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1. Pamatinformācija 
 

1.1. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma juridiskais statuss 

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

kabineta dibināta iestāde profesionālās izglītības iegūšanai. Tehnikuma darbības tiesiskais pamats ir 

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

tehnikuma nolikums. Tehnikumam ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss, tā ir Izglītības un zinātnes 

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

 

1.2. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma darbības virzieni un mērķi, īstenotās budžeta programmas 

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

nodrošina valsts profesionālās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu 

sasniegšanu.  

Tehnikuma darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

Tehnikuma pamatuzdevumi saskaņā ar tehnikuma 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.  

Tehnikums realizē licenzētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības budžeta 

programmas:  

 restorāna pakalpojumu komerczinības;  

 reklāmas pakalpojumu komerczinības;  

 mazumtirdzniecības komerczinības;  

 rūpniecības komerczinības; 

 loģistikas komerczinības. 

 

1.3. 2012. gada galvenie uzdevumi: 
1.3.1. Izvērtēt un sekmēt pedagogu analītisko darbību izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, ar 

mērķi nodrošināt vērtēšanas procesa atbilstību valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un 

Rīgas Tirdzniecības tehnikuma sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 

1.3.2. Izvērtēt 2011./2012. mācību 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. 

1.3.3. Turpināt iesākto darbu loģistikas komerczinību izglītības programmas veiksmīgai īstenošanai, 

ar mērķi apzināt papildus veicamos uzdevumu programmas satura pilnveidošanai. 

1.3.4. Īstenot ESF projekta „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības 

programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana” aktivitātes un iesaistīties Leonardo da Vinci 

projektu realizēšanā. 

1.3.5. Sekmēt un atbalstīt 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”.  

1.3.6. Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot savstarpējo paaudžu 

sadarbību un vienotību sabiedrībā. 

1.3.7. Veicināt izglītojamo interesi un izpratni par veselīgu dzīvesveidu, pareiza uztura lietošanas 

nozīmi, organizējot dažāda veida pasākumus, tikšanās, konkursus un degustācijas. 

1.3.8. Veicināt komunikāciju ar sabiedrību, piedaloties dažādos sabiedrības informēšanas 

pasākumos, popularizējot informāciju par tehnikumā apgūstamajām izglītības programmām masu 

saziņas līdzekļos, organizējot tikšanās ar pamatskolu izglītojamajiem un nostiprinot tehnikuma 

prestižu. 
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1.3.9. Sekmēt izglītojamo spēju, prasmju un talantu izkopšanu, aktīvāk iesaistot tos ārpusstundu 

pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā. 

1.3.10. Veicināt un pilnveidot sadarbību ar prakses uzņēmumiem Eiropas Sociālā fonda finansētā 

projekta „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes 

uzlabošana un īstenošana” aktivitāšu realizēšanā un izpildē. 

1.3.11. Turpināt darbu, kas saistīts ar izglītojamo kvalifikācijas prakšu apmaiņas programmām ar 

ārvalstu partnerskolām. 

1.3.12. Turpināt sakārtot un modernizēt tehnikuma telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot 

profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. 

 

2. Tehnikuma finanšu resursi un darbības rezultāti 

 

2.1.Rīgas Tirdzniecības tehnikuma finanšu resursi 

 

1. tabula Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums latos 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
2011. gads 

(budžeta izpilde) 

2012. gads 
Apstiprināts 

likumā 
Budžeta izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
635040 716342 718654 

1.1. Dotācijas 626939 709342 709342 
1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
8101 7000 9312 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība    
1.4. Ziedojumi un dāvinājumi    

2. Izdevumi (kopā) 639847 717943 717943 
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 626938 709342 709342 
2.1.1. Kārtējie izdevumi 560338 637943 637943 
2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
66600 71399 71399 

2.1.3. Kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

   

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
   

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
12908 8601 8601 

 

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) 
250760 241505 222295 

1.1. Dotācijas 250760 241505 222295 
1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
   

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība    
1.4. Ziedojumi un dāvinājumi    

2. Izdevumi (kopā) 250760 241505 222295 
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 114418 241505 222295 
2.1.1. Kārtējie izdevumi 114418 110701 92415 
2.1.2. Procentu izdevumi    
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2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 
136342 130804 129880 

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

   

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
   

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
   

 

2.2. Tehnikuma darbības rezultāti 

 

2.2.1. Galvenā prioritāte 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Profesionālo izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnēm 2010. – 2015. gadam” un tehnikuma attīstības un investīciju stratēģiju 2010. – 2015. 

gadam, tehnikums ir profesionālā izglītības iestāde ar specializāciju komerczinībās, tāpēc viena no 

prioritātēm 2012. gadam bija, turpināt, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi un paaugstinot pedagogu 

profesionalitāti, strādāt pie kvalitātes vadības sistēmas izveides. 

 

2.2.2. 2012. gada galveno uzdevumu izpildes analīze 

 Tehnikums izpildījis galvenos plānotos 2012. gada uzdevumus, lai paaugstinātu mācību un 

mācīšanas procesa kvalitāti, sekmēta padagogu analītiskā darbība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, ar 

mērķi nodrošināt vērtēšanas procesa atbilstību vaslts profesionālās vidējās izglītības standartam un 

tehnikuma sasniegumu vērtēšanas kārtībai, sadarbībā ar prakses uzņēmumiem sekmēta izglītojamo 

motivācijas paaugstināšana praktisko iemaņu apguvē kvalifikācijas prakses laikā, veicināta sadarbība 

ar ārvalstu izglītības iestādēm, piedaloties dažādu nacionālo un starptautisko projektu izstrādē un 

īstenošanā, veicināta izglītojamo izpratne un atbildība par saviem pienākumiem un tiesībām 

sasniegumu pašattīstībā, karjeras izaugsmē un mācību sasniegumu uzlabošanā, rosināts 

izglītojamajiem iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot savstarpējo paaudžu sadarbību un 

vienotību sabiedrībā, veicināta izglītojamo interese un izpratne par veselīgu dzīvesveidu, pareiza 

uztura lietošanas nozīmi, organizējot dažāda veida pasākumus, tikšanās, konkursus un degustācijas, 

veicināta komunikācija ar sabiedrību, sekmēta izglītojamo spēju, prasmju un talantu izkopšana, aktīvāk 

iesaistot tos ārpusstundu pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā, kā arī nodrošināta tehnikuma 

materiālo resursu uzlabošana, turpinot sakārtot un modernizēt telpas un materiāli tehnisko 

nodrošinājumu. Turpmākajās pārskata sadaļās sīkāk aprakstītas uzdevumu izpildes aktivitātes. 

