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1. Pamatinformācija 
 

1.1. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas  juridiskais statuss 

Rīgas Tirdzniecības tehnikums (turpmāk tekstā – tehnikums) ir Latvijas Republikas Ministru 

kabineta dibināta iestāde profesionālās izglītības iegūšanai. Pamatojoties uz 2012. gada 19. aprīlī 

veiktajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likuma 16. pantā un Izglītības un zinātnes 

ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 "Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem", no 

2013. gada 10. jūlija Rīgas Tirdzniecības tehnikums tika pārdēvēts par Rīgas Tirdzniecības 

profesionālo vidusskolu (turpmāk tekstā - skola). Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības 

likums, Profesionālās izglītības likums u.c. normatīvie akti, kā arī Rīgas Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas nolikums. Skolai ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss, tā ir 

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – IZM) pakļautībā esoša izglītības iestāde. 

 

1.2. Skolas darbības virzieni un mērķi, īstenotās budžeta programmas 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, īstenot izglītības programmas, kas 

nodrošina valsts profesionālās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu 

sasniegšanu.  

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

Skolas pamatuzdevumi saskaņā ar nolikumu: nodrošināt iespēju iegūt profesionālo 

izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes, sagatavot darba tirgum 

kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, radīt 

labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai, izveidot 

profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, racionāli izmantot izglītībai iedalītos 

finanšu līdzekļus, valsts kustamo un nekustamo mantu.  

Skola realizē licenzētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības budžeta 

programmas:  

 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – restorāna pakalpojumu 

komercdarbinieks);  

 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks);  

 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks);  

 komerczinības  (iegūstamā kvalifikācija – rūpniecības 

komercdarbinieks); 

 telemehānika un loģistika ( iegūstamā kvalifikācija – loģistikas 

darbinieks). 

 

1.3. 2013. gada galvenie uzdevumi: 

1.3.1.Pilnveidot pedagogu darbu izglītojamo individuālo spēju attīstīšanā. 

1.3.2. Turpināt pedagogu analītisko darbību izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju 

vērtēšanā mācību stundās, lai vērtējot tiktu ievēroti atklātības un skaidrības principi atbilstoši 

LR normatīvajiem dokumentiem. 

1.3.3. Izvērtēt 2011./2012. mācību gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus mācību un pedagogu darba kvalitātes 

uzlabošanai un izstrādāt priekšlikumus eksāmenu satura un norises uzlabošanai. 

1.3.4. Turpināt komerczinību izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas 

darbinieks) īstenošanu un apzināt papildus veicamos uzdevumus programmas satura 

pilnveidošanai. 

1.3.5. Pedagogiem nodrošināt uzstādītās restorānu uzskaites un vadības sistēmas ieviešanas 

procesu komerczinību izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – restorāna 

pakalpojumu komercdarbinieks) mācību priekšmetos un veikt mācību programmu 

aktualizāciju. 
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1.3.6. Īstenot Nordplus projekta „ENTERPRISING EDUCATION” un ES Mūžizglītības 

programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekta „ INTERNSHIP OF 

NORTHERN LIGHTS” aktivitātes. 

1.3.7. Sekmēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos ESF projektos „Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (LU) 

un „Profesionālo priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko 

kompetenču paaugstināšana” (VISC). 

1.3.8. Turpināt pilnveidot izglītojamo praktisko iemaņu apguvi izvēlētā profesijā, veicinot 

prasmju un attieksmju veidošanos, nodrošinot programmā noteiktās profesionālās 

kvalifikācijas ieguvi. 

1.3.9. Veicināt izglītojamo izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot 

savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai un drošībai labvēlīgu rīcību. 

1.3.10. Veidot komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un organizējot 

pasākumus, lai informētu potenciālos audzēkņus un viņu vecākus par izglītības iespējām 

skolā. 

1.3.11. Rosināt izglītojamo iesaistīšanos labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu 

sadarbību un vienotību sabiedrībā. 

1.3.12. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas mācību telpas, papildināt materiāli tehnisko 

bāzi, nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības mācību vidi. 
 

2. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas finanšu resursi un darbības rezultāti 
 

2.1. Skolas finanšu resursi un darbības rezultāti 
 

1. tabula Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums latos 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
2012. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2013. gads 
Apstiprināts 

likumā 
Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

718654 803938 805791 

1.1. Dotācijas 709342 796938 796938 
1.2. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
9312 7000 12096 

1.3. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 
   

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi    

2. Izdevumi (kopā) 717943 806250 806249 
2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
709342 796938 796938 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 637943 717298 717298 
2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
71399 79640 79640 

2.1.3. Kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 

   

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
   

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
8601 9312 9311 
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2. tabula. Programma: Eiropas Sociālā fonda projektu un pasākumu īstenošana 

Valsts budžeta finansējums, tā izlietojums (latos) 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
2011. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2012. gads 
Apstiprināts 

likumā 
Budžeta 

izpilde 
1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

222295 112187 112143 

1.1. Dotācijas 222295 112187 112143 
1.2. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
   

1.3. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 
   

1.4. Ziedojumi un 

dāvinājumi 
   

2. Izdevumi (kopā) 222295 112187 112143 
2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
222295 112187 112143 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 92415 10135 10091 
2.1.2. Procentu izdevumi    

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
129880 102052 102052 

2.1.4. Kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

   

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
   

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
   

 

2.2. Skolas darbības rezultāti 

 

2.2.1. Galvenā prioritāte 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Profesionālo izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015. gadam” un skolas attīstības un investīciju stratēģiju 

2010. – 2015. gadam, mācību gada mērķis 2013. gadam bija nodrošināt skolā tautsaimniecības 

attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu un profesionālās izglītības 

programmu apguvei atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. 

 

2.2.2. 2013. gada galveno uzdevumu izpildes analīze 

Skola izpildījusi galvenos plānotos 2013. gada uzdevumus, lai paaugstinātu mācību un 

mācīšanas procesa kvalitāti, sekmēta pedagogu analītiskā darbība izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanā, ar mērķi nodrošināt vērtēšanas procesa atbilstību valsts profesionālās vidējās izglītības 

standartam un skolas sasniegumu vērtēšanas kārtībai, izvērtēti 2011./2012. mācību gada 

pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

mācību procesa un pedagogu darba kvalitātes uzlabošanai un izstrādāti priekšlikumi eksāmenu 

satura un norises uzlabošanai, turpināts iesāktais darbs telemehānikas un loģistikas izglītības 

programmas veiksmīgai īstenošanai, apzināti papildus veicamie uzdevumi programmas satura 

pilnveidošanai, nodrošināta restorānu uzskaites un vadības sistēmas R-Keeper ieviešana mācību 
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priekšmetos komerczinību izglītības programmā ( iegūstamā kvalifikācija - restorāna 

pakalpojumu komercdarbinieks), veikta pedagogu un izglītojamo apmācība. 

 Īstenotas ESF projekta „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības 

programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana” aktivitātes, un skola iesaistījusies Leonardo da 

Vinci projekta realizēšanā. Tika realizētas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Rīgas 

Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un 

īstenošana” aktivitātes, lai veicinātu un pilnveidotu sadarbību ar prakses uzņēmumiem, kā arī 

turpināts darbs, kas saistīts ar izglītojamo kvalifikācijas prakšu apmaiņas programmām ar 

ārvalstu partnerskolām. 

 Skola atbalstījusi pedagogu iesaistīšanos ESF projektos „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, „Profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU” un „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.  

 Izglītojamie rosināti iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot savstarpējo 

paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā. Veicināta jauniešu interese un izpratne par veselīgu 

dzīvesveidu, pareiza uztura lietošanas nozīmi, organizējot dažāda veida pasākumus, tikšanās, 

konkursus un degustācijas, sekmēta izglītojamo spēju, prasmju un talantu izkopšana, aktīvi 

iesaistot tos ārpusstundu pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā.  

 Veicināta komunikācija ar sabiedrību, piedaloties dažādos sabiedrības informēšanas 

pasākumos, popularizējot informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmām masu 

saziņas līdzekļos, organizējot tikšanās ar pamatskolu izglītojamajiem un nostiprinot skolas 

prestižu.  

 Tiek turpināts darbs skolas telpu un materiāli tehniskā bāzes sakārtošanā un 

modernizēšanā, lai nodrošinātu profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību 

vidi. Turpmākajās pārskata sadaļās sīkāk apskatītas uzdevumu izpildes aktivitātes.  

 

2.2.3. Mācību un mācīšanas process 

2013. gadā tika plānotas un notika 6 pedagoģiskās padomes sēdes. To tematika tika 

pakārtota atbilstoši skolas izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem un darba plānam, tika 

analizēti un izvērtēti sasniegtie rezultāti, plānota tālākā darbība. 

Janvāra sēdē tika apspriesti 2012./2013. pirmā mācību pusgada rezultāti. Svarīgs ir 

pedagogu darbs izglītojamo individuālo dotību attīstīšanā, ar mērķi iesaistīt izglītojamos rajona, 

republikas mēroga konkursos, skatēs, olimpiādēs. Pedagogiem izteikts ieteikums strādāt un 

motivēt izglītojamos ar vērtējumu – 4 un 5, nodrošinot individuālas konsultācijas. Metodiskās 

komisijas informēja par pasākumiem, olimpiādēm. Lai sekmētu atlasi mācību olimpiādēm, 

nepieciešamas papildus konsultācijas spējīgākajiem izglītojamajiem. 

Sēdē tika izvērtētas Nordplus projekta „ ENTERPRISING EDUCATION” un ES 

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekta „ 

INTERNSHIP OF NORTHERN LIGHTS” realizētās aktivitātes un apspriestas plānotās. 

Marta pedagoģiskās padomes sēdes tēma bija „Pedagogu darbs izglītojamo individuālo 

spēju attīstīšanā”. A. Pušpure iepazīstināja ar spēju veidiem, jauniešu attīstības īpatnībām, 

kognitīvo attīstības raksturojumu. Svarīgs ir katra izglītojamā spēju un prasmju izvērtējums, kas 

jāveic katram pedagogam, lai pareizi plānotu mācīšanās metodes un paņēmienus gan mācību 

stundās, gan iesaistot jauniešus ārpusstundu pasākumos, tāpēc mācību priekšmetu skolotājiem 

katra semestra beigās, audzinātājiem mācību gada beigās jāanalizē izglītojamo sekmju dinamika, 

izvērtējot katra jaunieša individuālo progresu, izaugsmes iespējas. 

Jūlija sēdes laikā tika apspriesti un analizēti 2012./2013. mācību gada 2. semestra un 

mācību gada rezultāti, kvalifikācijas prakse, kā arī valsts eksāmenu un valsts profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk tekstā – CPKE) sagatavošanās darbs, norise un CPKE 

rezultāti, kā arī e-žurnāla ieviešanas process. Galvenie uzdevumi, kas tika noteikti šajā sēdē, 

pārskatīt mācību priekšmetu programmas, izmantoto mācību literatūru, aktualizēt nepieciešamo, 

mācību prakšu vadītājiem pārskatīt iekšējos normatīvos dokumentus, veikt nepieciešamos 
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uzlabojumus. Mācību priekšmetos, kuros kārto valsts pārbaudījumus, noteikt kā obligātus 

regulārus pārbaudes darbus, tos analizēt, vērtēt izglītojamo zināšanu līmeni un sasniegumus, ar 

mērķi veikt uzlabojumus eksāmenu sagatavošanas procesā. Sakarā ar skolas nosaukuma maiņu, 

jāpārstrādā visa iekšējie normatīvie dokumenti. Lai piesaistītu vidusskolas absolventus, plānots 

izstrādāt jaunu izglītības programmu Telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija – 

loģistikas darbinieks) ar mācību ilgumu 1,5 gadi. 

