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Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

Karjeras attīstības atbalsta plāns 
2022.-2023. mācību gadam 

Karjeras attīstības atbalsta plāns ir pasākumu kopums, kas ietver karjeras attīstības atbalsta pasākumus 
orientētus uz izglītojamo karjeras izglītību, karjeras informēšanu un 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 profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu un apgūstamo profesiju popularizēšanu; 
• sekmēt sadarbības attīstību ar valsts un pašvaldību iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām.  

Nr. Pasākuma nosaukums Izpildes laiks Pasākuma 
izpildes veids

Mērķa 
auditorija

Atbildīgais

I. K a r j e r a s a t b a l s t a d a r b a 
koordinēšana, vad īšana un 
pārraudzība

1. Veikt Karjeras attīstības atbalsta 
plāna pilnveidošanu īstermiņa un 
ilgtermiņā laika posmam atbilstoši 
Eiropas Savienības un Latvijas 
N a c i o n ā l ā a t t ī s t īb a s p l ān a 
2021.-2027.gadam un Izglītības 
a t t ī s t ī b a s p a m a t n o s t ā d n ēm 
2021.-2027. gadam: ”Nākotnes 
prasmes nākotnes sabiedrībai” .

2022./2023.m.g., 
septembris, 
katru gadu

Plāns Tehnikuma 
izglītojamie 
Pedagogi

F.Lomanova 

2. Nodrošināt Karjeras attīstības 
atbalsta vadīšanu, koordinēšanu un 
pārraudzību.

2022./2023.m.g., 
patstāvīgi

V a d ī š a n a 
k o o r d i n ē š a n a  
pārraudzība.

Tehnikuma 
izglītojamie 
Pedagogi

F.Lomanova 
LĻevančuka 

2. Nodrošināt pedagoģiska personāla 
iesaistīšanu  Karjeras attīstības 
atbalsta plāna īstenošanā.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Plāns Pedagoģiska
is personāls 

F.Lomanova 
Nodaļu vadītāji 
LĻevančuka

3.. Veidot un uzturēt sadarbību ar 
tehnikuma konventu.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi 

Sanāksmes 
Tikšanās

Konvents F.Lomanova 
M,Grigals

II. Karjeras atbalsta pasākumi 
izglītojamo uzņemšanas laikā

 

1. Veikt intervijas par piemērotību 
izvēlētajai profesijai. 

2022.gads., 
  15. jūnijs.-    
31.augusts

Intervijas Potenciālie 
izglītojamie  

Uzņemšanas 
komisija

2. Iepazīstināt ar iekšējas kārtības 
noteikumiem. 

2022.gads., 
  15. jūnijs.-    
31.augusts

Informēšana Potenciālie 
izglītojamie  

Uzņemšanas 
komisija
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3. Iepazīstināt ar tehnikumu, izglītības 
programmām un apgūstamajām 
profesijām. 

2022.gads., 
  15. jūnijs.-    
31.augusts

Informēšana Potenciālie 
izglītojamie  

Uzņemšanas 
komisija

III. Karjeras atbalsta pasākumi 
izglītojamo adaptācijai 
tehnikumā 

1. Veikt 1.kursa izglītojamo 
savstarpējo iepazīšanos.  

2022./2023.m.g., 
līdz 28.oktobrim

Pārrunas 
ekskursija 

1. kursa 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji 
Nodaļu vadītāji

2. Informēt par mācību procesa 
organizāciju.

2022./2023.m.g., 
septembris

Informēšana  1. kursa 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji 
Nodaļu vadītāji

3. Iepazīstināt ar izglītības iestādes 
vēsturi, tradīcijām un iekšējās 
kārtības noteikumiem.

2022./2023.m.g., 
līdz 3.oktobrim

Informēšana 1. kursa 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji  
LĻevančuka

4. Veikt pārrunas par piemērotību 
izvēlētajai profesijai.

2020./2021.m.g. , 
līdz 8.novembrim

Pārrunas 1. kursa 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji 
Nodaļu vadītāji

5. Iepazīstināt izglītojamos ar 
izglītības programmām, 
apgūstamajām profesijām un 
izvēlētās profesijas standarta 
prasībām.

2022./2023.m.g., 
līdz 28. oktobrim

Informēšana 1. kursa 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji 
Nodaļu vadītāji 

6. Sniegt palīdzību un atbalstu 
adaptācijai jaunajā mācīšanas un 
dzīves vidē, ja izglītojamie dzīvo 
dienesta viesnīcā.

