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Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

 

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

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.,  

februāris 

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.,  

februāris  

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.,  

februāris 

Projekts Izglītojamie, 

Pedagoģiskais 

personāls  

F. Lomanova 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

4. Stundu plānu:  "Sevis iepazīšana - 

ceļš uz veiksmīgu karjeru",  “Mani 

nākotnes sapņi” izstrādāšana un 

stundas “Darba intervija" 

novadīšana  sadarbībā ar vispārējas 

vidējas izglītības skolotājiem, 
karjeras atbalsta integrēšanai mācību 

stundu saturā. 

2021./2022.m.g.,  

līdz 28. februārim  

Stundu plāns Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Skolotāji 

5. Nodarbību  novadīšana 1.-4. kursu 

grupu izglītojamajiem karjeras 

attīstības atbalsta integrēšanai 

audzināšanās darbā:  

1. Mana profesija. 

2. Karjera un es.  

3. Pašnovērtējuma veikšana “Spēka 

aplis”. 

4. Mani nākotnes sapņi. 

5. Mācīšanās prasmes. 

6. Laika menedžments. 

7. Mana ideālā darba vide. 

8. Darba tirgus, darba sludinājumu 

izvērtēšana. 

9. Mērķi un to realizēšana.  

 10. Mans digitālais portfolio”. 

2021./2022.m.g.,  

atbilstoši nodarbību 

grafikam 

Grupu 

nodarbības 

Tehnikuma 

izglītojamie 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

Grupu audzinātāji 

 

6. Darba kārtības izstrāde karjeras 

atbalsta pasākuma “Atvērto durvju 

diena” organizēšanai. 

2021./2022.m.g.,  

22. februāris  

 

Darba kārtība 

 

Potenciālie 

izglītojamie,  

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.,  

11. februāris 

Aptaujas lapa 

Prezentācija 

1. kursa 

izglītojamie  

Pedagogi karjeras 

konsultanti  
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8. Sadarbības veicināšana ar tehnikuma 

izglītojamo pašpārvaldi. 

2021./2022.m.g., 

 

Tikšanās Izglītojamo 

pašpārvalde 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

9. Tiešsaistes tikšanās ar Latvijas 

Lauksaimniecības Universitātes,  

Ēdināšanas un viesnīcu 

uzņēmējdarbības programmas 

vadītāju- Ilzi Beitāni un 

studentiem. 

2021./2022.m.g., 

3. februāris  

 

Tikšanās Tehnikuma 

izglītojamie, 

skolotāji 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

10. Sadarbības veidošana un uzturēšana 

ar izglītojamo vecākiem: 

1. Informēšana par karjeras attīstības 

atbalsta pasākumiem: “Atvērto 

durvju diena”,  materiālu “Apgūsti 

jaunas prasmes darba tirgū”. 

2. Piedalīšanās tiešsaistes grupu 

vecāku sapulcēs. 

4. Konsultatīva atbalsta (tsk. 

elektroniskā veidā) sniegšana 

karjeras atbalsta jautājumos. 

2021./2022.m.g., 

 

24. februāris  

 

 

 

atbilstoši grafikam 

 

pēc pieprasījuma 

 

Informācija 
Konsultācijas 

Sapulce 

Izglītojamo   

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Grupu audzinātāji                                                                        

M.  Grigals  

 

11. Sadarbības veidošana un uzturēšana 

ar darba devējiem: 

1. Darba devēju iesaistīšana 

tiešsaistes  pasākumā “Atvērto durvju 

diena” īstenošanā. 

2. Datu bāzes pilnveidošana par 

absolventu tālāko  izglītību un  

nodarbinātību. 

2021./2022.m.g.,   

28.februāris  

 

Pārrunas 

 

 

 

 

Datu bāze 

Potenciālie 

izglītojamie, 

tehnikuma 

izglītojamie, 

skolotāji 

 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Skolotāji  

M. Grigals  

Nodaļu vadītāji 

F. Lomanova  

 

12. Sadarbības veidošana un uzturēšana 

ar valsts un pašvaldību iestādēm un 

nevalstiskajām organizācijām: 

1. Vispārizglītojošo skolu izglītojamo 

informēšana par karjeras atbalsta 

pasākumu “Atvērto durvju diena”, 

profesionālās izglītības iegūšanas 

iespējām un nākamajām profesijām.  

2. Konsultāciju sniegšana karjeras 

atbalsta jautājumos. 

2021./2022.m.g.,  

 

 

līdz 24. februārim  

 

 

 

 

pēc pieprasījuma,  

pastāvīgi 

Informācija 

Konsultācijas  

Potenciālie 

izglītojamie,  

skolotāji, 

izglītojamo 

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

Skolotāji 

M. Grigals  

F. Lomanova  

Nodaļu vadītāji 

 

13. Informatīvo materiālu par karjeras 

atbalsta pasākumiem sagatavošana 

un ievietošana mājās lapā”: 

1. par karjeras atbalsta pasākumu 

“Atvērto durvju diena”;  

2. par metodisko materiālu “Mani 

nākotnes sapņi” izglītojamo karjeras 

vadības prasmju attīstībai. 

2021./2022.m.g.,  

18. februāris 

 

 

 

Informācija 

Materiāls 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

potenciālie 

izglītojamie,  

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti  

M. Grigals  

F.Lomanova 

14. Karjeras attīstības atbalsta 

informēšanas un konsultēšanas 

nodrošināšana  tehnikuma 

izglītojamiem, skolotājiem, 

izglītojamo vecākiem attālināti vai 

klātienē. 

2021./2022.m.g.,  

pēc pieprasījuma 

Konsultācijas 

Informēšana 

Tehnikuma 

izglītojamie, 

pedagogi, 

vecāki u.c. 

Pedagogi karjeras 

konsultanti 

F. Lomanova  

 Grupu 

audzinātāji 

 

 

 

Karjeras izglītības vadītāja                                              Faina Lomanova 
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