Augusta mēneša pedagoģiskās padomes sēdē administrācija informēja par skolas 

gatavību jaunajam mācību gadam, par telpu remontu, mēbeļu un tehnikas iegādi, jaunajiem 1. 

kursu audzinātājiem. Izglītības projektu vadītāja iepazīstināja ar plānotajām aktivitātēm projektā 

„Promote HLS”, kura laikā paredzētas 6 mobilitātes, aicinot visus aktīvi iesaistīties un atbalstīt. 

Septembra sēdē direktore iepazīstināja ar skolas 2013./2014. mācību gada mērķi un 

galvenajiem uzdevumiem. Galvenais mērķis – nodrošināt skolā tautsaimniecības attīstības 

vajadzībām atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu un profesionālās izglītības programmu 

apguvi, kā arī atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. Metodiskā tēma tiek noteikta saskaņā ar 

Metodiskās padomes darba plānu - starppriekšmetu saiknes un integrētās mācību stundas 

metodes izmantošana mācīšanas procesā un ārpusstundu pasākumos, attīstot izglītojamajos 

radošumu, jaunas prasmes un iemaņas. 

Galvenie uzdevumi tiks norādīti un to izpilde apskatīta 2014. gada publiskajā pārskatā.  

Novembra pedagoģiskās padomes sēdē tika vērtēta jaunuzņemto izglītojamo adaptācijas 

procesa gaita. Sēdē tika novērtēti katra pirmā kursa mācību un audzināšanas darba rezultāti. 

Izvērtējot diagnosticējošos darbus vispārizglītojošajos mācību priekšmetos un aptaujas 

rezultātus, kas tiek veikti katru gadu, jāsecina, ka nopietna problēma ir izglītojamo vājās 

pamatskolā iegūtās zināšanas, it īpaši matemātikā, jo 60% izglītojamo vidējais vērtējums šogad 

mācību priekšmetā ir 4,3. Pedagogiem savās stundās un ārpusstundu darbā nopietni jādomā par 

tādām darba formām un metodiskajiem paņēmieniem, kas uzlabotu mācību sasniegumus.  

Svarīga ir 1. kursu audzinātāju loma, kuri sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem piedāvātu 

diferencētus uzdevumus un nodrošinātu individuālu pieeju sekmēs vājākajiem jauniešiem. Skolā 

ir noteikta kārtība jaunuzņemto izglītojamo adaptācijas procesa organizēšanai un izvērtēšanai. 

Jauniešiem tiek sagatavotas atgādnes, kas informē par visiem skolas mācību un 

organizatoriskajiem jautājumiem. 1. kursu vecākiem tika organizēta vecāku sapulce, lai skaidrotu 

ar skolas mācību procesu saistītos jautājumus, iepazīstinātu ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem un pārrunātu izglītojamo problēmas. 1. kursu mācību rezultāti regulāri tika 

analizēti stipendiju komisiju un administrācijas sēdēs, tika apspriesti un analizēti pedagoģiskās 

padomes sēdē novembra mēnesī.  

Notika izglītojamo anketēšana, lai izzinātu viņu vajadzības un analizētu radušās 

problēmas, 1. kursu mācību stundu vērtēšana, lai sekmētu sadarbību starp izglītojamajiem un 

pedagogiem.  

Sēdē tika analizēti arī 2013. gada valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu 

vispārizglītojošos mācību priekšmetos un centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu 

rezultāti, apkopojums attēlots 1. - 3. attēlā un 3. tabulā. 
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Valsts pārbaudījumu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos rezultāti 2013. gadā 
 

2012./2013. mācību gada Centralizēto eksāmenu  

vidējie vērtējumi salīdzinājumā ar valsts līmeni (%) 
 

 
 

1. attēls. 2012./2013. mācību gada Centralizēto eksāmenu vidējie vērtējumi salīdzinājumā 

ar valsts līmeni (%) 

 

Kopvērtējumā skolas izglītojamo iegūtais centralizēto eksāmenu vidējais vērtējums 

līdzinās valsts līmenim latviešu valodas, krievu valodas, vēstures un angļu valodas eksāmenos. 

Visvājākie rezultāti uzrādīti matemātikā – 21,53%, valstī kopumā šis līmenis ir – 42,9% 

(skat.1. att.). 

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu centralizēto eksāmenu rezultāti ir līdzīgi, kaut gan 

ir nedaudz krities līmenis matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā un vēsturē. Uzlabojušies ir 

rezultāti angļu valodas eksāmenā (skat. 2. att.).  

 

Centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu salīdzinājums ar iepriekšējo mācību gadu (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. attēls. Centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu salīdzinājums ar iepriekšējo mācību gadu (%) 
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Angļu valodā eksāmenu kārtoja 151 izglītojamais, no kuriem visvairāk – 58% ieguva 

Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes B1 līmenim. B2 līmeni ieguva 12% izglītojamo. 

Kopumā pedagogi secināja, ka jauniešiem ir pietiekams vārdu krājums, viņi labi pārvalda 

sarunvalodu, taču nav izkoptas klausīšanās prasmes, rakstīšanā ir daudz gramatikas kļūdu. 

Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 151 izglītojamais. Iegūtais vidējais 

vērtējums ir 51,11%. Labāk eksāmenā ir veicies ar testa daļas uzdevumiem. Zināšanas 

interpunkcijā jauniešiem ir apmierinošas, vājas ortogrāfijas prasmes, nezina jēdzienus, grūtības 

radošajā darbā – pārspriedumā, sevišķi tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda. 

Matemātiku kārtoja 152 audzēkņi. Izglītojamajiem ir zems zināšanu līmenis 

pamatprasmēs, tāpēc nepieciešams papildus strādāt ar testa daļu un otrās daļas uzdevumiem. 

Pedagogiem regulāri jādod mācību stundās un individuālajās konsultācijās uzdevumi, lai trenētu 

pamatzināšanas. Matemātikas skolotājiem nopietni domāt par mācību formām, metodēm, 

līdzekļiem, kas ļautu labāk sagatavot izglītojamos valsts eksāmenam. 

Vēstures eksāmenu izvēlējās kārtot 84 izglītojamie. Vidējais vērtējums ir zems – 

34,04%. Tas izskaidrojams ar to, ka mūsu skolā eksāmenu kārto 1. kursu jaunieši, vidusskolā – 

pēc 12. klases. Arī stundu apjoms ir daudz mazāks. Lielākās problēmas jauniešiem sagādājis 

pārspriedums, kurā argumentēti jāskaidro temats, izmantojot konkrētus faktus. 

Krievu valodas (kā svešvalodas) eksāmenu izvēlējās kārtot 55 izglītojamie, kas ir mazāk 

nekā iepriekšējos gados. Iegūtais vidējais vērtējums ir 64,5%. Tas ir diezgan labs rādītājs. 

Jautājumi, pie kuriem jāstrādā pedagogiem ir valodas kultūra. Problēmas rada savas dzīves 

pieredze, ja tās nav noteiktā jomā, tad īsti nav arī par ko stāstīt.  

 

Necentralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu salīdzinājums  

ar iepriekšējo mācību gadu (ballēs) 
 

 
 

3. attēls. Necentralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu  

salīdzinājums ar iepriekšējo mācību gadu (ballēs) 

 

Vērtējot necentralizēto eksāmenu rezultātus, jāsecina, ka 2013. gada ekonomikas un 

informātikas eksāmenu rezultātu līmenis vidēji krities par vienu balli.  

Ekonomikas eksāmenu kārtoja 26 izglītojamie. Pedagogi rezultātus eksāmenā vērtē kā 

apmierinošus, vidējais vērtējums ir 6,08 balles, testā un esejā iegūtais rezultātu sadalījums liecina 

par pareizu mācību metodiku. 

Informātikas eksāmenu izvēlējās kārtot 46 izglītojamie. Iegūtais vidējais vērtējums 

eksāmenā ir 6,65 balles. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, eksāmena rezultāts ir sliktāks. 

Zemākie rezultāti ir eksāmena 

3. daļā, jo grūtības ir ar programmēšanu saistītajiem uzdevumiem. 
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Valsts centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2013. gadā 

 

3. tabula. Centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2013. gadā 
 

Nr. 

p.k. 

Iegūtais vērtējums 

 

Izglītības  

programma 

Kvalifi- 

kāciju 

ieguva 

5 6 7 8 9 10 

7 un 

augstāk 

ballēm, 

% 

1. 
Restorāna pakalpojumu 

komerczinības 
29 3 14 9 3   41% 

2. 
Reklāmas pakalpojumu 

komerczinības 
26 7 2 5 7 4 1 65% 

3. 
Mazumtirdzniecības 

komerczinības 
26 4 3 7 5 5 2 73% 

4. Rūpniecības komerczinības 23 7 2 6 3 3 2 61% 

 

Restorāna pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikācijā centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 29 izglītojamie. Vidējais vērtējums eksāmenā 6.41. Eksāmenu 

nokārtoja visi izglītojamie, tomēr zināšanu līmenis salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem bija 

zemāks. 

Teorētiskajā daļā no 100 iespējamajiem punktiem 7 izglītojamie ieguva mazāk par 60 

punktiem, 2 izglītojamie vairāk par 80 punktiem un 20  izglītojamajiem iegūtie punkti bija 

robežās no 60-80 punktiem.  

Teorētiskās daļas slēgtajos jautājumos izglītojamajiem vislielākās grūtības sagādāja 

jautājumi tirgzinībā, komercdarbības pamatos un grāmatvedībā. Paaugstinātās grūtības 

jautājumos visvairāk neatbildēti bija jautājumi grāmatvedībā - 59%. Pārējie paaugstinātās 

grūtības jautājumi kopumā atbildēti labi.  

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 7 izglītojamie, 18 

izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par 160 punktiem - 4 izglītojamie. 

Praktiskajā daļā izglītojamajiem vislabāk veicās ar uzņēmuma raksturojumu. Izglītojamie 

spēja ar izpratni stāstīt par klientu piesaistīšanas metodēm, reklāmas teksta izveidošanu 

svešvalodā. Lielākā daļa izglītojamo veiksmīgi aprēķināja nepieciešamo trauku daudzumu un 

viesmīļu skaitu banketā. 

Grūtības sagādāja 66% izglītojamo preču uzskaites veidlapas aizpildīšana. Nepilnīgi bija 

arī finansu grāmatvedības uzdevuma aprēķini. Apmēram 50% izglītojamo pieļāvuši kļūdas 

kalkulācijas, tehnoloģisko kartiņu sastādīšanā un preču uzskaites veidlapu aizpildīšanā.  

Izglītojamie iekļāvās praktiskās daļas darbam paredzētajā laikā. Attieksme pret 

veicamajiem uzdevumu bija nopietna. 

Jaunieši parādīja labas prasmes banketu organizēšanā - sastādīja plašas un interesantas 

ēdienkartes, izvēlējās piemērotas apkalpošanas manieres, trauku veidus un skaitu, prata aizstāvēt 

savu viedokli un atbildēt uz eksāmenu komisijas uzdotajiem jautājumiem.  