Mācību priekšmeta mācīšanā, ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā nozīmīga vieta tika ierādīta 

gan pedagogu, gan izglītojamo prasmju un iemaņu attīstībai darbā ar jaunākajām tehnoloģijām, ar 

mērķi dažādot darba metodes un paņēmienus, ieinteresēt darboties patstāvīgi, dalīties pieredzē ar 

citiem, iemācīt citiem to, ko labi prot pats, realizēt savstarpējās pieredzes apmaiņu starp 

izglītojamajiem un pedagogu. 

 

2.2.3. Mācību un mācīšanas process 

2012. gadā tika plānotas un notika 5 pedagoģiskās padomes sēdes. To tematika tika pakārtota 

atbilstoši tehnikuma izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem, tika analizēti un izvērtēti sasniegtie 

rezultāti, plānota tālākā darbība. 

Janvāra sēdē tika apspriesti 2011./2012. 1. mācību pusgada rezultāti. Svarīgs ir pedagogu darbs 

izglītojamo individuālo dotību attīstīšanā, ar mērķi iesaistīt izglītojamos rajona, republikas mēroga 

konkursos, skatēs, olimpiādēs. Metodiskajām komisijām uzdots parādīt atklātās stundas, kurās tiktu 

izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un paņēmieni. Lai sekmētu atlasi mācību olimpiādēm, 

nepieciešamas papildus konsultācijas spējīgākajiem izglītojamajiem. Pedagogiem jāizmanto vairāk 
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modernas metodes darbā, uzlabojot interesi par mācību priekšmetu. Pedagogiem jāiesniedz katram 

kāds pārbaudes darbs metodiskajā komisijā, lai popularizētu savu pieredzi. 

Marta pedagoģiskās padomes sēdes tēma bija „Pedagogu analītiskā darbība izglītojamo mācību 

priekšmetu sasniegumu vērtēšanā”. Metodiķe iepazīstināja ar sasniegumu vērtēšanas būtību, 

uzdevumiem, vērtēšanas sasniegumu iedalījumu, kritērijiem. 

Ieteikumi pedagogiem – izveidot metodisko mapi ar labākajiem vērtēšanas darbu paraugiem, 

veidot katra audzēkņa datu bāzi par izaugsmi mācību priekšmetā, pilnveidot kritēriju izstrādi 

pārbaudes darbiem, veidot paraugus kā metodisko materiālu, pārskatīt esošo pārbaudes darbu 

noformējumu un vērtēšanas kritērijus. 

Jūlija sēdes laikā tika apspriesti un analizēti 2. semestra un 2011./2012. mācību gada rezultāti, 

kvalifikācijas prakse, kā arī valsts eksāmenu un valsts kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanās darbs, 

norise un CPKE rezultāti. Galvenie uzdevumi, kas tika noteikti šajā sēdē, pārskatīt mācību 

programmas, pamatojoties uz mācību literatūru, prakšu vadītājiem pārskatīt iekšējos dokumentus, 

uzlabot darba kvalitāti stundās, izmantojot dažādas mācību metodes.  

Augusta sēdē administrācija informēja par tehnikuma gatavību jaunajam mācību gadam, par 

telpu remontu, mēbeļu un tehnikas iegādi, jaunajiem 1. kursu audzinātājiem.  

Septembra sēdē direktore iepazīstināja ar tehnikuma 2012./2013. mācību gada mērķi un 

galvenajiem uzdevumiem. Galvenais mērķis – nodrošināt tehnikumā tautsaimniecības attīstības 

vajadzībām atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu un profesionālās izglītības programmu 

apguvi, kā arī atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.  

Galvenie uzdevumi ietverti 2012. gada nosauktajos uzdevumos (skat. 1.3. sadaļu).  

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, jāsecina, ka 

nopietna problēma ir izglītojamo vājās pamatskolā iegūtās zināšanas, kas apgrūtina mācību vielas 

apgūšanu, un pastāv nopietnas patstāvīgās mācīšanās problēmas, tāpēc pedagogiem savās stundās un 

ārpusstundu darbā jāveicina izglītojamo patstāvīgā darba iemaņas un prasmes, pilnveidojot darba 

formas un metodiskos paņēmienus mācību stundās.  

Svarīga ir 1. kursu audzinātāju loma, kas vērsta uz izglītojamo kultūras līmeņa paaugstināšanu 

un pozitīvās attieksmes veidošanu. Tehnikumā ir noteikta kārtība jaunuzņemto izglītojamo adaptācijai. 

Mācību gada sākumā lielākās grūtības jaunuzņemtajiem izglītojamajiem sagādā atšķirības mācību 

procesa organizācijā, salīdzinājumā ar pamatskolu: nodarbību izkārtojums pāros, mācību temps, 

stundas - lekcijas, apgūstamās vielas apjoms u.c. 1. kursu izglītojamajiem septembra sākumā tiek 

izsniegta „Atgādne”, kurā ir ietverta izglītojamajiem un to vecākiem nepieciešamā informācija par 

tehnikumu un izglītības programmām. 1. kursu vecākiem tika organizēta vecāku sapulce, lai skaidrotu 

tehnikuma mācību procesa īpatnības, iepazīstinātu ar tehnikuma iekšējās kārtības noteikumiem un 

pārrunātu izglītojamo problēmas. Tika veikta mācību stundu vērošana un analīze, lai veicinātu 

sadarbību starp 1. kursu izglītojamajiem un pedagogiem.  

1. kursu mācību rezultāti regulāri bija 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. 

Audzēkņi atzina, ka grūtības sagādā skolotāja prasības, zemais apguves līmenis priekšmetos 

pamatskolā, pats adaptācijas process - jauna vide, jauni kursabiedri, pārcelšanās uz citu dzīvesvietu. 

Kopumā kursi sevi vērtē, ka ir saliedēti, aktīvi iesaistās pasākumos.  

Metodiķe ziņo par pedagogu kļūdām darbā ar e-žurnālu (Mykoob) saskaņā ar izstrādāto 

kārtību.  

Ieteikums pedagogiem sēdes gaitā – precīzi aizpildīt e-žurnālu, organizēt konsultācijas arī 

labākajiem audzēkņiem, kas vēlas uzlabot mācību rezultātus, pirmo kursu audzinātājiem sekmēt 

audzēkņu dalību tehnikuma pasākumos, novadīt audzināšanas stundas par personīgo higiēnu, veselīgu 

dzīvesveidu, veselīgu uzturu. 
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Sēdē tika analizēti arī 2012. gada valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu 

vispārizglītojošos mācību priekšmetos un centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, 

apkopojums attēlots 2. - 5. tabulā. 

 

Valsts pārbaudījumu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos rezultāti 2012. gadā  

 

Angļu valodā eksāmenu kārtoja 101 izglītojamais, no kuriem visvairāk ieguva C (36,6%) un D 

(31,6%) līmeni. Kopumā var secināt, ka viszemākie rezultāti ir valodas lietojuma jeb gramatikas 

uzdevumos, bet visaugstākie – runāšanā.  

Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un literatūrā 2012. gadā kārtoja 106 izglītojamie. 

Pirmo reizi tehnikuma vēsturē 6 izglītojamie ieguva A līmeni, B un C līmeni ieguva 47 izglītojamie 

44,3%. D līmeni ieguva  37,7 %, E līmeni ieguva 16%, jāatzīmē, ka F līmeni nesasniedza neviens 

izglītojamais.  

Krievu valodas (kā svešvalodas) eksāmenu kārtoja 75 cilvēki, kas ir vairāk nekā iepriekšējā 

gadā. Rezultāti: A līmeni ieguva – 16 izglītojamie, attiecīgi- B līmeni – 41; C līmeni – 17 izglītojamie 

un bija arī viens D līmenis. Tātad visvairāk 54,6 % nolika B līmenī. 

Matemātikas eksāmenā visvairāk izglītojamie ieguva D (43,5%) un E (33,6%) līmeni. Bija arī 

12,8% F līmenis, kas liek strādāt matemātikas pedagogiem, papildināt metodes, diferencēt uzdevumus, 

lai sagatavotu visus izglītojamos eksāmenam. 

Obligāto centralizēto eksāmenu kopsavilkums salīdzinot ar valsti vidēji: latviešu valodā- 

52,88% nedaudz augstāks, bet angļu valodā- 48,19%, matemātikā- 25,02% ir zemāks kā valstī. 

Vēsturē centralizēto eksāmenu kārtoja 68 tehnikuma audzēkņi. 44,1% nolika D līmenī, B un C 

līmenī nolika 38,2%, taču 2,9% nokārtoja F līmenī. Vēl joprojām jāstrādā pie vēstures faktu apguves, 

argumentētās esejas veidošanas. 

Kopsavilkums par valsts centralizēto vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu rezultātiem 

apkopots 3. tabulā. 

 

              3.tabula. Centralizēto vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu rezultāti 2012.gadā. 

Mācību priekšmets Kopā 

Izglītojamo skaits,  

kuri kārtoja eksāmenus, t.sk. 

līmeņi 

A B C D E F 

Angļu valoda 101 2 6 37 32 23 1 

Latviešu valoda un literatūra 106 6 23 24 40 13 - 

Krievu valoda 75 16 41 17 1 - - 

Matemātika 101 - 2 8 44 34 13 

Vēsture 68 - 5 21 30 10 2 

 

Ekonomikas eksāmenu kārtoja viens izglītojamais un kopvērtējumā saņēma 8 balles. 

Informātikas eksāmenu kārtoja 21 izglītojamais, no tiem 38% nokārtoja uz 8 ballēm un 28% 

uz 7 ballēm, tikai 3 izglītojamie saņēma 5 balles. 

 

4. tabula. Valsts eksāmenu rezultāti 2012. gadā. 

N.p.k. Ekāmena 

nosaukums 

Izglītojamo 

skaits 

4 5 6 7 8 9 10 

1. Ekonomika 1 - - - - 1 - - 

2. Informātika 21 - 3 2 6 8 1 1 

 

Starp 109 specializētajām (mākslas,  mūzikas, vakara vidusskolas, koledžas, arodvidusskolas, 

tehnikumi) skolām valsts līmenī tehnikums Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā valsts centralizētajos 

eksāmenos ieņēma 21 vietu ar kopvērtējuma vidējo atzīmi 5,478, kas ir vairāk par + 0,662 punktiem 

nekā iepriekšējā gadā.  
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5.tabula Draudzīgā aicinājuma reitinga rezultāti 

 
Valsts centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2012. gadā  

 

6.tabula. Centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2012. gadā. 

Nr. 

p.k. 

Iegūtais vērtējums 

 

Izglītības programma 

Kvalifikā

ciju 

ieguva 

5 6 7 8 9 10 

Virs 7 

ballēm 

% 

1. Restorāna pakalpojumu 

komerczinības 

46 9 10 11 11 4 1 60,8% 

2. Reklāmas pakalpojumu 

komerczinības 

47 11 13 9 11 3 - 48,9% 

3. Mazumtirdzniecības 

komerczinības 

24 6 3 4 7 3 1 62,5% 

4. Rūpniecības komerczinības 23 9 3 5 3 2 1 47,8% 

 

Rūpniecības komerczinību izglītības programmas kvalifikācijas eksāmena teorētisko un 

praktisko daļu 2011./2012. mācību gadā kārtoja 23 izglītojamie. Vidējā atzīme ir 6,52 balles, kas ir 

augstākā nekā 2010./2011. mācību gadā, kad vidējā balle bija 6,41. 

Kā liecina profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas rezultāti, tad 44% 

izglītojamo ir pareizi izpildījuši vairāk nekā 70% no testa jautājumiem. Vairāk kļūdu eksaminējamie 

pieļāva ražošanas organizācijas un kvalitātes vadības jautājumos. No paaugstinātās grūtības 

jautājumiem lielākās grūtības izglītojamajiem sagādāja personālvadības pamatu un lietišķās 

saskarsmes jautājumi. Toties dažiem eksaminējamajiem sarežģītākie izrādījās loģistikas pamatu 

jautājumi. 

Attiecībā uz kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu, var secināt, ka tā bija vidēji sarežģīta. 

Kopumā eksaminējamajiem bija jāpilda 7 praktiskie uzdevumi no 4 mācību priekšmetiem – 

tirgzinībām, materiālsaimniecības, grāmatvedības un dokumentu pārvaldības. Veiksmīgāk izglītojamie 

ir izpildījuši uzdevumus no loģistikas pamatiem, pareizi izvēloties preču piegādātāju pēc ABC 

metodes un aprēķinot optimālo pasūtījumu daudzumu. Būtiskākās kļūdas bija pieļautas pavadzīmju 

aizpildīšanā. Dažiem no eksaminējamajiem bija neprecizitātes mērķa tirgu noteikšanā, pārdošanas 

metožu izvēlē prasītajam produktam un piedāvātajos reklāmas veidos un preču pārdošanas 

veicināšanas pasākumos. 
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Labus rezultātus izglītojamie ieguva, prezentējot savus eksāmena darbus - pārliecinoši 

atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem, spēja pamatot savu viedokli. Izglītojamo labām 

uzstāšanās un runas prasmēm, kā arī pozitīvai attieksmei pret savu darbu ir būtiska nozīme 

komercdarbinieku profesionālajā jomā. 

Restorāna pakalpojumu komercdarbinieka centralizēto profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu kārtoja 46 izglītojamie – 20 izglītojamie 4.A kursā, 26 izglītojamie 4.C kursā. Vidējais 

vērtējums 4.A kursā – 6,80, 4.C kursā - 6,92. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu zināšanu līmenis ir 

uzlabojies. 

