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

Karjeras attīstības atbalsta plāns ir pasākumu kopums, kas ietver karjeras attīstības atbalsta pasākumus orientētus 
uz izglītojamo karjeras izglītību, karjeras informēšanu un konsultēšanas konsultēšanu. 

Karjeras atbalsta plāna mērķi un uzdevumi ir: 
▪ uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem; 
▪ veicināt izglītojamo karjeras  attīstību, uzņēmību un motivāciju mācīties; 
▪ nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi; 
▪ celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; 
▪ sekmēt sadarbības attīstību ar valsts un pašvaldību iestādēm, darba devējiem izglītojamo karjeras attīstībai un 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai. 
                                                                                                                  

Nr. Pasākuma nosaukums Izpildes laiks Pasākuma 
izpildes veids

Mērķa 
auditorija

Atbildīgais

1. Karjeras attīstības atbalsta 
koordinēšana, vadīšana un 
pārraudzība.

2020./2021.m.g., 
oktobris  

Koordinēšana
, 
pārraudzība

Pedagoģiskais 
personāls, 
izglītojamie

F.Lomanova  
Pedagogi karjeras 
konsultanti

2. Pedagoģiska personāla iesaistīšana  
Karjeras attīstības atbalsta plāna 
īstenošanā. 

2021./2022.m.g, 
oktobris 

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” (turpmāk-
projekts) īstenošana.

2021./2022.m.g., 
oktobris  

Projekts Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie, 
pedagogi, 
vecāki 

F.Lomanova, 
Pedagogi karjeras 
konsultanti  

4. Karjeras attīstības atbalsta 
pasākumu plāna 2021./2022. 
mācību gadam izstrāde projekta 
īstenošanai.

2021./2022.m.g., 
līdz 18.oktobrim  

Plāns Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie, 
pedagogi, 
vecāki

F.Lomanova, 
Pedagogi karjeras 
konsultanti  

5. Karjeras attīstības atbalsta darba 
plānu (pa mēnešiem)  2021./2022. 
mācību gadam izstrāde projekta 
īstenošanai.

2021./2022.m.g., 
15.oktobrim  

Darba plāns Pedagogi karjeras 
konsultanti  

6. Karjeras nedēļas 2021 
“Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju loma manā profesijā 
šodien un rīt” darba kārtības 
pilnveidošana. 

2021./2022..m.g., 
1.-7. oktobris 
 

Darba kārtība Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie,  
vecāki u.c.

F.Lomanova 
Pedagogi karjeras 
konsultanti 
Grupu audzinātāji 
Skolotāji 
Nodaļu vadītāji

7. Karjeras nedēļas 2021 
“Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju loma manā profesijā 
šodien un rīt” darba kārtībā plānoto 
karjeras atbalsta pasākumu 
īstenošana. 

2021./2022..m.g., 
11.-15. oktobris, 
Karjeras nedēļas 
laikā.  
 

Karjeras 
nedēļa

Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie, 
pedagogi,  
vecāki u.c.

Pedagogi karjeras 
konsultanti 
Grupu audzinātāji 
Skolotāji 
Nodaļu vadītāji 
F.Lomanova
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Karjeras izglītības vadītāja                                              Faina Lomanova 

8. Nodarbību organizēšana 
izglītojamo grupās.

2021./2022..m.g.,  
oktobris, 
nodarbību plāns

Nodarbības Tehnikuma 
izglītojamie

Pedagogi karjeras 
konsultanti 
Grupu audzinātāji

9. 

9.1.

Sadarbības veidošana un uzturēšana 
ar izglītojamo vecākiem:  
Vecāku iesaistīšana izglītojamo 
karjeras attīstībā un karjeras 
atbalsta pasākumu īstenošanā.

2021./2022..m.g.,  
oktobris 

2021./2022..m.g.,  
oktobris

Tikšanās 
Sanāksmes  

Tikšanās 
Sanāksmes 

Izglītojamo 
vecāki  

Izglītojamo 
vecāki

Pedagogi karjeras 
konsultanti 

Pedagogi karjeras 
konsultanti 

9.2. Vecāku informēšana un 
konsultēšana.

2021./2022..m.g.,  
oktobris

Informēšana 
Konsultācijas

Izglītojamo 
vecāki

Pedagogi karjeras 
konsultanti

10. Sadarbības veidošana un uzturēšana 
ar valsts un pašvaldību iestādēm 

2021./2022..m.g.,  
oktobris

Tikšanās Valsts un 
pašvaldību 
iestādes

Pedagogi karjeras 
konsultanti 
F.Lomanova

11. Sadarbības veidošana un uzturēšana 
ar tehnikuma absolventiem, darba 
devējiem un nevalstiskajām 
organizācijām.

2021./2022..m.g.,  
oktobris

Tikšanās Absolventi Pedagogi karjeras 
konsultanti 
F.Lomanova

12. Aptaujas lapu izplatīšana 
izglītojamo mācīšanas un karjeras 
attīstības problēmu apzināšanai un  
analīze. 

2021./2022..m.g.,  
oktobris 

Aptaujas lapa Tehnikuma 
izglītojamie

Pedagogi karjeras 
konsultanti 
Grupu audzinātāji 

13. Izglītojamo personības izpēte 
(intereses, spējas, brīvā laika 
aktivitātes, hobiji u.c).

2021./2022..m.g.,  
oktobris

Izpēte Tehnikuma 
izglītojamie

Pedagogi karjeras 
konsultanti 
Grupu audzinātāji

14. Informācijas karjeras izglītības un 
atbalsta jautājumos, nodrošināšana  
tehnikuma izglītojamiem, vecākiem 
un potenciālajiem izglītojamajiem.

2021./2022..m.g.,  
oktobris

Informācija Pedagogi 
karjeras 
konsultanti

Pedagogi karjeras 
konsultanti 
F.Lomanova 
Pedagoģiskais 
personāls

15. Konsultāciju sniegšana tehnikuma 
izglītojamajiem, pedagogiem un  
potenciāliem izglītojamiem par 
karjeras izglītības un atbalsta 
jautājumiem. 

2021./2022..m.g.,
. oktobris  

Konsultācija Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie, 
pedagogi

Pedagogi karjeras 
k o n s u l t a n t i 
F.Lomanova 

16. Informācijas par karjeras atbalsta 
pasākumiem sagatavošana un 
ievietošana mājās lapā.

2021./2022..m.g.,
. oktobris  

Informācija Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie, 
p e d a g o g i , 
vecāki

F.Lomanova 
Pedagogi karjeras 
konsultanti

17. Karjeras atbalsta stenda 
pilnveidošana.

2021./2022..m.g., 
oktobris  

Stends Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie, 
p e d a g o g i , 
vecāki

Pedagogi karjeras 
konsultanti 
F.Lomanova
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