Profesionālās kvalifikācijas rūpniecības komercdarbinieks kvalifikācijas eksāmena 

teorētisko un praktisko daļu 2012./2013. mācību gadā kārtoja 23 izglītojamie. Vidējā vērtējums 

6,96 balles, kas ir augstāks nekā 20011./2012. mācību gadā, kad vidējā balle bija 6,52. 

Kā liecina profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas rezultāti, tad 52% 

izglītojamo ir pareizi izpildījuši vairāk nekā 75% no testa jautājumiem. Vairāk kļūdu 

eksaminējamie pieļāva grāmatvedības un kvalitātes vadības jautājumos. No paaugstinātās 

grūtības jautājumiem lielākās grūtības izglītojamajiem sagādāja loģistikas pamatu un tirgzinību 

jautājumi. Toties dažiem jauniešiem sarežģītākie izrādījās ražošanas organizācijas un lietišķās 

saskarsmes jautājumi. 

Kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļa pēc grūtības pakāpes ir vērtējama tāpat kā 

2011./2012. m. g. kā vidēji sarežģīta. Kopumā eksaminējamajiem bija jāpilda 7 praktiskie 
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uzdevumi, kas ir saistīti ar 4 mācību priekšmetiem – tirgzinībām, loģistikas pamatiem, 

grāmatvedību un dokumentu pārvaldību. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, vislabāk izglītojamie ir 

izpildījuši loģistikas pamatu uzdevumu, pareizi izvēloties preču piegādātāju pēc ABC metodes 

un aprēķinot izejvielu optimālo pasūtījumu daudzumu. Būtiskākās kļūdas bija pieļautas 

pavadzīmju aizpildīšanā. Dažiem no eksaminējamajiem bija neprecizitātes mērķa tirgus 

noteikšanā, kā arī grūtības ar 6K principa ievērošanu, rakstot lietišķo vēstuli izvēlētajam 

piegādātājam. 

Pozitīvi vērtējamas izglītojamo uzstāšanās un runas prasmes, jo gandrīz visi labi 

prezentēja savu eksāmena darbu un atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem, pārliecinoši 

argumentēja savu viedokli. Šīm prezentācijas prasmēm ir būtiska nozīme komercdarbinieku 

profesionālajā dzīvē – kontaktējoties ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, piegādātājiem, kā arī 

dibinot sakarus ar citiem sadarbības partneriem.  

Mazumtirdzniecības komercdarbinieka centralizēto profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu kārtoja 26 izglītojamie. Vidējā atzīme -7,38 balles. Salīdzinot ar 2013. gadu, kad 

vidējā balle bija 7,48, tas ir nedaudz zemāks rezultāts. Uz 7 un augstāk ballēm eksāmenu 

nokārtoja 19 izglītojamie, kas ir 73%. Lielākās problēmas teorētiskajā daļā sagādāja 

paaugstinātās grūtības jautājumi pārtikas un nepārtikas preču prečzinībās, ekonomikā un 

grāmatvedībā. 

Praktiskajā daļā izglītojamie labas zināšanas parādīja veikala tirdzniecības zāles 

plānojuma, pārdošanas metodes un preču piegādātāju izvēlē. Grūtības sagādāja dokumentu 

noformēšana un pārdošanas veicināšanas pasākumu izvēle.  

Sistemātiska mācīšanās, interese un attieksme pret mācību procesu nodrošina rezultātus 

un šogad eksāmena rezultāti ir labi. 

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka centralizēto profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu kārtoja 26 izglītojamie. Šī gada vidējā atzīme eksāmenā - 7.07, iepriekšējā mācību 

gadā bija - 6.7. 
Varam secināt, ka zināšanu līmenis jauniešiem izglītības programmā uzlabojies, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Praktiskajā daļā audzēkņi diezgan daudz kļūdas pieļāva reklāmas izmaksu aprēķinos , kas 

liecina par zemu aprēķinu kvalitāti. Kā galveno iemeslu minēja laika nepietiekamību uzdevumu 

risināšanai. Eksāmena izstrādes darba grupai ieteikums - izskatīt un samazināt izmaksu rēķināmo 

uzdevumu apjomu. Ļoti svarīga ir prasme izvēlēties efektīvāko reklāmas kanālu un pamatot savu 

izvēli, analizēt sasniedzamību un efektivitāti. Izvēle tiek veikta, bet nav pamatojuma, kas 

samazina vērtējumu. Tiek veidoti ļoti īsi reklāmas teksti, bet uzdevumā ir noteikts parādīt teksta 

veidošanas noteikumus, kurus nevar analizēt, ja tekstā ir 3 vārdi.  

 Nākošajā gadā jāprecizē uzdevums, ko reklāmas devējs vēlas ietvert reklāmas tekstā, kā 

arī jāprecizē vārdu skaits lietišķajā vēstulē. Vairāk jāvelta uzmanība dažāda veida  uzdevumu 

rēķināšanai, jo matemātiskie aprēķini daudziem sagādā problēmas,  jāturpina darbs pie reklāmas 

kanālu izvēles, kā arī vairāk jātrenējas reklāmas tekstu izveidē un lietišķo vēstuļu veidošanā. 

Kopumā jāsecina, ka Restorānu pakalpojumu komercdarbinieku kvalifikācijas eksāmenu 

nokārtojuši 41% ar atzīmi 7 balles un augstāk, šim procentam vajadzētu būt vismaz 60%, tāpēc ir 

vēl daudz darāmā, lai uzlabotu izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas. 

 

Metodisko komisiju darbs 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs 

1. Mācību process noritēja atbilstoši mācību priekšmetu standartu prasībām, izstrādātas 

atbilstošas mācību priekšmetu programmas un tematiskie plāni. 

2. Darbs ar talantīgajiem audzēkņiem. Notikušas skolas mēroga olimpiādes: 

 Vēstures olimpiāde ( pedagogs J. Aizvakars) 

 Latviešu valodas olimpiāde (pedagogi - B. Stefena, I. Mekšūne, I. Abricka, 

I. Tone, V. Kizjakovs).  

 Ģeogrāfijas olimpiāde ( pedagoģe I. Gūtmane) 
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 Matemātikas olimpiāde (pedagogi - I.Dišlere, M. Kārkliņa) 

3.  Sporta pasākumi ( pedagoģe M. Onužāne, sporta darba organizators L.Haritonovs): 

 Skolas mēroga: 

o 14 komandas piedalījās basketbola turnīrā;  

o 18 komandas piedalījās volejbola sacensībās; 

o 14 komandas piedalījās florbola sacensībās; 

o Notika individuālajās sacensības: 

 šautriņu mešanā; 

 soda metienos; 

  svara bumbu celšanā. 

  Pilsētas un Latvijas mēroga: 

Skolas zēnu komandas piedalījās 11. sporta veidos: 

o Vieglatlētikā 9. vieta Rīgas reģionā; 

o Šautriņu mešanā 6. vieta Rīgas reģionā; 

o Basketbolā 1. vieta Rīgas reģionā, un 3. vieta LR Profesionālās 

izglītības mācību iestāžu čempionātā; 

o Dambretē 6. vieta Rīgas reģionā; 

o Svarbumbu celšanā 4. vieta Rīgas reģionā; 

o Handbolā 1. vieta Rīgas reģionā. 1.vieta LR Profesionālās izglītības 

mācību iestāžu čempionātā; 

o Volejbolā 5 - 6. vieta Rīgas reģionā; 

o Badmintonā 5. vieta Rīgas reģionā; 

o Galda tenisā 7 - 8. vieta Rīgas reģionā; 

o Futbolā 7 - 9. vieta Rīgas reģionā; 

o Krosā 6. vieta Rīgas reģionā. 

Kopvērtējumā zēniem 5. vieta Rīgas reģionā un 12. vieta LR 

profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā. 
Skolas meiteņu komandas piedalījās 9 sporta veidos: 

o Vieglatlētikā 7. vieta Rīgas reģionā; 

o Šautriņu mešanā 5. vieta Rīgas reģionā; 

o Basketbolā 2. vieta Rīgas reģionā, un 4. vieta LR Profesionālās 

izglītības mācību iestāžu čempionātā; 

o Dambretē 2. vieta Rīgas reģionā; 

o Volejbolā 3. vieta Rīgas reģionā, un 4. vieta LR čempionātā; 

o Badmintonā 4. vieta Rīgas reģionā; 

o Galda tenisā 5. vieta Rīgas reģionā; 

o Futbolā 4. vieta Rīgas reģionā; 

o Krosā 3. vieta Rīgas reģionā. 

Kopvērtējumā meitenēm 3. vieta Rīgas reģionā, un 12. vieta LR 

Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.  

 Starptautiska mēroga sacensības: 

o LR profesionālās izglītības iestāžu jauniešu izlasē futbolā turnīram 

Vācijā tika iekļauti 2 mūsu skolas audzēkņi Elīna Jurša no 1. A 

kursa un Vitālijs Koladins no 1. L kursa; 

o Startam Baltijas valstu sporta spēlēs basketbolā tika uzaicināti 

Egons Baumanis no 4. T kursa un Toms Kilmits no 3. F kursa. 

4. Mācību priekšmetu ārpusstundu pasākumi: 

 2. kursu viktorīnu „ Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta”, ko veidoja visi 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi. Tās mērķis bija sekmēt 

izglītojamo mācību motivāciju, attīstīt viņu radošumu un popularizēt Rīgu 

kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. 
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 Izveidotais informatīvais stends „ Barikāžu dienas” ( vēstures skolotājs 

J. Aizvakars). 

 4. Maijam – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītais 

pasākums ( pedagogi J. Aizvakars, V. Kizjakovs, B. Sergejeva). 

5. Pasākumi metodiskās tēmas „ Starppriekšmetu saiknes un integrētās mācību stundas 

metodes izmantošana mācīšanas procesā un ārpusstundu pasākumos” ietvaros. 

15 vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji – I. Abricka, J. Aizvakars, B.Čadore, 

I. Dišlere, M. Gailāne, M.Gerharde, I.Ģūtmane, I. Kibale, V. Kizjakovs, M. Onužāne, 

I. Mekšūna, Z. Petročenko, B. Stefena, I. Tone, D. Vārpa - novadīja atklātās integrētās 

mācību stundas un pedagoģiskās padomes sēdē iepazīstināja pārējos pedagogus ar 

sasniegtajiem rezultātiem. Daži piemēri: 
 

 Latviešu literatūras un vizuālās mākslas integrētā stunda 3. L grupā par simbolu 

nozīmi un to izmantošanu dzejnieka I. Ziedoņa darbos ( I. Tone un M. Gerharde). 

Skat. 4. att. 
 

 
 

4. attēls. 3. L kursa audzēkņa darbs integrētajā stundā 

 

  Nordplus Junior projekta ietvaros veidotā integrētā stunda ēdienu gatavošanas 

tehnoloģijās    

 (A.Upmine, D. Konrāde) un angļu valodā (A.Veidemane, A. Sokols). Skat.5. att. 
 

 
 

5. attēls. Projekta dalībnieki integrētās stundas laikā 
 

 e - Twinning projekta ietvaros organizētā dabaszinības (M.Gailāne) un informātikas    
(Z.Petročenko) integrētā stunda. Skat. 6. att. 
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6. attēls. Aptaujas rezultātu apkopojums integrētajā stundā 

 

 Informātikas stunda par tēmu ”Tirgus izpētes dati loģistikas uzņēmuma 

darbības plānošanai, to apstrāde excel datorprogrammā” un mācību birojs, un 

uzņēmuma plānošana „ Excel darbības datu apstrāde tirgus pētījumos” (I. 