Vērtējumu 10 balles ieguva 1 izglītojamais, 9 balles ieguva 4 izglītojamie, vērtējumu 5 balles 

ieguva 9 izglītojamie. 

Teorētiskajā daļā no 100 max punktiem 11 izglītojamie ieguva mazāk par 60 punktiem, 9 

izglītojamie vairāk par 80 punktiem un 20  izglītojamajiem iegūtie punkti bija robežās no 70-80 

punktiem.  

Teorētiskajā daļā izglītojamajiem vislielākās grūtības sagādāja slēgtie jautājumi un 

paaugstinātās grūtības jautājumi grāmatvedībā un ekonomikā. Daži izglītojamie, neskatoties uz mazu 

punktu skaitu teorētiskajā daļā, spēja iegūt sekmīgu rezultātu, jo bija stiprāki tieši praktiskajā daļā. 

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem maksimālo punktu skaitu saņēma 1 

izglītojamais, virs 170 saņēma 21 izglītojamais, virs 190 punktiem 7 izglītojamie, zem 160 punktiem 8 

izglītojamie un zem 150 punktiem 2 izglītojamie. 

Praktiskajā daļā vislabāk izglītojamajiem veicās ar uzņēmuma raksturojumu un   trauku un 

galda piederumu izvietošanu, atbilstoši banketa veidam un apkalpošanas manierei. 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 finanšu grāmatvedības uzdevuma aprēķins. Apmēram puse izglītojamo 

pieļāvuši kļūdas kalkulācijas, tehnoloģisko kartiņu sastādīšanā un preču uzskaites veidlapu 

aizpildīšanā.  

Izglītojamie iekļāvās praktiskās daļas darbam paredzētajā laikā, kā arī attieksme pret veicamo 

uzdevumu bija nopietna. 

Izglītojamie parādīja labas prasmes banketu organizēšanā: sastādīja plašas un interesantas 

ēdienkartes, izvēlējās piemērotas apkalpošanas manieres, trauku veidus un skaitu. 

Izglītojamie veiksmīgi prata aizstāvēt savu viedokli un atbildēt uz eksāmenu komisijas 

uzdotajiem jautājumiem.  

            Mazumtirdzniecības komercdarbinieka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

kārtoja 24 izglītojamie. Vidējā atzīme -7,04 balles. Salīdzinot ar 2011. gadu, vidējā balle bija 7,48. Uz 

7 un augstāk ballēm eksāmenu nokārtoja 15 izglītojamie, kas ir 62,5% no visiem izglītojamajiem.  

            Teorētiskajā daļā 3 izglītojamie saņēma mazāk par 60 punktiem no 100 iespējamiem, bet 10 

izglītojamie saņēma virs 80 punktiem. 

            Praktiskajā daļā zem160 punktiem no 200 iespējamiem saņēma 3 izglītojamie, bet virs180 

punktiem saņēma 7 izglītojamie. 

            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. 

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka centralizēto profesionālā kvalifikācijas eksāmenu 

kārtoja 23 audzēkņi no 4K. kursa un 24 audzēkņi no 4.R. Vidējā atzīme eksāmenā 6,7 balles. 23 

izglītojamie jeb 49% saņēmuši vērtējumu virs 7 ballēm 

 (2010./2011. m.g.vid.atz.- 6.7; 2009/2010. m.g.- 6.8; 2008./2009. m.g.- 6,5; 2007./2008. m.g.- 

6,5; 2006/2007.m.g.- 5,8; 2005/2006.m.g.- 6,5 ; 2004./2005. mācību gadā - 7,3.) 

Varam secināt, ka zināšanu līmenis izglītības programmas izglītojamajiem nav mainījies, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
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Lielākais kopējais punktu skaits testā no 100 iespējamiem bija Dārtai Kaģei, kura ieguva 94 

punktus un 91 punkti Dacei Otomerei. 6 audzēkņiem 84 - 88 un vismazāk punktus - 46 ieguva Rihards 

Čerkovskis un 55 punktus Svens Kalējs. 

Analizējot teorētiskās daļas uzdevumus, varam secināt, ka visvairāk 98% kļūdas pieļāva 

Reklāmas komunikācijas jautājumā par telefona katalogu mērķa auditoriju. 77% kļūdījās Reklāmas 

darba organizācijas jautājumā par tiešā marketinga aģentūras aktivitātēm, 68 % jautājumā  par  

viedokļa izskaidrošanas veidiem, 62% nepārzina reklāmas cenas noteikšanas sistēmas TV,  60%  

apmaksu sistēmas aģentūrās un kas veido preces patēriņa izmaksas. 

Paaugstinātas grūtības uzdevumus par apgrozāmiem līdzekļiem nevarēja atrisināt un iegūt 3 

punktus 12 izglītojamie -26%, tikpat nevarēja aprēķināt uzdevumu par pašu kapitālu, grūtības sagādāja 

arī uzdevums, kurā jāpārzina marķējuma veidi.  

Praktiskajā daļā audzēkņi šogad reklāmas izveides un noformēšanas uzdevumā ar Corell Draw 

programmu saņēma zemāku vērtējumu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, reklāmas vizuāli bija 

interesantas, bet izglītojamie maz izmantoja grafisko programmu instrumentus to veidošanai, par kuru 

izmantošanas nepieciešamību viņi tika informēti. 

 Diezgan daudz kļūdas pieļāva reklāmas izmaksu aprēķinos - kas liecina par zemu aprēķinu 

kvalitāti. 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. 

Reklāmas vizuālais noformējums tiek izveidotas ļoti primitīvi, daudzi CorelDraw instrumenti netiek 

pielietoti, līdz ar to saņem maz punktu no max 25. 

Lietišķās vēstules veidošanā samērā labi rezultāti, vairāk tika pieļautas neuzmanības kļūdas, 

pareizrakstības, kas izskaidrojams ar to , ka izglītojamie nepārlasa uzrakstīto tekstu, jo šis uzdevums ir 

pēdējais, un daudzi neprot vienmērīgi sadalīt laiku. 

Nākošajā gadā vairāk jāvelta uzmanība dažāda tipa  uzdevumu rēķināšanai, jo matemātiskie 

aprēķini daudziem sagādā problēmas, jāturpina darbs pie reklāmas kanālu izvēles, jāvingrinās ātrāk 

darboties ar grafisko programmu instrumentiem. 

 

Metodisko komisiju darbs  

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskajā komisijā darbojās 25 pedagogi, kuri aktīvi 

iesaistījās dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšanā un organizēja dalību ārpusskolas pasākumos. 

