./2022. mācību gadā;  

- veicināt karjeras attīstības atbalsta 

integrēšanu pilnveidotā mācību saturā un 

pieejas īstenošanā 2021./2022. mācību 

gadā;  

- sniegt karjeras atbalstu vecākiem 

izglītojamo karjeras attīstībā (izglītošana, 

informēšana, konsultēšana un citi 

pasākumi);   

- veicināt sadarbību starp pedagogiem, 

valsts un pašvaldību iestādēm, darba 

devējiem un nevalstiskajām 

organizācijām; 

- sniegt konsultatīvo atbalstu (t.sk. 

elektroniskā veidā) atbilstoši grafikam; 

- veicināt profesionālās izglītības 

pievilcību. 

2021./2022.m.g., 

septembris līdz 

18.oktobrim (plānu 

izstrāde) 

Plāns Izglītojamie, 

Pedagoģiskais 

personāls 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

5. Karjeras atbalsta pasākumu 

organizēšana 1.kursa izglītojamo 

adaptācijai tehnikuma vidē. 

2021./2022.m.g., 

septembris 

Atbalsta 

pasākumi 

Tehnikuma 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

5.1. Informācijas „Uzsākot mācības jaunos 

apstākļos” sagatavošana un 1.kursa 

izglītojamo informēšana. 

2021./2022.m.g., 

6.septembris 

Informatīvais 

materiāls  

Tehnikuma 

izglītojamie 

F.Lomanova 

M.Grigals  

Grupu audzinātāji  

5.2. Izglītojamo savstarpējas iepazīšanas 

nodrošināšana. 

2021./2022.m.g., līdz 

16. septembrim 

Pārgājiens, 

ekskursija 

1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 
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5.3. Izglītojamos informēšana par mācību 

procesa organizāciju tehnikumā.  

2021./2022.m.g., līdz 

8..septembrim 

Informēšana  1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Nodaļu vadītāji 

5.4. Pārrunu organizēšana ar izglītojamajiem 

par piemērotību izvēlētajai profesijai. 

2021./2022.m.g., līdz  

30.septembrim  

Pārrunas 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

5.5. Izglītojamo informēšana par tehnikuma 

vēsturi, tradīcijām, darba kārtību un 

citiem dokumentiem.  

2021./2022.m.g., līdz 

16.septembrim 

Informācija 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji  

L.Ļevančuka 

5.6. Izglītojamo iepazīstināšana ar izglītības 

programmām, apgūstamajām profesijām 

un izvēlētās profesijas standarta 

prasībām. 

2021./2022.m.g.,  

30.septembris 

Informēšana 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji 

Nodaļu vadītāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

6. Aptaujas lapas pilnveidošana 

izglītojamo mācīšanas un karjeras 

attīstības problēmu apzināšanai. 

2021./2022.m.g.,  

15.septembris 

Aptaujas lapa 1. kursa 

izglītojamie  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Grupu audzinātāji  

7. Izglītojamo personības izpēte (intereses, 

spējas, brīvā laika aktivitātes, hobiji u.c).  

2021./2022.m.g.,  

30. septembris 

Izpēte 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

8. Izglītojamo rosināšana pilnveidot vai 

veidot  portfolio. konsultēšana portfolio 

veidošanā.   

2021.2/022..m.g., 

septembris 

Portfolio 1. kursa 

izglītojamie 

Grupu audzinātāji                                                                        

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

9. Palīdzības un atbalsta sniegšana 

izglītojamajiem adaptācijai jaunajā 

dzīves vidē, ja viņi dzīvo dienesta 

viesnīcā. 

2021./2022.m.g.,  

30.septembris 

Atbalsta 

pasākumi 

1. kursa 

izglītojamie 

Viesnīcu 

audzinātāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

10. Pasākuma plāna izstrāde Karjeras 

nedēļas 2021 organizēšanai nodaļās no 

11.10.2021. – 15.10.2021. .  

2021./2022.m.g.,  

28.septembris 

Tikšanās 

Meistarklase 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Nodaļu vadītāji 

F.Lomanova  

 

11. Nodarbību organizēšana izglītojamo 

grupās, lai sekmētu izglītojamo 

profesionālo izaugsmi, uzņēmību, 

motivāciju mācīties un karjeras vadības 

prasmju  attīstību.  

2021./2022.m.g.,   

atbilstoši grafikam 

Nodarbības Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

Vieslektori 

12. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

tehnikuma absolventiem. 

2021./2022.m.g., 

septembris 

Tikšanās 

Datu bāze 

Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

 

13. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

izglītojamo vecākiem 

2021./2022.m.g., 

septembris 

Tikšanās 

Sanāksmes 

Konsultācijas 

Izglītojamo 

vecāki 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

konsultanti  

14. Sadarbības veidošana un uzturēšana ar 

valsts un pašvaldību iestādēm  

2021./2022.m.g., 

septembris 

Tikšanās 

 

 Pedagogi karjeras 

konsultanti 

15 Vecāku iesaistīšana izglītojamo karjeras 

attīstībā un karjeras atbalsta pasākumu 

īstenošanā. 

2021./2022.m.g., 

septembris 

 

Tikšanās 

Konsultācijas 

 

Vecāki Grupu audzinātāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

16. Līdzdalība izstādē „Rīga FOOD 2021.”  2020./2021.m.g., 

9.-11.septembris 

 

Izstāde Izglītojamie, 

skolotāji 

Skolotāji  

Nodaļu vadītāji 

M.Grigals 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

17. Karjeras attīstības atbalsta un 

informēšanas nodrošināšana  tehnikuma 

izglītojamiem, vecākiem, kā arī 

potenciālajiem izglītojamajiem. 

2021./2022.m.g., 

pastāvīgi 

pēc pieprasījuma 

Informēšana Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

F.Lomanova 

Grupu audzinātāji 

Nodaļu vadītāji 
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18. Konsultāciju sniegšana tehnikuma 

izglītojamajiem un pedagogiem par 

karjeras atbalsta jautājumiem.  

2021./2022.m.g., 

septembris, atbilstoši 

grafikam 

Konsultācijas Izglītojamie, 

skolotāji un 

citi interesenti 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F.Lomanova 

19. Konsultāciju sniegšana vispārizglītojošo 

skolu izglītojamajiem par profesionālās 

izglītības iegūšanas iespējām un 

nākamajām profesijām  

2021./2022.m.g.,  

pēc pieprasījuma  

Konsultācijas Potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki un citi 

interesenti  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

F.Lomanova  

Nodaļu vadītāji  

L.Ļevančuka 

G.Šmaukstele 

D.Baltuseviča  

Skolotāji 

M.Grigals 

20. Informācijas par karjeras atbalsta 

pasākumiem sagatavošana un 

ievietošana mājās lapā. 

2021./2022.m.g., 

septembris 

Informācija Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

F.Lomanova 

M.Grigals 

 

21. Karjeras atbalsta stenda pilnveidošana. 2021./2022.m.g., 

30.septembris 

Stends Izglītojamie, 

skolotāji un 

citi interesenti 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

F.Lomanova 

I.Caune  

M.Grigals 

 

 

Karjeras izglītības vadītāja                                              Faina Lomanova 

 
 