Ozola un Z. Petročenko). Skat. 7. att. 
 

 
 

7. attēls. Darbs integrētajā stundā 

 

6. Veikta aptauja „Aktīvs pedagogs – aktīvs izglītojamais”, kuras mērķis bija - apzināt mācību 

priekšmeta pedagoga darba pilnveidošanai nepieciešamos uzlabojumus.  

7. Dalība starptautisku projektu aktivitātēs (Nordplus, e-Twinning). 

 

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs 

Darbs komisijā organizēts darba grupās un ņemta aktīva līdzdalība skolas un ārpusskolas 

pasākumos. 

Organizētas šādas aktivitātes:  

1. Skolas ekonomikas olimpiādē piedalījās 45 izglītojamie. 

2. „Veselība – ekonomika – cilvēkdrošība” mēneša aktivitātes skolā: 

2.1. 1. kursu izglītojamo diagnosticējošais pārbaudes darbs 4. - 

8. martā, piedalījās 22 izglītojamie, 

2.2. Skatlogu konkurss „Veselīgs ēdiens”, piedalījās 1. kursu 

komandas (skat.8. att.). 
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8. attēls. Skatlogu konkurss „Veselīgs ēdiens”  

 

2.3. Drošības un labdarības nedēļa: projekti „Es esmu pats sev 

labs finansists”, ”Mazais budžets sev un citiem”, praktiskais 

seminars “Droša Interneta vide”( skat. 9. att.). 

 

 
 

9. attēls. Drošības un labdarības nedēļas realizēto projektu darbi  
 

3. Praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu vērtēšanas kritēriju pilnveide.  

4. Kvalifikācijas eksāmena teorētiskās datu bāzes izstrāde iegūstamajai kvalifikācijai - 

Loģistikas darbinieks. 

5. Apmācība auto un elektro iekrāvēju kursos pie sadarbības partnera SIA “Darba 

drošības centrs” 1. semestrī - 26 izglītojamie (3. L un 1. L. kurss) 2. semestrī - 20 izglītojamie 

(3. L un 2. G. kurss). 

6. Piedalīšanās Latvijas profesionālās un arodizglītības izglītojamo meistarības konkursu 

pusfinālos:  

Biznesa plānu konkursā, kas notika Jēkabpilī, 4. G kursa izglītojamais J. Arbidāns ieguva 

5. vietu (skat. 10. att.). 
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10. att. 4. G kursa izglītojamais J. Arbidāns biznesa plānu konkursā  

 

Viesmīlības, ēdienu gatavošanas, viesu apkalpošanas konkursos (Dobelē, skat. 11. att.) 

 

    
 

11. attēls. Konkursu pusfinālā Dobelē 

 

7. Piedalīšanās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursu 

pasākumā "Jaunais profesionālis 2013”. 

8. Līdzdalība „Profesionālo mācību priekšmetu un prakšu vadītāju profesionālo kompetenču 

pilnveides” pasākumos "Jaunais profesionālis 2013” ietvaros, 10 skolotāji. 

9. Izglītojamo praktisko iemaņu apgūšana Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projektā Nr. 2011-1-LV1-LEO01-02024 

"INTERNSHIP OF NORTHERN LIGHTS" – 15 dalībnieki. 

10. NordPlus projekta „Biznesa plāna izstrāde” 3. un 4. mobilitātes norise – Igaunija, 

Īslande, piedalījās 6 izglītojamie un 2 pedagogi. 

11. Skolas izglītības programmu nosaukumu precizēšana, 1,5 - gadīgās izglītības 

programmas «Telemehānika un loģistika», iegūstamā kvalifikācija - loģistikas darbinieks un tajā 

iekļauto mācību  priekšmetu programmu izstrāde. 

12. NorPlus projekta «Promote HLS» nolikuma izstrāde un piedalīšanās aktivitātēs, t.sk. 

«Veselīgs uzturs» Kas notika Latvijā – iesaistīti 4 izglītojamie un 5 pedagogi.  

13. «Biznesa plāns 2013» konkursā par tēmu  „Radi savai idejai ceļu” startēja četri 

izglītojamie ar savām biznesa idejām (4. A kursa izglītojamie Reinis Stankēvičs un Armands 

Dobrovoļskis un 2. L kursa izglītojamajās Katrīna Bakāne un Undīne Haritonova). Piešķirtas 

nominācijas: Radošākā ideja - 4. A  kursa izglītojamajiem par SIA „Online bar” biznesa ideju; 2. 

L kursa izglītojamajām par CHILLSPOT kinoteātra koncepcijas izstrādi ( skat. 12. att.). 
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12. attēls. Biznesa plāna aiztāvēšanā 4. A kursa izglītojamie  

Reinis Stankēvičs un Armands Dobrovoļskis 

  

14. Darba grupu darbs datorprogrammu E- Keeper, GrinsS (Noliktava) apgūšanai un 

aprobēšanai mācību  procesā. 

15. Pedagogu darbs un līdzdalība CPKE uzdevumu bankas izstrādē VISC izsludinātajā 

iepirkumā. 

16. Dalība konkursā «Profs 2013»,  konkursa  pusfinālā 6.vieta (skat.13. att.). 

 

 
 

13. attēls. 3. G kursa dalībnieki konkursā ”Profs 2013” 

 

17. Tikšanās ar darba devēju un citu sabiedrisku organizāciju pārstāvjiem: Swedbankas 

pārstāvju organizētais seminārs par Euro drošību ( skat. 14. att.). 
 

 
 

14. attēls. Swedbank pārstāvji seminārā 

 

18. Tikšanās ar 2010. gada absolventi Evu Boževnieci (iegūtā kvalifikācija – reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks) karjeras izglītības pasākumu ietvaros), kura dalījās ar iegūtām 

iemaņām un pieredzi darba braucienos Āfrikas un Eiropas valstīs.  

19. Piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienos:  profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”, 

vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001, projekta ietvaros Tūrisma un 

viesmīlības nozares izstāžu apmeklējums „GÄSTE, LE GOURMET” Leipcigā (Vācijā) un 

„Food Fair” (Tallinā) – pedagoģe Anita Upmine.  
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20. Mācību procesa un izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai loģistikas un 

ēdināšanas servisa datorprogrammu apguvē un aprobācijā piedalījās pedagoģes  A.Upmine un D. 

Konrāde (R- Keeper Store house programmatūras bāzes apmācības kurss) un I. Ozola un 

T.Daudiša apguvušas datorizētās grāmatvedības GRINS lietotni. 

 

Izglītojamo atskaitīšana 2013. gada laikā 

2013. gadā atskaitīts 51 izglītojamais. Laika periodā no 01.01.2013. līdz 22.06.2013. tika 

atskaitīti 17 izglītojamie, kas ir 2,71 % no izglītojamo skaita, neskaitot absolventus. Galvenie 

iemesli atskaitīšanai ir pāriešana uz citu izglītības iestādi, tātad secinājuši, ka nepareiza bijusi 

profesijas izvēle vai arī izglītības iestādes izvēle notiek tuvāk dzīvesvietai (ekonomiskie apstākļi 

ģimenē). Laikaposmā no 01.09.2013. līdz 31.12.2013. tika atskaitīti 43, kas ir 5,28 % no 

kopskaita. Galvenais atskaitīšanas iemesls - gan pārgājuši uz citu izglītības iestādi, gan minēti - 

citi iemesli (darbs, ģimenes apstākļi, paša iesniegums), skat. pielikumā tabulas ( 10. tab. un 11. 

tab.). Kopumā gada laikā atskaitīti 3,9%. Nepieciešams aktīvāk strādāt ar izglītojamo motivāciju 

un iepazīstināšanu ar izvēlēto profesiju, kā arī jāveicina izglītojamo apmeklējums un jāpanāk 

sekmju uzlabojums. 

 

Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru 

Bibliotēkas fonds 2013. gadā tika papildināts ar 970 vienībām (grāmatas un DVD) 

kopsummā par Ls 5258.20. Par skolas budžeta līdzekļiem ir iegādātas 956 grāmatas un 

 6 DVD par summu Ls 5165.69. Dāvinājumā bibliotēka ir saņēmusi 8 grāmatas par summu 

Ls 92.51. 

Šajā gadā bibliotēkas fonds papildināts ar mācību grāmatām angļu valodā. Skola 

izglītojamajiem iegādājās arī darba burtnīcas angļu valodā. Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti ar 

mācību grāmatām vispārizglītojošajos mācību priekšmetos. Iepirktas ir jaunākās grāmatas 

loģistikā. Var secināt, ka pašreiz izglītojamie ir pietiekami nodrošināti ar mācību grāmatām 

profesionālajos mācību priekšmetos. Nākamgad pēc iespējas būtu jāpapildina bibliotēkas fonds 

ar mācību grāmatām šādos profesionālajos mācību priekšmetos: ražošanas organizācijā, 

nepārtikas preču raksturojumā, tirdzniecības organizācijā. 

  

4. tabula. Bibliotēkas fonds 2013.gada beigās 
 

Dokumentu sadalījums Skaits 

Vispārīgā nodaļa 122 

Daiļliteratūra 6134 

Mācību grāmatas 16919 

Pārējās grāmatas 2914 

Kopā: 26089 

Kopsumma Ls: 64744.62 

  

Divreiz gadā notika parakstīšanās uz periodikas izdevumiem, kuri nepieciešami mācību 

procesā: „Kapitāls”, „Bilance”, „Diena”, „Dienas Bizness”, Iepirkumi”, „Latvijas Tirgotājs”, 

„iFinanses.lv”„ Forbes”, „Latvju Teksti”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 

„Geo” u.c.  

Bibliotēkas lasītāji regulāri tiek informēti par bibliotēkas jaunieguvumiem un jaunākajām 

publikācijām informatīvajās lapās „Bibliotēkas jaunieguvumi” un „Lasiet presē!”. Atbilstoši 

plānam, bibliotēkā tiek veidotas izstādes par dažādām aktualitātēm. Bibliotekāri iesaistās skolas 

pasākumu organizēšanā, palīdzot ar nepieciešamās literatūras atlasi, piemēram, Latvijas 

Republikas Proklamēšanas dienai, Mātes dienai, Lieldienām, Rīga – Eiropas galvaspilsēta u.c.   

Bibliotēkā ir radīti apstākļi izglītojamo patstāvīgajam darbam. Lasītavā ir pieejamas 

jaunākās grāmatas profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, enciklopēdijas, 
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rokasgrāmatas, vārdnīcas, periodika, ko izglītojamie var izmantot, mācoties lasītavā. Lasītavā ir 

divi datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, projektors. 

Bibliotēkas abonementā bibliotēkas lasītājiem ir pieejami periodiskie izdevumi, 

kartotēka, sistemātiskais katalogs, tematiskās mapes, skolotājiem – pedagoģiskā literatūra. Šeit 

lasītājiem ir iespēja iepazīties ar bibliotēkas izstādēm un jaunākajām grāmatām. 

1. kursu izglītojamajiem tika organizētas bibliotekārās stundas. Tās apmeklēja visi pirmie 

kursi.  