2012. gadā notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā piedalījās 24 izglītojamie, 4 labākie – 

E. Iškova, M. Grīnfelds, S. Lazda, E, Kavals, piedalījās Rīgas Vidzemes priekšpilsētas 38. latviešu 

valodas un literatūras olimpiādē, taču ievērojamas vietas neieguva, jo ,salīdzinot ar vidusskolu 

humanitāro klašu novirzienu un ģimnāzijām, tehnikumā ir mazāks stundu skaits un zināšanas par 

autoriem un darbiem ir atšķirīgas. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas matemātikas 62. olimpiādē no 

tehnikuma 38 dalībniekiem piedalījās 4 – S. Rasmane, D. Kotegovs, K. Knaģe, D. Reinfelde, taču viņu 

zināšanas bija nepilnīgas. Informātikas olimpiādē piedalījās 99 otro kursu dalībnieki, labākie bija – R. 

Zariņš, A. Stroža, L. Ziediņa, I. Smelters, S. Šķirus, O. Maliks. Ķīmijas olimpiādē tehnikumā 

piedalījās 7 dalībnieki, tātad kursu izglītojamie nebija aktīvi un mācību priekšmets visus neinteresē. 

Labākās zināšanas bija – D. Semjonovam, A. Strožai, G. Liņģim. Savukārt, ģeogrāfijas olimpiādē, 

kurā dalību ņēma 6 dalībnieki, izcilas zināšanas parādīja 1. C kursa izglītojamais R. Kurpnieks. R. 

Kurpnieks pārstāvēja tehnikumu  Rīgas Vidzemes priekšpilsētas ģeogrāfijas 29. olimpiādē un ieguva 2. 

vietu un diplomu. Audzēkņa sagatavošanai un dalībai papildus konsultācijas sniedza ģeogrāfijas 

skolotāja I. Gūtmane. Kopumā izglītojamie no olimpiādēm iegūst jaunas zināšanas, attīsta radošumu, 

izdomu, pārliecību un pašapziņu. 

Savas zināšanas dažādos priekšmetos katru gadu parāda pirmo un otro kursu izglītojamie 

mācību priekšmetu viktorīnās, kurās apkopoti jautājumi par gadā izņemto vielu. Katra grupa izvirza 

labākos izglītojamos komandā, un ir iespēja parādīt katram audzēknim savas zināšanas un  prasmes. 

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija aktīvi darbojusies gan tehnikumā, gan 

ārpusskolas pasākumos. 

1. Ekonomikas olimpiādē piedalījās 1.- 3. kursu izglītojamie. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas 

Ekonomikas olimpiādē piedalījās D. Kotegovs un J. Vīksne. 
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2. Latvijas Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo Biznesa plānu konkurss 2.kārta Laidzē 

24.-25. janvāris. 

RTT pārstāv divi biznesa plāni, kuru autori ir Leila Ibragimova un Edgars Ozols, kā trešais ar žūrijas 

lēmumu iekļauts dalībnieku sarakstā Rūdis Rubenis. 

Rezultāti: R.Rubenis (pedagoģe N. Markina) 2.vieta, L. Ibragimova (T. Džugleja) 4.vieta, E.Ozols 

(S.Tiltiņa) 7.vieta 

 
1. att. Tiek sveikti un intervēti uzvarētāji un viņu pedagogi  

(no kreisās 4.A kursa izglītojamais R.Rubenis) 

 

3. Latvijas Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu Viesmīlības profesiju konkursa pusfināla 

(ēdienu gatavošana) un (viesu apkalpošana). P. Zubkovs ēdienu gatavošanā ieguva 3. vietu. R. 

Spēlmanis viesu apkalpošanā ieguva 15. vietu 

 
2.att P.Zubkovs gatavo virtuvē. 

 

4. Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo meistarības konkurss „Jaunais 

Profesionālis 2012” Ķīpsalā 2012.gada 28.02.- 03.03. 

1. Biznesa plānu konkursa 3.kārta «Jaunais Profesionālis 2012» 

 
3.att. Biznesa plānu konkursa finālā  R.Rubenis iegūst 1.vietu republikā ar savu ideju 

„Tupenītis” 

5. Viesmīlības profesiju konkursa fināls (ēdienu gatavošana) «Jaunais profesionālais 2012»  

P.Zubkovs saņem pateicības rakstu. 
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4.att. Viesmīlības profesiju konkursa fināls (ēdienu gatavošana)  

 

6. Konkursa „Labākā reklāma” projekts sadarbībā ar Liepājas profesionālo skolu 

Kopsavilkuma rezultāti  

I .vieta  -   Kristīne Klāne; Maruta Stāmere  

II. vieta -  Ernests Paspārnis;  Džumakajeva Kristīne  

III. vieta  -  Megija krūmiņa; Sproģe Zane  

Nominācijas:  

„Sarežģītākā reklāma” – Kristīne Klāne; BeržinskisKaspars  

„Emocionālākā reklāma” Matisone Signe; Grīnvaldes Solvita 

„Orģinālākais reklāmas sauklis/virsraksts” Bondare Santa 

Skatītāju simpātijas  balva – Inita Rence; Ieva Sīle  

 
5. att. Žūrijā pedagogi un skatītāji – izglītojamie konkurss „Labākā reklāma”  

 

7. Konkurss “Labākais skatloga noformējums” – RTT un Rīgas pārtikas ražotāju 

vidusskola 2012. gada 20.marta līdz 21.martam; 2012.gada 30.marts 

 
6.att. Izglītojamo darbi konkursā „Labākais skatloga noformējums” 
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7.att. Dzīvie skatlogi (3F. Kursa izglītojamās) 

 

 
8.att. Konkursa „labākais skatloga noformējums” noslēguma izbrauciens LU īpašumā „Ratniekos” 

 

8. “Viesu apkalpošanas praktiskās mācības” 

Restorāna pakalpojuma komerczinību izglītības programmas 4 kursi. 

• Laiks 2012.gada 30. un 31.janvāris. 

• Pasākuma norises vieta: Restorāns – kafejnīca “Radi un draugi”. 

• Pasākuma laikā: jauniešiem lekcija par vīniem, apkalpošanas manierēm, praktiskās 

nodarbības ar restorāna sagatavotiem ēdieniem franču manierē.  

 

9. Mācību ekskursijas:  

 uz IK EUNIKA 

 

 
9. att. Praktisko iemaņu apgūšana šūšanas ateljē 

 4C kurss 
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Laiks: 2012.gada 16.marts  

Vieta: AS Lāči 

Nozīmība: iepazīties ar liela ēdināšanas uzņēmuma darbību un organizētību, ievērojot 

HACCP principus un vadot lielu kolektīvu.  