2022./2023.m.g., 
septembris

Pārrunas 
Informēšana

1. kursa 
izglītojamie

Viesnīcu 
audzinātāji 
Grupu 
audzinātāji 
LĻevančuka

IV. Karjeras atbalsta pasākumi 
mācību un audzināšanas laikā

1. Izstrādāt Karjeras attīstības atbalsta 
plānu karjeras atbalsta  pasākumu   
īstenošanai.

2022./2023.m.g., 
septembris 

Plāns Tehnikuma 
izglītojamie

F.Lomanova 

2 Turpināt īstenot Valsts izglītības 
attīstības aģentūras  projektu 
Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”.

2022./2023.m.g., 
līdz 31.12.2022 

Projekts Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie  

F.Lomanova 
Pedagoģiskie 
darbinieki 
M,Grigals

.3. Apzināt izglītojamo mācīšanas un 
karjeras attīstības problēmas. 

2022./2023.m.g., 
līdz 
21.novembrim 

Aptaujas lapa 1. kursa 
izglītojamie 

Grupu 
audzinātāji  
F.Lomanova 
M,Grigals

4 Veikt aptaujas lapu analīzi un 
prezentācijas sagatavošanu.

2022./2023.m.g., 
30. novembris 

Aptaujas lapa 
Prezentācija

1. kursa 
izglītojamie 

F.Lomanova 
M,Grigals 
Grupu 
audzinātāji 

5. Organizēt karjeras attīstības atbalsta 
pasākumus izglītojamo izaugsmei 
un karjeras attīstībai.

2022./2023.m.g., 
mācību gads, 
pastāvīgi 

Tikšanās 
Meistarklases 
Lekcijas 
Semināri

Tehnikuma 
izglītojamie

F.Lomanova 
Pedagoģiskie 
darbinieki
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6. Nodrošināt karjeras atbalsta 
integrēšanu mācību priekšmetu 
saturā.

2022./2023.m.g., 
mācību gads, 
pastāvīgi

Mācību stunda Tehnikuma 
izglītojamie

  Vispārējas 
  vidējas 
izglītības  
  un profesionālā 
  izglītības 
skolotāji 
Nodaļu vadītāji  
I .Pilāne 
L.Ļevančuka

7. Nodrošināt karjeras atbalsta 
integrēšanu audzināšanas darbā. 

2022./2023.m.g., 
mācību gads, 
pastāvīgi

Grupu 
nodarbības

Tehnikuma 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji 
Prakšu vadītāji 
Nodaļu vadītāji 
L.Ļevančuka 
 

8. Novadīt nodarbības grupās par 
karjeras attīstības atbalsta 
jautājumiem:  
1. “Ceļš uz uzņēmējdarbību”. 
2. “Profesiju mainība un dažādība”. 
4.  “Es un mani grupas biedri”.  
5. “Darba tirgus tendences” un 
citiem.

2022./2023.m.g., 
atbilstoši 
grafikam

Pārrunas Tehnikuma 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji 
Nodaļu vadītāji 

9. Organizēt karjeras attīstības atbalsta 
pasākumu “Karjeras nedēļa 2022”. 

2022./2023.m.g., 
17.-21.oktobris, 

Karjeras nedēļa Tehnikuma  
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie

Nodaļu vadītāji  
Grupu 
audzinātāji 
F.Lomanova 

10. Organizēt karjeras attīstības atbalsta 
pasākumus “Karjeras diena’’.

2022./2023.m.g., 
16.aprīlis

Karjeras diena Tehnikuma  
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie

Nodaļu vadītāji  
Grupu 
audzinātāji 
F.Lomanova 

11. Organizēt karjeras attīstības atbalsta 
pasākumu “Ēnu diena”.                               
. 

2022./2023.m.g., 
februāris

Ēnu diena, Tehnikuma  
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie 

Grupu 
audzinātāji 
Prakšu vadītāji 
F.Lomanova 
M,Grigals 
L.Ļevančuka

12. Nodrošināt tehnikuma izglītojamo 
līdzdalību ikgadējā Ēnu dienā.

2022./2023.m.g., 
februāris

Ēnu diena, Potenciālie 
izglītojamie

Grupu 
audzinātāji 
Prakšu vadītāji 
F.Lomanova 
M,Grigals

13. Sagatavot prezentācijas par labas 
prakses piemēriem. 

2022./2023.m.g., 
12.oktobris, 
10.janvāris  

Prezentācijas 
Tikšanās

Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie  
 

Z.Saukāne 
Nodaļu vadītāji  
Prakšu vadītāji 
Grupu 
audzinātāji 
M,Grigals

14. Organizēt karjeras attīstības atbalsta 
pasākumu – „Atvērto durvju 
diena”.

2022./2023.m.g., 
18. marts

Atvērto durvju 
diena

Potenciālie 
izglītojamie, 
vecāki

Nodaļu vadītāji  
Grupu 
audzinātāji  
M,Grigals
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15. Piedalīties izstādē  “Rīga FOOD 
2022”  un izstādē „Skola 2022”.