 

Ārpusstundu pasākumi un audzināšanas darba rezultāti  
Audzināšanas un ārpusstundu darbs ir pakārtots skolas galvenajiem uzdevumiem, sastādīts 

darba plāns mācību gadam, ietverot visus audzināšanas koncepcijas galvenos virzienus un Izglītības 

un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības un satura centra ieteikumus par prioritāriem uzdevumiem.  

Audzināšanas pasākumi un stundas ir iekļautas nodarbību sarakstā.  

Vadoties pēc gada plāna, tiek sastādīti skolas ikmēneša darba plāni.  

Kursu audzinātāji veido savus darba plānus, pamatojoties uz skolas darba plānu. Šajos darba 

plānos ir ietvertas:  

1. Sociālās izglītības tēmas.  

1.1. Iekšējās kārtības noteikumi skolā.  

1.2. Uzvedības un saskarsmes kultūra.  

1.3. Tikumiskās vērtības un īpašības.  

1.4. Jauniešu tiesības un pienākumi.  

2. Patriotiskā audzināšana.  

3. Kultūras pasākumi.  

Ikmēneša pirmā audzinātāja stunda notiek par izglītojamo sekmēm un mācību disciplīnu. 

Šajās stundās izglītojamajiem ir iespējas pārrunāt viņus interesējošos jautājumus un konsultēties ar 

skolas administrācijas pārstāvjiem un kursu audzinātājiem, kā labāk veikt mācību procesu. 

2013./2014. mācību gada sākumā notika kursu audzinātāju seminārs, kurā tika pārskatīti skolas 

kārtību reglamentējošie iekšējie un ārējie normatīvie dokumenti. Šajā seminārā pedagogi iepazinās ar 

audzināšanas darba plānu, apmainījās viedokļiem un dalījās pieredzē ar jaunajiem kursa 

audzinātājiem.  

Audzināšanas darba rezultātu analīze notiek divas reizes mācību gadā semestru beigās:  

1. Kursa audzinātāju noteiktas formas atskaites.  

2. Audzinātāju semināri savstarpējai pieredzes apmaiņai.  

3. Pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Kā galvenie audzināšanas darba kritēriji tiek minēti:  

1. Kontingenta saglabāšana.  

2. Izglītojamo adaptācija (tās analīze pedagoģiskā sēdē).  

3. Mikrovides veidošana kursā.  

4. Audzinātāja sadarbība ar mācību priekšmetu pedagogiem un administrāciju.  

5. Sadarbība ar vecākiem.  

6. Atgriezeniskā saite, pedagogs - izglītojamais.  

7. Saskarsmes kultūra.  

8. Izglītojamo nacionālā un valstiskā identitāte.  

9. Veselīga dzīvesveida veicināšana jauniešu vidū. 

10.Audzēkņu radošā darbība un jaunrades izpausme.  

Pedagogi veicina izglītojamiem labvēlīgu mācību vidi, iespēju piedalīties skolas interešu 

izglītības pulciņos - korī, ansamblī, tautisko deju kolektīvā, sporta sekcijās, iesaistīties ārpusstundu 

pasākumos. 

 

2013. gadā notikušie ārpusstundu pasākumi: 

Žetonu vakars “Komercdarbinieks R. Blaumaņa garā” notika 2013. gada 8.februārī. Šī ir 

jauna tradīcija, un skolā ir jau trešo gadu. Žetonu vakars ir tematisks.  Pasākumā piedalījās visi 

ceturto kursu izglītojamie, pedagogi un vecāki. Vakaru vadīja 3. kursu izglītojamie. Jaunieši un 

pedagogi aktīvi piedalījās šī pasākuma organizēšanā. Interesantus priekšnesumus, dziesmas un video 
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bija sagatavojuši 4. A un 4. R kursa izglītojamie kopā ar audzinātājiem. Žetonu vakars ir zināmā 

mērā padarītā izvērtējums, rezultātu apkopojums un topošajiem absolventiem labs iesākums finiša 

taisnei, kas motivē labākiem rezultātiem noslēguma eksāmenos.          

Galda spēļu maratons ir ikgadēja tradīcija, tā ir iespēja jauniešiem starpbrīžos vingrināt 

prātu un lietderīgi pavadīt brīvo laiku ( skat. 15. att.). 
 

 
 

15. attēls. Galda spēļu maratons 

 

Valentīna dienas pasts, foto saloniņš. Izglītojamo pašpārvalde organizēja pasākumu. Bija 

gan pasts, gan fotografēšanās, gan iespēja paklausīties labus muzikālos skaņdarbus. 

Mēmais šovs notika divās kārtās. Pirmo kārtu izspēlēja kursu komandas savā starpā. Otrajā 

kārtā uzvarētāju komanda spēlēja ar skolotāju izlases komandu.  
Lieldienu kompozīciju izstāde “Iešūpo Lieldieniņu ar raibām oliņām” tika organizēta un 

rīkota ar mērķi ļaut jauniešiem radoši izpausties, veidojot skolas svētku noformējumu un neizmirst 

par latviešu tautas tradīcijām( skat. 16. att.). 
 

 
 

16. attēls. Lieldienu kompozīcija izstādei 

 „Iešūpo Lieldieniņu ar raibām oliņām” 

 

Tikšanās. 5. martā notika tikšanās ar Latvijā pazīstamu fotogrāfu, žurnālistu Ilmāru 

Znotiņu. Viņš jauniešiem stāstīja savu veiksmes stāstu un dalījās profesionālajā pieredzē. 

Pirmajiem kursiem notika tikšanās ar Rīgas pilsētas pašvaldības policijas pārstāvi A. 

Lilienfeldi. 

Porvoo International College studentu vizīte notika 22. martā ar mērķi iepazīstināt 

somu jauniešus ar mūsu skolu un biznesa kultūru Latvijā. Vizītes laikā notika paneļdiskusija par 

divu valstu biznesa kultūru, ekskursija pa Vecrīgu gida pavadībā, ekskursija uz uzņēmumu. 

Pasākumā piedalījās rūpniecības komercdarbinieks izglītības programmas 1.T kursa audzēkņi. 
Dalība izstādē ”Skola 2013”. Kā jau katru gadu, piedalījāmies izstādē Ķīpsalā, kur 

prezentējām skolu un skolā apgūstamās izglītības programmas ( skat. 17. att.). Izstādes ietvaros 

aktivitātē „Brīvā skatuve” dziedāja mūsu skolas izglītojamā Igeta Horste un dejoja meitenes no 4.F 

kursa. 

      



21 

 
                                                               

17. attēls. Izstādē „Skola 2013” 

 

Tīrības diena. 2013.gada 2. maijā skolā notika talka. Talkas mērķis bija motivēt 

izglītojamos piedalīties savas mācību vides uzkopšanā un sakārtošanā. Talkā piedalījās visu kursu 

izglītojamie un pedagogi. Tika uzposti mācību kabineti, notika darbs skolas pagalmā. 

Pateicības diena kā jauna tradīcija skolā notiek otro gadu. 7. jūnijā skolas administrācija 

apbalvoja izglītojamos par sasniegumiem mācībās, sportā un ārpusstundu pasākumos un arī skolas 

pedagogus. 

 Izlaidumi. Notika trīs izlaidumi, kurus vadīja 1. F kursa izglītojamie Mariana 

Maļinovska un Ernests Lukaševičs. Izlaidumos piedalījās skolas jauniešu ansamblis un solisti.  
Jaunais mācību gads skolā iesākās ar Zinību dienai veltīto svinīgo pasākumu aktu zālē un 

audzinātāja stundu kursos. Svinīgi tika atklāta jaunā skolas nosaukuma plāksne. Atklāšanas 

ceremonijā piedalījās skolas administrācija, pedagogi un izglītojamo pārstāvji no visiem kursiem. 

Muzeju diena, pēc tam arī plakātu konkurss “Muzeju apmeklējums Rīgā” notika 11. 

septembrī. Izglītojamie kopā ar kursu audzinātājiem apmeklēja muzejus un izstādes, un pēc tam par 

redzēto veidoja plakātus, tie tika izstādīti un informēja citus izglītojamos par redzēto, plakātus vērtēja 

žūrija.  

 Sporta diena I kursiem notika adaptācijas mēneša ietvaros sporta centrā „Laimīte” 

Sarkandaugavā 17. septembrī ( skat. 18. att.). Šajās sacensībās un sportiskajās aktivitātēs jaunieši 

labāk iepazīst viens otru un atrod savu vietu kolektīvā, kursa audzinātājiem veidojas labāks 

priekšstats par savu audzināmo kursu. Pasākums katru gadu izpelnās lielu atzinību un tiek ļoti augstu 

novērtēts. 

 

 
 

18. attēls. 1. kursu Sporta diena 

 

Nepieradinātās modes skate „Krāsaini tērpi ar stāstu – jauna nauda, jauni tērpi” 

Radošs pasākums, kurā piedalās jauniešu grupas no 1., 2., 3. kursa un, protams, pedagogu kolektīva 

pārstāvji. 1. kursiem tā ir atkal iespēja iepazīt vienam otru, kursu audzinātājiem atklāt radošos 

talantus un rosināt jauniešiem darboties praktiski ( skat. 19. att.).  
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19. attēls. Nepieradinātās modes skate 

 

Iesvētības I kursiem. 2013.gada 5. novembrī notika konkurss „Erudīts” 1. kursu jauniešiem. 

Konkursa mērķis sekmēt izglītojamo prasmes darboties komandā. Šajā gadā tika mainītas ierastās 

iesvētību tradīcijas un jauniešiem tika piedāvāts komandas darbs, darbojoties kopā ar kursa 

audzinātāju pa dažādām zināšanu pārbaudes stacijām ( skat. 20. att.). 

 

 
 

20. attēls. Iesvētību konkurss „ Erudīts” 

 

Skolotāju diena skolā ir īpaša diena. Šo dienu organizēja un vadīja izglītojamo pašpārvalde. 

Svinīgs, atraktīvs un aizkustinošs sākums, kafijas pauze ēdienu gatavošanas laboratorijā un 

pēcpusdienā - ekskursija uz Krimuldu un Siguldu (skat. 21. att.). Izglītojamo pašpārvalde sveica 

pedagogus ar muzikāliem priekšnesumiem skolas vestibilā. 

 

 

 

                                         

          

    

 

 

 
 

21. attēls. Skolotāju dienas ekskursija Siguldā 

 

Lāčplēša diena. 11. novembrī skolas jaunieši kopā ar pedagogiem kopīgi devās nolikt 

svecītes pie prezidenta pils sienas un palaist plostiņus pa likteņupi Daugavu. Tā ir tradīcija, kuru ar 

katru gadu atbalsta arvien vairāk skolas jauniešu. 

Izstāde. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta bija izstāde „Latvija brīvības cīņu 

laikā 1918. -1921.”, kuru piedāvāja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Izstāde izraisīja jauniešu 

pastiprinātu interesi par tā laika notikumiem. 
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Konkurss. Līdz ar skolas nosaukuma maiņu, tika izsludināts skolas jaunā logo konkurss. 

Konkursā piedalījās izglītojamie ar savām idejām un darbiem. Sadarbojoties skolas māksliniecei ar  

jauniešiem tika izveidots jauns skolas logo ( skat. 22. att). 