 
10. att. AS „Lāči” ražotnē 

 

 

 

10. 2012.2.februāris „Stiks 3” konkurss 

 
11. att. „Stiks 3” 4.A kursa izglītojamie un viņu sasniegumi  

 

11. Latvijā Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji: D.Kaparkalēja, D.Konrāde, J.Sjomina, 

A.Piģēna, A.Noreika, I.Ozola aktīvi piedalījās NordPlus projekta „Biznesa plānu iestrādes 

pamati” 2.mobilitātes „Tirgus analīze” organizēšanā. 
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12. att. NordPlus projekta „Biznesa plānu iestrādes pamati” 2.mobilitātes „Tirgus analīze” 

organizēšana Latvijā 

 

12. Organizēts darba sadarbībai ar darba devējiem un citām profesionālās pilnveides organizācijām:  

 Tikšanās ar MAXIMA veikalu tīkla personāla daļas un Ogres veikala vadītājiem 

(2012.gada 6.novembris). 

 
13.att. Pārrunas ar MAXIMA pārstāvjiem par praksēm un darba vietām 

 

 Sadarbības uzsākšana kvalifikācijas „Loģistikas darbinieks” izglītojamo profesionālai 

pilnveidei – apmācība auto iekrāvēju un operatora prasmju apguvē (ilglaicīgs 

sadarbības līgums 17.12.2012.). 

 
14. att. Profesionālās pilnveides apliecība 

 

 Organizēta tehnikuma skolotājiem ekskursija pieredzes un kvalifikācijas celšanai pie 

darba devējiem: Draugiem.lv. (11.12.2012.). 



16 

 
 

15.att. Pedagogu pieredzes apmaiņa „Draugiem.lv” 

 

 Organizēti konkursi tehnikuma izglītojamajiem: 

„Viesu apkalpošana” un „Ēdienu gatavošana” (14.12.2012.). 

„Biznesa plāns 2012” (27.12.2012.). 

 
16.att. 3.T kursa izglītojamais R.Vutnāns prezentē savu ideju „Biznesa plāns” konkursa 1.kārtā  

2. kārtai izvirzīts 3.G kursa izglītojamā Jāņa Arbidāna biznesa plāns ”Augšā lejā”. 

 

Izglītojamo atskaitīšana 2012. gada laikā 

2012. gadā atskaitīti 60 izglītojamie. Laika periodā no 01.01.2012. līdz 22.06.2012. tika 

atskaitīti 17 izglītojamie, kas sastāda 2,54 % no izglītojamo skaita, neskaitot absolventus. Galvenie 

iemesli atskaitīšanai ir citi iemesli (pēc savas vēlēšanās), neattaisnoti kavējumi un pāriešana uz citu 

iestādi. Laikaposmā no 01.09.2012. līdz 31.12.2012. tika atskaitīti arī 43, kas ir 6,88 % no kopsakaita. 

Mācību gada sākumā atskaitīti 16, kuri pārgājuši uz citu mācību iestādi,  tātad secinājuši, ka nepareiza 

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

ģimenē). 16 izglītojamie tika atskaitīti no izglītības iestādes, jo atradās nepamatotā prombūtnē. 

Pielikumā tabulas (12. tabula un 13. tabula). 

 

Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru 

Bibliotēkas fonds 2012. gadā tika papildināts ar 664 vienībām (grāmatas, CD un DVD) kopsummā 

par Ls 2984.39. Par tehnikuma līdzekļiem ir iegādātas 346 grāmatas un 1 DVD par summu Ls 

1756.16. Dāvinājumā no Latviešu valodas aģentūras, bibliotēkas „Turība” un tehnikuma darbiniekiem 

bibliotēka ir saņēmusi 273 grāmatas, 27 CD un DVD par summu Ls 1186.13. 

Arī šajā mācību gadā svarīgi bija papildināt bibliotēkas fondu atbilstoši izglītības programmai - 

loģistikas darbinieks, paplašināt vispārizglītojošo mācību priekšmetu un uzziņu literatūras fondu, kā 
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arī papildināt to ar jaunākajām grāmatām komerczinībās. Uz šo brīdi var secināt, ka izglītojamie ir 

pietiekami nodrošināti ar mācību grāmatām. 

Bibliotēkas fonds 2012. gadā tika veidots ne tikai iegādājoties jaunas, mācību procesā un 

izglītojamo pilnveidošanai nepieciešamās grāmatas, bet arī izslēdzot no tā novecojušās un nolietotās 

grāmatas, kā arī grāmatu liekos eksemplārus, kopumā 12118 grāmatas par summu Ls 2932.07. 

Bibliotēkas fonds 2012.gada beigās 

Dokumentu sadalījums Skaits 

Vispārīgā nodaļa 118 

Daiļliteratūra 6095 

Mācību grāmatas 16106 

Pārējās grāmatas 2800 

Kopā:  25119 

Kopsumma Ls: 59486.42 

 

Divreiz gadā notika parakstīšanās uz periodikas izdevumiem un normatīvo aktu krājumiem, kuri 

nepieciešami mācību procesā. Lasītavā pieejams plašs periodisko izdevumu klāsts: „Kapitāls”, 

„Bilance”, „Diena”, „Dienas Bizness”, Grāmatvedība un Ekonomika”, „Latvijas Tirgotājs”, „Forbes”, 

„Latvju Teksti”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Geo” u.c.  

2012. gadā bibliotēkā tika veikts kapitālais remonts, tāpēc bibliotēkas darbinieku galvenais 

uzdevums bija sagatavot telpas tā, lai sekmīgi varētu veikt lasītāju apkalpošanu gan abonementā, gan 

bibliotēkas lasītavā. Bibliotēkas lasītavā apmeklētājiem ir pieejama uzziņu literatūra, kā arī mācību 

literatūra visos mācību priekšmetos, lai izglītojamajiem būtu ērti mācīties arī bibliotēkas lasītavā. 

Bibliotēkas abonementā bibliotēkas lasītājiem ir pieejami periodiskie izdevumi, kartotēkas, tematiskās 

mapes, skolotājiem – pedagoģiskā literatūra. Šeit lasītājiem ir iespēja iepazīties ar bibliotēkas izstādēm 

un jaunākajām grāmatām. 

Pēc remonta arī bibliotēkas fonds ir sakārtots atbilstoši bibliotekārajām prasībām un ir brīvi 

pieejams lasītājiem. 

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

 

Ārpusstundu sporta aktivitātes tehnikumā un ārpus tā: 

2012. gadā sportiskās aktivitātes notikušas atbilstoši sporta pasākumu plānam, sacensību 

uzvarētāji individuālajos veidos apbalvoti ar atzinības rakstiem un suvenīriem uz kuriem attēlota 

tehnikuma simbolika. Šajā gadā 12 komandas piedalījās tehnikuma basketbola turnīrā, volejbolā 14 

komandas. No individuālajām sacensībām  vispopulārākās bija šautriņu mešanas sacensības un svaru 

stieņa spiešana guļus. Mazāk dalībnieku piedalījās  - svarbumbu celšanā un soda metienu konkursā.  