2022./2023.m.g., 
septembris, 
marts 

Izstāde Tehnikuma 
izglītojamie 

Skolotāji  
Grupu 
audzinātāji 
M,Grigals 

16. Veidot un uzturēt sadarbību ar 
izglītojamo pašpārvaldi.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Karjeras atbalsta 
pasākumi 

Pašpārvalde F.Lomanova 
Grupu 
audzinātāji 
M,Grigals

V. Karjeras attīstības atbalsta 
integrācijā darbā ar vecākiem. 

1. Veicināt sadarbību ar izglītojamo 
vecākiem.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Tikšanās 
Sanāksmes 
Semināri 
Informācija

Vecāki Grupu 
audzinātāji  
LĻevančuka 
F.Lomanova 

2. Sniegt vecākiem konsultācijas un 
informāciju karjeras izglītības 
atbalsta jautājumos.

2022./2023.m.g., 
pēc pieprasījuma, 
attālināti  vai 
klātienē, 
pastāvīgi

Konsultācijas Vecāki F.Lomanova 
Grupu 
audzinātāji  
LĻevančuka 

3. Veikt vecāku izglītošanu karjeras 
izglītības atbalsta jautājumos. 

2022./2023.m.g., 
februāris, 
pastāvīgi

Semināri 
Lekcijas  
Tikšanas 
Konsultācijas

Vecāki Grupu 
audzinātāji  
LĻevančuka 
M,Grigals 
F.Lomanova

VI. Karjeras attīstības atbalsts 
sadarbībā ar nozaru darba 
devējiem, nevalstiskajām 
organizācijām un to asociācijām.

1. Veidot un uzturēt sadarbību ar 
nozaru darba devējiem un to 
asociācijām.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Tikšanās 
Karjeras dienas 
Uzņēmēju diena

Darba devēji Grupu 
audzinātāji  
LĻevančuka 
M,Grigals 
F.Lomanova

2. Attīstīt sadarbību ar tehnikuma 
absolventiem.  

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi  

Tikšanās 
Karjeras dienas 
Uzņēmēju diena

Tehnikuma  
absolventi

Nodaļu vadītāji 
Prakšu vadītāji 
Grupu 
audzinātāji 
Skolotāji 
F.Lomanova 

3. Iesaistīt darba devējus un 
tehnikuma absolventus karjeras 
atbalsta pasākumu organizēšanā un 
īstenošanā. 

2022./2023.m.g., 
17.-21.oktobris, 
februāris, aprīlis

Karjeras nedēļa  
Karjeras diena 

Ēnu diena 2023

Tehnikuma 
izglītojamie

Nodaļu vadītāji 
Grupu 
audzinātāji  
Skolotāji 
F.Lomanova 
M,Grigals

VII. Karjeras attīstības atbalsts 
sadarbībā ar valsts un pašvaldību 
iestādēm.
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1. Organizēt karjeras atbalsta 
pasākumus potenciāliem 
izglītojamajiem.

2022./2023.m.g., 
17.-21.oktobris, 
februāris, marts 
aprīlis 

Karjeras diena 
Ēnu diena  
Atvērto durvju 
diena 

Potenciālie 
izglītojamie 
Vecāki 
Skolotāji 

Nodaļu vadītāji 
Grupu 
audzinātāji 
Skolotāji 
F..Lomanova 
M,Grigals 
LĻevančuka

2. Piedalīties valsts un pašvaldību 
karjeras atbalsta, interešu izglītības, 
sporta un citos pasākumos. 
 

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi  

Karjeras diena 
Atvērto durvju 
diena,  
Sporta diena 
u.c.