 

 
22. attēls. RTPV logo 

 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā skolā viesojās Latvijas 

Zemessardzes pulkvedis Jānis Hertmanis, kurš pastāstīja par Latvijas armijas vēsturi un misiju, 

runāja par jēdzieniem – patriotisms, pienākums, Dzimtene ( skat. 23. att.). Pēc tam jaunieši 

noklausījās svētku koncertu, kurā piedalījās jauniešu koris „Vēja spārniem” un tautisko deju 

kolektīvs „Trejdeviņi”. 1. kursu jaunieši nodeva svinīgo zvērestu, tādējādi apliecinot, ka ir pilntiesīgi 

saukties par RTPV izglītojamajiem. Svētku ietvaros notika plakātu konkurss „Latvija, ko es gribētu 

Tev novēlēt?!”. Ļoti interesanti bija šie plakāti, jo atspoguļoja jauniešu domas par Latviju, un to, 

kādu viņi vēlētos redzēt savu Dzimteni. 

 

 
 

23. attēls. LR proklamēšanas dienai veltīts pasākums 

 

Plakātu konkurss „Mana un tava Latvija fotogrāfijās”. Konkursa mērķis bija radīt 

jauniešos interesi par savu valsti, uzsvērt tās nozīmīgumu un popularizēt fotografēšanas mākslu (skat. 

24. att.). 

 
 

24. attēls. 4. R kursa jauniešu veidotais plakāts 

 

Izstāde - Mana kursa Ziemassvētku vainags. Šogad tika izgatavoti Adventes vainagi, kuri 

rotāja auditoriju un kabinetu durvis Ziemassvētku laikā. Izstādē piedalījās visi kursi. Izstāde notiek 

katru gadu, tikai mainās izstādes tēma, un gala rezultāts kalpo kā skolas noformējums svētkos. 

Ziemassvētku koncertā „Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk” piedalījās jauniešu koris 

„Vēja spārniem” un tautisko deju kolektīvs „Trejdeviņi”, notika arī dzejas lasījumi ( skat. 25. att.). 
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Pēc koncerta notika labāko skolas izglītojamo pieņemšana pie skolas direktores Initas 

Safronovas. Direktore izteica pateicību par labām un teicamām sekmēm, cienāja jauniešus ar 

kliņģeri. Šī skolā ir tradīcija, kas dod iespēju pateikties  par sasniegumiem, uzzināt jauniešu viedokli 

par skolu, jo šajās tikšanās reizēs ļoti pozitīvā gaisotnē risinās arī konstruktīvas sarunas.  
 

 
 

25. attēls. Ziemassvētku koncerts 

 

Interešu izglītības pulciņi 

Skolā darbojas koris „Vēja spārniem”( skat. 26. att.). Kora vadītājs Andžejs Rancevičs. 

Šogad mūsu skolā notika koru sadziedāšanās koncerts „Dziesma, kas vieno”. Piedalījās šajā 

koncertā Valsts tehnikuma koris, Celtniecības koledžas koris, Pārtikas ražotāju vidusskolas 

ansamblis, Tehniskās koledžas ansamblis un Rīgas 45. vidusskolas koris. Pasākumu apmeklēja 

skolas jaunieši un pedagogi. 

 

 
 

26. attēls. RTPV jauniešu koris „Vēja spārniem” 

 

„Pateicības dienas koncerts” ir atskaites koncerts visiem skolas interešu izglītības 

kolektīviem. Arī šogad tajā piedalījās jauniešu koris ” Vēja spārniem”, ansamblis un deju 

kolektīvs „Trejdeviņi ”. Koncertu noskatījās ne tikai izglītojamie un pedagogi, bet arī vecāki. 
Jau otro gadu darbojas tautisko deju kolektīvs „ Trejdeviņi ” (skat. 27. att.), vadītāja Elīna 

Medne. Deju kolektīvs piedalījās visos skolas koncertos un pasākumos. 
 

 
 

27. attēls. RTPV deju kolektīvs „ Trejdeviņi 

 

Abi interešu izglītības kolektīvi piedalījās VISC organizētajā profesionālas izglītības 

iestāžu pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno”. 
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Izglītojamo pašpārvaldes darbs noris pēc sastādītā darba plāna. Pašpārvaldei ( skat. 28. 

att.) ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar skolas administrāciju. Pašpārvalde ir izstrādājusi savas 

struktūrvienības un izveidojusi aprakstus par to pildāmajām funkcijām. Pašpārvaldei ir svarīga loma 

skolas darbībā un iekšējās vides veidošanā.  

 

 
 

28. attēls. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas  

izglītojamo pašpārvalde 

 

Pēc pašpārvaldes ierosinājuma tika organizēti dažādi stundu un ārpusstundu pasākumi, 

labiekārtota mācību vide. Kā veiksmīgs saliedēšanās pasākums jāmin kopīga picu cepšana skolas 

ēdienu gatavošanas laboratorijā, kura notiek jau otro gadu, kas guvusi atzinīgu vērtējumu un kļuvusi 

par apstiprinājumu tam, ka sadarbojoties var sasniegt labu rezultātu, un to atzinīgi novērtē arī 

izglītojamie.  

Lai veicinātu skolas administrācijas un izglītojamo pašpārvaldes sadarbību mācību procesa 

organizēšanas procesā, mācību gada laikā izglītojamo pašpārvaldes sēdēs piedalījās skolas 

administrācijas pārstāvji, un, savukārt, administrācijas un stipendiju komisijas sēdēs piedalījās 

pārstāvji no izglītojamo pašpārvaldes. 

Pašpārvaldes līderis Kristers Dzenis piedalījās 3. Jauniešu Saeimā un iesaistījās Latvijas 

bērnu un jauniešu līdzdarbošanās deklarācijas izstrādē. 

Novembra mēnesī notika skolas pašpārvaldes vēlēšanas. Par pašpārvaldes prezidenti tika 

ievēlēta 1. L kursa izglītojamā Santa Paula Fatahudinova ( skat. 29. att.). 
 

 
 

29. attēls. Pašpārvaldes vēlēšanas 

  

Divas jaunietes no pašpārvaldes Amanda Beinaroviča un Santa Paula Fatahudinova piedalījās 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu seminārā „Kaņieris” Rīgā.  

Pašpārvalde aktīvi piedalījās ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem protestējot pret 

IZM pieņemto lēmumu par skolas nosaukuma maiņu, jo pilnīgi nepieņemami ir neuzklausīt skolas 

izglītojamo un pedagogu viedokļi. 

Izglītojamo pašpārvaldes un skolas administrācijas sadarbība notika, kopīgi analizējot 

mācību rezultātus pa kursiem, kā arī apspriežot radušās problēmas, audzēkņu nesekmību un 

kavējumus. Pašpārvaldes izglītojamie aktīvi piedalījās mācību priekšmetu viktorīnu organizēšanā un 

vadīšanā.  

Skolas administrācija uzklausīja un kopīgi apsprieda stundu saraksta sastādīšanu un brīvā 

laika plānošanas ieteikumus no izglītojamo pašpārvaldes puses. 
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Tika veidotas un organizētas aptaujas, kas izzina izglītojamo viedokli par skolā 

organizētajiem pasākumiem. 

 

Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse 

Prakse skolā tiek organizēta ar mērķi sekmēt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret 

apgūstamo profesiju un profesionālās kvalifikācijas ieguvi, paaugstinot motivāciju konkurēt 

mūsdienu darba tirgū. Norādītā mērķa sasniegšanā noteicošā loma ir veiksmīgai, pilnvērtīgai 

skolas sadarbībai ar prakses uzņēmumiem. 

Šajā mācību gadā praksi izgāja praksi izgāja 455 izglītojamie, tajā skaitā 298 trešo un 

ceturto kursu izglītojamie izgāja kvalifikācijas praksi. 

Profesionālo skolu izglītojamiem bez teorētisko zināšanu apguves svarīga nozīme ir 

praktiskajām iemaņām, lai izglītojamie pēc skolas beigšanas veiksmīgi varētu konkurēt darba 

tirgū. Mācoties klātienē, tās iespējams iegūt tikai prakses laikā, izejot praksi uzņēmumos, kuru 

profils atbilst izvēlētai izglītības programmai.  

Laika gaitā skolai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar daudziem uzņēmumiem, it īpaši 

ar tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumiem, jo speciālistus šīm jomām skola gatavo jau no 

pirmsākumiem. Arī citu programmu praktikanti ir pieprasīti minētajos uzņēmumos, jo viņu darbs 

ir saistīts ar komercdarbību. Šo sadarbību sekmē arī skolas sadarbība ar absolventiem, no kuriem 

daudzi uzņēmumos strādā vadošos amatos. Viņiem zināmas mūsu prasības un tas zināšanu 

līmenis, ko var iegūt skolā. 

Sadarbībai ar prakses uzņēmumiem ieguvums ir abpusējs - prakses laikā izglītojamie 

iegūst un nostiprina nepieciešamās praktiskās iemaņas patstāvīgam darbam, bet uzņēmumiem ir 

iespēja atbilstoši uzņēmuma profilam sev sagatavot jaunos speciālistus. Bijušie praktikanti nereti 

kļūst par labiem darbiniekiem, bieži vēl mācoties pēdējā kursā. 

Ilgstošās sadarbības rezultātā ar uzņēmumiem, skolai ir iespēja nodrošināt ar atbilstošām 

prakses vietām visus izglītojamos. Izglītojamajiem tiek dota iespēja pašiem izvēlēties prakses 

uzņēmumus, ja to profils atbilst izvēlētai profesijai. Visbiežāk to izmanto izglītojamie, kuri dzīvo 

ārpus Rīgas un uzņēmums atrodas tuvu dzīves vietai, tas bieži saistīts ar finansiālo situāciju 

ģimenē. 

Kā labākos, ar kuriem jau ir ilgstoša sadarbība, varam minēt SIA’ ’Žurnāls Santa’’ , SIA 

Rimi Latvia’’, SIA Daiļrade koks’’, SIA’’ Astro’’, SIA NP Food’’, AS Reklāmdruka’’, AS 

‘’Aldaris”, AS’ ’Cēsu Alus’’, SIA Dienas Žurnāli’’, AS ‘’Lido’’, SIA ‘’Sportland’’, kas ne tikai 

sistemātiski nodrošina daudzus mūsu skolas izglītojamos ar atbilstošām prakses vietām, bet 

labprāt ņem praksē mūsu sadarbības skolu izglītojamos no citām valstīm. 

Vienlaicīgi vienā uzņēmumā praksi iziet no viena līdz trīs izglītojamajiem, jo, kā 

topošajiem komercdarbiniekiem, viņiem prakses laikā jāapgūst pilna uzņēmuma darbība, tādēļ ir 

liels uzņēmu skaits, ar kuriem skolai ir izveidojusies sadarbība. 

Izvērtējot uzņēmumu attieksmi pret praktikantiem, varam dot pozitīvu vērtējumu, jo 

uzņēmumi parasti izprot prakses lomu jauno speciālistu sagatavošanā. Daļai izglītojamo 

priekšstats un izpratne par izvēlēto profesiju rodas tikai nonākot reālā darba vidē, kā arī 

paaugstinās motivācija apgūt šo profesiju. 

Bez šaubām, ņemt vai neņemt izglītojamo praksē ir atkarīgs tikai no uzņēmuma brīvas 

gribas, jo no valsts puses uzņēmumi netiek atbalstīti jauno speciālistu sagatavošanā. 