2012. gada lielākais sporta pasākums tehnikumā bija 1. kursu Sporta diena, kura notika BJC 

,,Laimīte,, sporta laukumā.  Šajā gadā turpinājās arī regulārs treniņu darbs: Pirmdienās, trešdienās un 

piektdienās pēc stundām notika volejbola treniņi.  Atbildīgais par sportu 3 T kursa audzēknis Māris 

Grīnfelds turpināja apzinīgi veikt savu pienākumu. 

Interesantākie pasākumi tehnikumā bija Olimpiskā diena un ielu vingrotāju 

paraugdemonstrējumi. Olimpiskajā Dienā tikāmies ar Matīsu Elmi un Jāni Vanagu. Matīss parādīja 

aizraujošus trikus ar basketbola bumbām. Viņš ir pazīstamākais basketbola žonglieris Baltijas Valstīs. 

Jānis Vanags ir Latvijas čempions augstlēkšanā, viņš demonstrēja dažādus trikus ar basketbola bumbas 

triekšanu grozā. Tikšanos ar ielu vingrotājiem organizēja 2F kursa audzināmais Gatis Kondrāts, un 1R 

kursa audzināmais Arttūrs Tidomanis. Kopā ar saviem treniņu biedriem, viņi bija sagatavojuši 

aizraujošu priekšnesumu.  

Latvijas Republikas  Profesionālās izglītības sporta kluba AMI rīkotājās sacensībās: 

Tehnikuma zēnu komandas piedalījās 11 sporta veidos: 

1.Vieglatlētikā –7. vieta Rīgas reģionā 

2.Šautriņu mešanā -3. vieta Rīgas reģionā. 

3.Basketbolā -4. vieta Rīgas reģionā. 

4.Dambretē –5. vieta Rīgas reģionā. 
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5.Svaru bumbas celšanā -5. vieta Rīgas reģionā. 

6.Handbolā –4. vieta Rīgas reģionā. 

7.Volejbolā -4. vieta Rīgas reģionā. 

8.Badmintonā -5. vieta Rīgas reģionā. 

9.Galda tenisā -3. vieta Rīgas reģionā. 

10.Krosā -6. vieta Rīgas reģionā. 

11.Futbolā -10. vieta Rīgas reģionā 

Kopvērtējumā zēniem 6. vieta Rīgas reģionā. 

Tehnikuma meiteņu komandas piedalījās 9 sporta veidos: 

1.Vieglatlētikā -4. vieta Rīgas reģionā. 

2.Šautriņu mešanā -3. vieta Rīgas reģionā. 

3.Basketbolā -3. vieta Rīgas reģionā. 

4.Galda tenisā –4. vieta Rīgas reģionā. 

5.Dambretē –1. vieta Rīgas reģionā. 

6.Volejbolā -2. vieta Rīga reģionā, un 4.vieta LR Profesionālās izglītības čempionātā.  

7.Badmintonā -4. vieta Rīgas reģionā. 

8.Krosā -5. vieta Rīgas reģionā. 

9.Futbolā –5.vieta Rīgas reģionā. 

Kopvērtējumā meitenēm 3.vieta Rīgas reģionā, un 13 LR Profesionālās izglītības iestāžu čempionātā. 

LR profesionālās izglītības izlasē rokasbumbā tika iekļauts 1 mūsu tehnikuma audzēknis 

(Elvijs Lazda 1F kurss). Pateicoties tehnikuma materiālajam atbalstam, viņš piedalījās Starptautiskās 

sacensībās Vācijā. 

 

Ārpusstundu pasākumi un audzināšanas darba rezultāti  

Audzināšanas un ārpusstundu darbs ir pakārtots tehnikuma 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 ikmēneša darba plāni.  

Kursu audzinātājiem ir savi darba plāni, kuri tiek sastādīti, pamatojoties uz tehnikuma darba plānu. 

Šajos darba plānos ir ietvertas:  

1. Sociālās izglītības tēmas.  

1.1. Iekšējās kārtības noteikumi tehnikumā.  

1.2. Uzvedības un saskarsmes kultūra.  

1.3. Tikumiskās vērtības un īpašības.  

1.4. Pilsoņa 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 tehnikuma 

administrācijas pārstāvjiem un kursu audzinātājiem, kā labāk veikt mācību procesu. 22 2012./2013. mācību 

gada sākumā notika pedagogu tikšanās ar Rīgas pašvaldības policijas pārstāvjiem. Šajā seminārā pedagogi 

iepazinās ar kārtību, kas nosaka, kā jārīkojas, ja jaunieši neievēro un pārkāpj likumu un noteikumus.  

Šādas tikšanās notika arī ar pirmā kursa izglītojamajiem.  

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

1. Kursa audzinātāju atskaites pēc noteiktas formas.  

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 priekšmeta pedagogiem un administrāciju.  

5. Sadarbība ar vecākiem.  
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6. Atgriezeniskā saite, pedagogs - izglītojamais.  

7. Saskarsmes kultūra.  

8. Izglītojamo nacionālā un valstiskā identitāte.  

9. Veselīga dzīvesveida veicināšana jauniešu vidū.  

Pedagogi veicina izglītojamiem labvēlīgu mācību vidi, iespēju piedalīties tehnikuma interešu 

izglītības pulciņos- korī, tautisko deju kolektīvā, iesaistīties ārpusstundu pasākumos.  

Žetonu vakars “Dzīve tā kā pasakā”. Šī ir jauna tradīcija tehnikumā notiek otro 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. Interesantu 

priekšnesumu un video bija sagatavojuši 4.K un 4.C kursa izglītojamie kopā ar audzinātājām M.Gerhardi 

un S.Važu. Žetonu vakars topošajiem tehnikuma beidzējiem ir labs iesākums finiša taisnei, kas motivē 

topošos absolventus daudz labāk mācīties. 

Valentīna dienas pasts, foto saloniņš. Izglītojamo pašpārvaldes organizēts pasākums ar pastu un 

fotografēšanos. 

Nepieradinātās modes skate „Rādi stilu ”6.martā šajā skatē piedalījās jaunieši no visiem 

kursiem un pedagogu komanda. Jaunieši un pedagogi demonstrēja dažādus subkiltūru stilus. Jaunieši 

pozitīvi novērtē pedagogu piedalīšanos . 
Mēmais šovs notika divās kārtās. Pirmo kārtu izspēlēja kursu komandas savā starpā. Otrajā kārtā 

uzvarētāju komanda spēlēja ar skolotāju izlases komandu. Ar nelielu punktu pārsvaru uzvarēja skolotāju 

komanda. 
Lieldienu kompozīciju izstāde “Es ar skaistu cepurīti Lieldienās šūpojos” Izstāde organizēta un 

rīkota ar mērķi ļaut jauniešiem radoši izpausties, kā arī kā skolas noformējums uz svētkiem, rosinājums 

neizmirst latviešu tautas tradīcijas. 