Potenciālie 
izglītojamie 

Skolotāji 
Grupu 
audzinātāji 
M,Grigals 
F.Lomanova  
LĻevančuka

3. Sniegt informāciju un konsultācijas 
(t.sk. elektroniskā veidā)  par 
karjeras jautājumiem 
vispārizglītojošo skolu skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi  

Konsultācijas Potenciālie 
izglītojamie, 
Skolotāji 
Vecāki  

F.Lomanova 
Nodaļu vadītāji 
Grupu 
audzinātāji 
LĻevančuka  
I.Pilāne

VIII. Karjeras attīstības atbalsta 
p a s ā k u m i s a d a r b ī b ā a r 
augstskolām. 

1. Organizēt karjeras izglītības 
pasākumu “Tavas tālākizglītības 
iespējas”. 

2022./2023.m.g., 
25. janvāris

Tālākizglītības 
diena 

Tehnikuma 
izglītojamie 

F.Lomanova 
Grupu 
audzinātāji 
Skolotāji 
 M,Grigals 
LĻevančuka 

2. Organizē t v i r tuā lo profesi ju 
ēnošanu augstskolās.

2022./2023.m.g., 
februāris

Ēnu diena 
Karjeras diena

Tehnikuma 
izglītojamie

F.Lomanova 
M,Grigal

IX. Konsultatīvais atbalsts (t.sk. 
elektroniskā veidā)  

1. Sniegt konsultatīvo atbalstu 
tehnikuma izglītojamajiem  (t.sk. 
elektroniskā veidā) personisko un 
sociālo problēmu risināšanai un 
karjeras izglītības attīstībai. 

2022./2023.m.g., 
pēc pieprasījuma, 
pastāvīgi  

Konsultācijas 1.-4. kursa 
izglītojamie 

Grupu 
audzinātāji 
Nodaļu vadītāji 
F.Lomanova 
LĻevančuka

2. Sniegt informāciju,  individuālās un 
grupu konsultācijas karjeras 
jautājumos tehnikuma 
izglītojamajiem un pedagogiem.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi, pēc 
pieprasījuma 

Informācija 
Konsultācija 

Tehnikuma 
izglītojamie 
Pedagogi

F.Lomanova 
LĻevančuka 
M,Grigals

3 Sniegt informāciju un konsultācijas 
(t.sk. elektroniskā veidā)  
vispārizglītojošo skolu 
izglītojamajiem viņu vecākiem un 
skolotājiem. 

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi, pēc 
pieprasījuma 

Informācija 
Konsultācijas

Potenciālie 
izglītojamie 
Skolotāji 
Vecāki

Pedagoģiskie 
darbinieki  
F.Lomanova 
LĻevančuka 
M,Grigals

X. Informatīvais un  izglītojošais 
karjeras izglītības attīstības 
atbalsts

1. Nodrošināt pedagoģisko darbinieku 
informēšanu  par karjeras izglītības 
atbalsta jautājumiem. 
  

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Sanāksmes 
Informācija 
Konsultācijas.

Pedagoģiski
e darbinieki

F.Lomanova  
M,Grigals 
Nodaļu vadītāji 
LĻevančuka
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Karjeras izglītības vadītāja                                          Faina Lomanova 

2. Sagatavot informatīvus un reklāmas 
materiālus. tehnikumā apgūstamo 
profesiju popularizēšanai un 
pievilcības veicināšanai.

2022./2023.m.g. 
oktobris-marts, 
pastāvīgi 

Reklāmas 
materiāli 
Informatīvie 
materiāli 

Potenciālie 
izglītojamie 

M,Grigals 
F.Lomanova

3. Nodrošināt informatīvo materiālu 
izplatīšanu.

2022./2023.m.g., 
pēc 
nepieciešamības

Informatīvais 
materiāls

Potenciālie 
izglītojamie  

M,Grigals 
Pedagoģiskie 
darbinieki  

4. Pilnveidot stendu  „Karjeras 
atbalsts”.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Stends Tehnikuma 
izglītojamie, 
Potenciālie 
izglītojamie 

F.Lomanova  
M,Grigals

5. Sagatavot informatīvo materiālu 
„Uzsākot mācības jaunos 
apstākļos”.

2020./2021.m.g., 
 līdz 
2.septembrim

Informatīvais 
materiāls 

Tehnikuma 
izglītojamie 

F.Lomanova 

6. Sagatavot un ievietot tehnikuma 
mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos 
informāciju par karjeras atbalsta 
pasākumiem. 

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Informācija Tehnikuma 
izglītojamie, 
potenciālie 
izglītojamie

M,Grigals  
F.Lomanova

   7. Nodrošināt karjeras izglītības 
atbalsta  informācijas un materiālu 
pieejamību bibliotēkā.

2022./2023.m.g., 
pastāvīgi

Materiāli Tehnikuma 
izglītojamie, 
pedagogi

E.Bumbule 
 

7. Apkopot  un iesniegt informāciju 
par paveikto darbu karjeras atbalsta 
jomā..

2022./2023.m.g., 
pēc pieprasījuma

Atskaite Pedagoģiski
e darbinieki 

F.Lomanova 
M,Grigals 
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