Skola sistemātiski seko savu absolventu gaitām pēc tās beigšanas un esam gandarīti par 

absolventiem, kuri izauguši par labiem, zināmiem speciālistiem piemēram: Viesnīcas „ Talling 

Hotel” restorāna „ Elements šefpavāre, Pavāru kluba prezidente S. Rižkova, SIA „ Daiļrade 

koks” kvalitātes daļas vadītājs V. Kuziks,  SIA „ Poligrāfijas grupas Valters un Rapa” vadītājs A. 

Lipinieks, SIA „ Arkolat” direktore D. Pečate, Krasta  apsardzes dienesta preses dienesta 

virsniece L. Ulbina, AS „ Cēsu alus” marketinga speciālists A. Ancāns u.c. 

2013. gadā sākts organizatoriskais darbs, kurš tiks turpināts nākošajā gadā, lai vismaz 

divās izglītības programmās varētu uzsākt darba vidē balstītu mācību ieviešanu. Lielāka vērība 
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tiks veltīta izglītojamo prasmēm analizēt prioritātes darbā un uzņēmuma attīstībā, izvērtējot to 

ietekmējošos faktorus.       

Tiks meklēti jauni sadarbības partneri, ar profilu, kurš atbilst skolas izglītības 

programmām. Turpināsies arī darbs pie prakses kontroles sistēmas pilnveidošanas, jo praksi vada 

profesionālo mācību priekšmetu skolotāji, kuriem ir stundas skolā, vienlaicīgi ir daudz prakses 

uzņēmumu dažādos pilsētas rajonos, kas daļēji sarežģī šo procesu. 

 

2.2.4. Dalība projektos 
 

Starpvalstu sadarbība ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Nordplus 

2013.g. maijā notika pēdējā tikšanās reize Nordplus projekta Nr. JR-2012_1a-29601 

"ENTERPRISING EDUCATION" ietvaros, noslēdzot minēto projektu ar rezultātu apkopošanu 

jūnija mēnesī un atskaišu sagatavošanu septembra mēnesī. Projekta īstenošanas periods bija 

2012./2013.mācību gads. Projektā notika piecas tikšanās reizes, katra citā valstī un to laikā 

dalībnieki strādāja 6 starptautiskās komandās, katrā komandā pa 3 studentiem, komandai kopīgi 

izstrādājot biznesa plānu. Piedalījās 6 izglītības iestādes no dažādām valstīm (Somijas, Latvijas, 

Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Īslandes).  

2013.gada septembrī tika uzsākts Nordplus Junior programmas projekts Nr. NPJR-

2013/110028 "PROMOTE HLS" (HLS - Healthy Lifestyle). Projekta īstenošanas periods ir 

2013./2014.mācību gads. Projekts paredz 6 mobilitātes, katru citā valstī, kur katrai no tām ir sava 

tēma, saistīta ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Uz katru tikšanos dodas 2 vai 3 

izglītojamie un 1 pavadošais pedagogs, lai iesaistītos darba grupās, diskusijās par konkrēto tēmu, 

veidotu par to prezentācijas, plakātus, video. Par katru tēmu paredzēta arī speciālista lekcija un 

ekskursija uz kādu uzņēmumu. Noslēgumā Somijas pilsētā Porvoo paredzēta labāko darbu 

prezentēšana un apbalvošana. Līdz 2013.gada beigām notikušas trīs tikšanās. Pirmā tikšanās bija 

Norvēģijas pilsētā Aalesund, tēma "Vide - klimata pārmaiņu ietekme uz mums". Otrā tikšanās 

bija Īslandes pilsētā Sauðárkrókur, tēma "Sports kā veselības smēde". Trešā tikšanās novembra 

mēnesī notika Latvijā un RTPV bija uzņemošā skola. Tēma "Pareiza un veselīga uztura 

pamatprincipi". Atlikušās mobilitātes notiek 2014.gada janvārī, martā un aprīlī. 

Mūžizglītība: Leonardo da Vinci  

2012.g. nogalē uzsākts un 2013.gadā realizēts Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekts Nr. 2011-1-LV1-LEO01-

02024 "INTERNSHIP OF NORTHERN LIGHTS". Projekta ietvaros 15 skolas izglītojamie 

devās četras nedēļas ilgā praksē uz kādu no piecām projekta dalībvalstīm (Igauniju, Somiju, 

Nīderlandi, Poliju vai Vāciju). Pirms tam katram no dalībniekiem tika veikta pedagoģiskā, 

valodas un kultūras sagatavošana ne  tikai izglītības iestādē, bet arī ārpus tās - valodu mācību 

centrā un LR Ārlietu ministrijā. 

Iesniegtie/neapstiprinātie projekti 

Tika sagatavots un 2013.gada 19.februārī iesniegts VIAA Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmu departamentā izskatīšanai Comenius skolu partnerības projekta 

pieteikums. Partnerība tika plānota uz 2 gadiem starp 5 partneriem no dažādām valstīm (Poliju, 

Latviju, Lietuvu, Vāciju, Turciju). Lai arī projekta kvalitatīvais vērtējums bija labs (87,44 punkti 

no 100), tomēr tas netika apstiprināts Latvijai piešķirtā finansējuma apjoma dēļ. 

Sadarbības partneri  

2013 .gadā no 12. maija līdz 7. jūnijam Rīgā uzturējās Rotenburgas profesionālās skolas 

(BBS Europaschule Rotenburg, Deutschland) audzēknis Julian Reimchen, izejot praksi Latvijas 

uzņēmumā. Vācijā Julians apguva vairum - un mazumtirdzniecības darbu, līdz ar to prakse tika 

nodrošināta atbilstošā uzņēmumā – vienā no SIA „Sportland” veikaliem, bet ar iespēju iepazīties 

arī ar citiem SIA veikaliem un uzņēmumu kopumā. Praktikants viegli varēja iekļauties 

uzņēmuma ikdienas ritmā, jo praktisko apmācību izgāja kopā ar trīs Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieku izglītības programmu apgūstošiem RTPV izglītojamajiem. Praktikants Latvijā 

uzturējās Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projekta ietvaros. 
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2013.gada jūnijā, sadarbībā ar Rīgas Tehnisko koledžu, skolu apmeklēja 13 cilvēku 

delegācija no Rovaniemi Somijā. Delegācijā bija 4 pārstāvji no izglītības iestādēm – Vocational 

College Lappia, Lapland Vocational College, Rovaniemi Municipal Federation of Education. 

Pārējie dalībnieki bija uzņēmēji. Tikšanās mērķis bija savstarpēji iepazīties, izrunāt sadarbības 

iespējas un vienoties par sadarbību jau tuvākajā laikā, īpaši uzsvaru liekot uz prakses iespējām 

vietējos uzņēmumos. 

2013.gada septembrī skolu apmeklēja sena sadarbības partnera Porvoo International 

College (Somijā) jaunā direktore Sari Gustafsson. RTPV ar Porvoo koledžu sadarbojas kopš 

2003.gada, tādēļ 2013.gadā uzsākot pildīt amata pienākumus, Sari Gustafsson vēlējās iepazīties 

klātienē ar mūsu izglītības iestādi, stiprināt esošo sadarbību un apspriest turpmākos sadarbības 

virzienus.  

 

3. Personāls 

3.1. Nodarbināto skaits un sastāvs 

2013. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits profesionālajā vidusskolā bija 74 

darbinieki, darba tiesiskās attiecības profesionālajā vidusskolā uzsāka 13 darbinieki, bet 

pārtrauca – 12 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,34 (skat. 5. tab.). 
 

5. tabula. Amata vienību un nodarbināto skaits 2013. gadā 
 

Amata vienības 

nosaukums 

Vidējais amata 

vienību skaits 

Vidējais faktiski 

nodarbināto skaits 

Kopējais strādājušo 

skaits 

Pedagogi 54,65* 

74 86 Pedagoģiskie darbinieki 10,75 

Pārējie darbinieki 30,75 

* Pedagoga darba likme 

 

Uz 2013. gada 1. oktobri strādājošajiem 76 darbiniekiem augstākā izglītība bija 53 

darbiniekam, no tiem maģistra grāds – 29 darbiniekiem. Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība – 

20 darbiniekiem, pamatizglītība – 3 darbiniekiem (skat. 6. tab.). 
 

6. tabula. Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2013. gada 1. oktobrī 
 

Amata vienības 

nosaukums 

Darbinieku 

skaits 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības 

Maģistra 

grāds Pamatizglītība 

Vidējā vai 

vidējā 

profesionālā 

Augstākā 

Profesionālās 

izglītības skolotāji 16 - - 16 12 

Vispārējās vidējās 

izglītības skolotāji 
17 - - 17 10 

Pedagoģiskie 

darbinieki 
13 - - 13 7 

Pārējie darbinieki 30 3 20 7 - 

Kopā: 76 3 20 53 29 

 

  

                                                 
1 Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atlaistie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā 
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7. tabula, Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2013. gada 1. oktobrī 
 

Vecuma grupa 

Pedagogu un 

pedagoģiskie 

darbinieki 

no tiem 

sievietes 

Pārējais 

personāls 

no tiem 

sievietes 
Kopā 

Kopā 

sievietes 

Līdz 24 gadiem 2 2 1 1 3 3 

25-34 gadi 5 5 4 4 9 9 

35-44 gadi 4 3 5 3 9 6 

45-54 gadi 18 17 6 3 24 20 

55-64 gadi 13 11 12 8 25 19 

65 gadi un vairāk 4 3 2 - 6 3 

 46 41 30 19 76 60 

               

Vidējais darbinieku vecums 2013. gada 1. oktobrī bija 50 gadi. No kopējā darbinieku 

skaita 2013. gada 1. oktobrī profesionālajā vidusskolā strādāja 60 sievietes, kas ir par 4 reizēm 

vairāk nekā vīriešu. Lielākais darbinieku skaits – 25 bija vecuma grupā no 55 gadiem līdz 64 

gadiem (skat. 7. tab.). 

 

3.1. Pedagogu profesionālā pilnveide 

2013. gadā profesionālās vidusskolas pedagogiem bija iespēja piedalīties divos Eiropas 

sociālā fonda līdzfinansētajos projektos, kas nodrošināja pedagogu tālākizglītošanos dažādās 

jomās: 

1. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšana”  

(Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003). 

2. „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un 

praktisko kompetenču paaugstināšana”  

(Vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001). 

ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences paaugstināšana” profesionālo kompetenci paaugstinājuši 10 pedagogi: 

 Svešvalodu prasmju pilnveidošana (angļu valoda – 64 stundas) – 4 pedagogi. 

 Mācāmā priekšmeta specifiskās kompetences pilnveidošana (42 vai 36 stundas) – 

6 pedagogi. 

 

ESF projektā “Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” profesionālo kompetenci paaugstinājuši 

17 pedagogi: 

 IT kompetenču paaugstināšana – 1 pedagogs; 

 Svešvalodas kompetences paaugstināšana – 1 pedagogs; 

 Teorētisko zināšanu paaugstināšana Komercpakalpojumu nozarē – 6 pedagogi; 

 Citu praktisko kompetenču pilnveide – 16 pedagogi; 

 Darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību kompetenču pilnveide – 9 pedagogi. 
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Bez tam 2013. gadā B programmu pedagoģijā apguvis viens pedagogs un 15 pedagogi- 

cita veida tālākizglītības programmas, kopskaitā 521 stundu.  

 

8. tabula. Pedagogi, kam piešķirta kāda no profesionālās darbības kvalifikācijas pakāpēm 
 

Pakāpe Pedagogu skaits 

2013. gadā 

1. kvalifikācijas pakāpe - 

2. kvalifikācijas pakāpe 8 

3. kvalifikācijas pakāpe 15 

4. kvalifikācijas pakāpe 1 

5. kvalifikācijas pakāpe - 

Kopā: 24 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību  

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai  
Skolai ir sava mājas lapa (http://www.rtpv.edu.lv/), kurā ir iekļauta visa jaunākā informācija 

par mūsu izglītības iestādi. Pirms jauno audzēkņu uzņemšanas tiek veikta informatīva kampaņa 

presē, publicējot reklāmas 4 centrālajos izdevumos un radio.  

Tiek izdots informatīvais buklets par apgūstamajām izglītības programmām. Katru gadu tiek 

organizētas trīs informācijas dienas skolā.  

Informācija par skolu iekļauta izglītības iestāžu katalogos.  

Skolas izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā . 

Lai nokomplektētu un uzņemtu jaunas grupas, tiek izsūtīti bukleti uz pamatskolām, bukletus 

uz savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsu, Jēkabpils, Tukuma, Rīgas, Aizkraukles rajonā 

aizveda jaunieši no skolas pirmajiem un otrajiem kursiem, jo viņiem vēl ir cieša saikne ar bijušo 

skolu.  

Aktīvi pedagogi un izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā, 

piedaloties izstādē „Skola 2013”, veidojot informatīvos bukletus un atsauces skolas mājas lapā, 

stāstot par izglītības programmām  Informācijas dienās 26. martā, 16. aprīlī un 14. maijā. Izstādes 

„Skola 2013” laikā tiek nodrošināta informācija par skolu mājas lapas sadaļā „Dalībnieku ziņas”, 

laikrakstā „Izstāde” un ikgadējā izdevumā „Izglītības ceļvedis”. Tika organizēti karjeras izglītības 

pasākumi, piemēram, tikšanās ar reklāmas pakalpojumu komerczinību izglītības programmas 

absolventi Evu Boževnieci. 

Notika skolas izglītojamo vecāku kopsapulce, kurā skolas administrācija informēja vecākus 

par mācību iestādes nosaukuma maiņu, sekmju līmeni, par mācību iestādes tālāko stratēģiju un 

plāniem. Pēc kopsapulces kursu audzinātāji tikās ar vecākiem. 

 

4.2.Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar skolas darba kvalitāti 

Lai noskaidrotu skolas darbības vājās un stiprās puses, katru gadu tiek veiktas gan 

izglītojamo, gan pedagogu, gan vecāku, gan absolventu aptaujas. 

Aptaujas dalībnieki tiek lūgti novērtēt skolas paveiktos darbus, tiek aicināti arī izteikt 

priekšlikumus par veicamajiem uzlabojumiem. 

Aptaujas tiek veiktas arī par skolas absolventu nodarbinātību. Tika apkopoti rezultāti par 

2013. gada absolventu tālākajām gaitām (skat. 9. tab.).  
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9. tabula. Informācija par skolas beidzējiem uz 2013. gada 1. oktobri 
 

Kurss 

Ko dara 
4. A 4. F 4. R 4. T Kopā % 

Strādā specialitātē* 12 13 2 4 31 29,81% 

Strādā citur* 7 2 11 11 31 29,81% 

Mācās klātienē 7 7 8 4 26 25,00% 

Strādā vai mācās ārzemēs 1 2 3 1 7 6,73% 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 2 1 - - 3 2,88% 

Nestrādā, meklē darbu - 1 2 3 6 5,77% 

Kopā: 29 26 26 23 104  
       

* T. sk. strādā un mācās vakara, 

neklātienes nodaļās 
- 1 4 2 7 6,73 

 

Kā vērojams tabulā, daļa beigušo absolventu - 25% turpina mācības klātienē citās mācību 

iestādēs, 29,81% strādā specialitātē un 29,81% strādā citur. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

samazinājies to absolventu skaits, kuri mācās klātienē, strādā ārzemēs un kuri nestrādā un meklē 

darbu. Palielinās arī to jauniešu skaits, kuri strādā un mācās vakara vai neklātienes nodaļās. 

Jāsecina, ka tikai ceturtā daļa var atļauties mācīties klātienē. 

Aptaujāti tiek arī darba devēji, prakšu vadītāji, lai noskaidrotu tās problēmas, pie kurām 

jāstrādā skolai, lai uzlabotu jauniešu praktiskās iemaņas un zināšanas. 

 

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru  
Skolas sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām tiek realizēta vairākās jomās un saistībā ar 

dažādām aktivitātēm.  

Skolas administrācija kopā ar izglītojamo pašpārvaldi turpina sadarbību ar Latvijas 

Samariešu apvienību (turpmāk tekstā – LSA). 

Skolas jaunieši bibliotēkā palīdzēja saiņot LSA sagādātās Ziemassvētku paciņas 

maznodrošināto ģimeņu bērniem. 

 Pašpārvaldes jaunieši, kas iesaistījušies brīvprātīgā darbā noorganizēja Lieldienu labdarības 

akciju. Gatavojoties svētkiem, skolas jaunieši un pedagogi krāsotas olas saiņoja paciņās, lai pēc tam 

kopā ar samariešiem tās aizvestu veciem un vientuļiem cilvēkiem. 

Skolas audzēkņi kopā ar pašpārvaldi piedalījās LSA organizētajā Ziemassvētku labdarības 

pasākumā un Ziemassvētku pasākumā pie Saeimas. 

Skolas jauniešu koris „Vēja spārniem” sniedza koncertu veco ļaužu pansionātā „ 

Pārdaugava” tā 16 gadu pastāvēšanas jubilejā. 
 

5. 2014. gadā plānotie pasākumi: 

1. Izstrādāt skolas attīstības un investīciju stratēģiju 2014. – 2020. gadam, ņemot 

vērā pašreizējo un plānoto izglītības iestādes attīstību. 

2. Izvērtēt 2013. gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu rezultātus mācību procesa un pedagogu darba kvalitātes 

uzlabošanai un izstrādāt priekšlikumus eksāmenu satura un norises uzlabošanai. 

3. Pēc „Telemehānikas un loģistikas” 1,5 gadīgās programmas – Loģistikas 

darbinieks licencēšanas, strādāt pie grupas nokomplektēšanas, nokomplektēt 

grupu un sagatavot jauno izglītības programmu akreditācijas procesam. 

4. Īstenot Nordpluss projekta aktivitātes, saskaņā ar ieplānoto laika grafiku. 

5. Sekmēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos pedagogu kompetences un 

kvalifikācijas celšanas pasākumos un projekta „e-Twinning” aktivitātēs 

starptautiskās pieredzes iegūšanai. 

6. Pedagogiem iesaistīties centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu un 

moduļu izglītības programmu izstrādes darba grupās. 
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7. Nodrošināt restorānu uzskaites un vadības sistāmas „ R-keeper”, noliktavas 

datorprogrammas GrinS, grāmatvedības datorprogrammas „ 1C”, Adobe CS5.5 

Design Standart ( Fotoshop) apguvi izglītojamajiem. 

8. Turpināt izglītojamo praktisko apmācību, meklēt jaunus darba devējus un 

sociālos partnerus veiksmīgākai un profesionālākai praktisko iemaņu apguvei 

jaunos uzņēmumos. 

9. Organizēt telemehānikas un loģistikas izglītības programmas profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu un sadarbībā ar darba devējiem vērtēt tā norisi, saturu, 

norisi, lai apzinātu papildus veicamos uzdevumus programmas satura 

pilnveidošanai. 

10. Strādāt pie jaunu izglītības programmu izstrādes gan pamatskolu, gan 

vidusskolu absolventiem, šo programmu realizēšanas mūsu izglītības iestād 

11. Veicināt audzēkņu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un 

atbildīgu attieksmi un rīcību. 

12. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, 

nodrošinot profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. 



1. pielikums  

10.  tabula. Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2013. līdz 22.06.2013) 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz 

01.01.2013. 

Atskaitīšanas iemesli 

Kopā % 
Pārgāja uz 

citu mācību 

iestādi 

Slimības 

dēļ 

Nepietiekams 

vērtējums 

Neattaisnotie 

kavējumi 

Dzīves 

vietas 

maiņa 

Ģimenes 

apstākļi 

Citi 

iemesli 

1. A 27 - - -  - - - - - 

1.C 28 - - - - - - - - - 

1. F 29 2 - -  1 - 1 4 13,79 

1. L 27 - - - - 1 - - 1 3,70 

1.G 27 - - - - -- - - - - 

   1.R 30 2 - - - - - - 2 6,66 

1.T 22 - - - - - - - - - 

2.A 27 - - - - - - - - - 

2.C 26 2 - - - - - - 2 7,69 

2.F 27 1 - - - - - - 1 3,70 

2.L 24 1 - - - - -  1 4,17 

   2.K 25 1 - - 1 - - - 2 8,00 

2.R 24 2 - - 1 - -  3 12,5 

2.T 26 - - - - - - - - - 

3.A 21 - - - - - - - - - 

3.C 23  - - - - - - - - 

3.F 18 - - - - - - - - - 

3.G 18 - - - - - - - - - 

3.L 27 - - - - - - - - - 

3.R 26 - - - - - - - - - 

3.T 19 - - - - - - - - - 

4.A 30 - - - - - - 1 1 3,33 

4.F 26 - - - - - - - - - 

4.R 26 - - - - - - - - - 

4.T 24 - - - - - - - - - 

KOPĀ 627 11 - - 2 2 - 2 17 2,71 

  



34 

2. pielikums 

 

11. tabula. Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2013. līdz 31.12.2013.) 
 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz 

31.12.2012. 

Atskaitīšanas iemesli 

Kopā % 
Pārgāja uz 

citu mācību 

iestādi 

Slimības 

dēļ 

Nepietiekams 

vērtējums 

Neattaisnotie 

kavējumi 

Dzīves 

vietas 

maiņa 

Ģimenes 

apstākļi 

Citi 

iemesli 

1. A 28 1 - - - - - 1 2 7,14 

1. C 27 3 - - - - - 4 7 25,93 

1. F 22 1 1 - - - - 2 4 18,18 

1. G 29 - - - 1 - - 1 2 6,90 

1. L 28 2 - - 1 - - - 3 10,71 

1. R 29 1 - - - - - - 1 3,45 

2. A 26 - - - - - - - - - 

2. C 28 1 - - - - - 1 2 7,14 

2. F 24 - - - - - - - - - 

2. G 28 - - - - - - - - - 

2. L 22 2 - - - - - - 2 9,09 

2. R 23 1 - - - - - 2 3 13,04 

2. T 23 - - - - - - - - - 

3. A 25 - - - - - - - - - 

3.C 25 - - - - - - - - - 

3. F 22 1 -  1 - - - 2 11,11 

3.K 22 - - - - - - - - - 

3.L 22 - - - - 1 - - 1 4,55 

3. R 21 - - - - - - - - - 

3. T 26 - - - - - - - - - 

4. A 20 - - - - - - 2 2 10,00 

4.C 20 - - - 1 - - 2 3 15,00 

4. F 18 - - - - - - - - - 

4. G 17 - - - - - - - - - 

4.L 26 - - - - - - - - - 

4.R 24 - - - - - - - - - 

4. T 19 - - - - - - - - - 

KOPĀ 644 13 1 - 4 1 - 15 34 5,28 
 