17. attēls. Lieldienu kompozīciju izstādes „Es ar skaistu cepurīti Lieldienās šūpojos” darbs. 

 
 

Interešu izglītības pulciņu noslēguma koncerts „Dziedāt gribu dancot gribu” šajā koncertā 

jauniešu koris ”Vēja spārniem” un deju kolektīvs „Trejdeviņi ”parādīja savu mācību gada laikā 

sasniegto darba rezultātu. koncertu noskatījās izglītojamie pedagogi un vecāki. 
Pateicības diena Jauna tradīcija tehnikumā kura notiek pirmo gadu. 3.maijā, šajā dienā tehnikuma 

administrācija apbalvo izglītojamos par sasniegumiem mācībās, sportā un ārpusstundu pasākumos. 

Izlaidumi. Notika trīs izlaidumi, kurus vadīja 3.R kursa izglītojamieMārtiņš Birkāns un Anita 

Rozenbauma. Izlaidumos piedalījās tehnikuma jauniešu ansamblis.  
 Tehnikumā darbojas jauniešu koris „Vēja spārniem”, kuru vada diriģente Inga Cimiņa  

Kora un vokālās studijas dalībnieki šajā mācību gadā piedalījās visos tehnikuma organizētajos pasākumos 

ar saviem muzikālajiem un kustību priekšnesumiem.  

Pirmo gadu darbojas tautisko deju kolektīvs „Trejdeviņi” deju kolektīvs piedalījās visos 

tehnikuma koncertos. 

Darbojas kustību teātris  ar nosaukumu „Melnā tirgus teātris”, kuru vada ceturtā kursa 

izglītojamais Krišjānis Elviks. Teātris arī piedalījās „ Izstādes Skola 2012” ietvaros aktivitātē „Meistarstiķu 

skatuve” ar priekšnesumu „Krustvārdu mīkla” 
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18. attēls. Kustību teātris „Melnā tirgus teātris” 

 
 

Tikšanās. 27.aprīlī notika Rīgas pašvaldības policijas pārstāvju lekcija 1. kursiem par atkarības 

izraisošu vielu lietošanas cēloņiem, iemesliem un sekām. 

Porvoo International College studentu vizīte notika 29. martā ar mērķi iepazīstināt somu 

jauniešus ar Rīgas Jūgendstila arhitektūru un gleznotāja Jāņa Rozentāla daiļradi un mūsu jauniešiem 

iegūt informāciju par Somijas arhitektūru un kultūru. 
Dalība izstādē ”Skola 2012”. Kā jau katru gadu, piedalījāmies izstādē Ķīpsalā, kur prezentējām 

tehnikumu un izglītības programmas. Izstādes ietvaros aktivitātē „Meistarstiķis uz skatuves” kustību teātris 

reklamēja tehnikuma izglītības programmas. Dalība izstādē dod iespēju reklamēt pašu tehnikumu, 

tehnikumā apgūstāmās izglītības programmas, piesaistīt jauniešu, topošo 9.klašu absolventu uzmanību, 

plānot nākamā mācību gada izglītojamo kontingentu un skaitu. Izstādes laikā par pasākuma vadītāju 

strādāja 2.G kursa izglītojamais Gunārs Romanovs. 

19. attēls. Izstādē „Skola 2012” 

 
 

Mācību gads tehnikumā iesākās ar Zinību diena 3.septembrī svinīgs pasākums aktu zālē, 

audzinātāja stundas kursos. 

Muzeju diena, plakātu konkurss “Muzeju apmeklējums Rīgā” 11. septembrī tehnikuma 

izglītojamie kopā ar kursu audzinātājiem apmeklēja muzejus un izstādes un pēc tam par redzēto veidoja 

plakātus ,kas tieka apkopoti izstādē un informēja citus izglītojamos par redzēto, plakātus vērtēja  žūrija. 

Labākie un interesantākie tika apbalvoti 

Sporta diena I kursiem notika adaptācijas mēneša ietvaros 11.septembrī.,Šī diena  palīdz 

jauniešiem labāk iepazīt vienam otru un atrast  savu vietu kolektīvā. kursa audzinātājiem labāk veidojas 

priekšstats par savu audzināmo kursu. 

20. attēls. 1. kursu Sporta diena. 

 



21 

Iesvētības I kursiem. Notika  adaptācijas mēneša ietvaros. Šinī mācību gadā Iesvētību temats bija 

„Intelektuālais pirmkursnieks” Šogad trešie kursi bija tie kuri iesvētīja pirmos kursus. Pirmkursnieku 

atsaucība šajos pasākumos bija dažāda, tādēļ nākamajā mācību gadā plānojam veidot vienotas iesvētības 

visiem pirmajiem kursiem. 

Skolotāju diena. Tehnikumā tā ir īpaša diena Šo dienu organizēja un vadīja izglītojamo 

pašpārvalde, ar atraktīvu dienas ievadu un kafijas pauzi ēdienu gatavošanas laboratorijā un pēcpusdienā 

ekskursiju uz Rundāles pili. Izglītojamo pašpārvalde izdeva tehnikuma avīzi, kurā tika publicētas intervijas 

ar tehnikuma pedagogiem. 

Ielu vingrotāji. 2.F kursa izglītojamais Gatis Konrāds nodarbojas ar ielu vingrošanu. Viņš ar savu 

ielu vingrotāju komandu viesojās tehnikumā un rādīja ielu vingrotāju paraugdemonstrējumus. Jaunieši ar 

interesi vēroja šos demonstrējumus un aizrautīgi piedalījās Gata rīkotajos konkursos skatītājiem. Pēc 

pasākuma izglītojamie pauda viedokli, ka šādi pasākumi ir interesanti, reizē izglītojoši. 

21. attēls. Ielu vingrotāji Rīgas Tirdzniecības tehnikumā. 

 
Lāčplēša diena. 11.novembrī tehnikuma jaunieši kopā ar pedagogiem pulcējās pie Brīvības 

pieminekļa un kopīgi devās nolikt svecītes pie prezidenta pils sienas un palaist plostiņus pa likteņupi 

Daugavu. Tā ir tradīcija, kuru ar katru gadu atbalsta arvien vairāk tehnikuma jauniešu. 

Latvijas Republikas proklomēšanas dienas pasākumā tehnikumā viesojās Latvijas armijas 

virsnieki, kuri stāstīja par dienestu armijā un  misijām sabiedrotajās valstīs, runāja par jēdzieniem – 

patriotisms, pienākums ,Dzimtene demonstrēja ieročus un karavīru aprīkojumu. Pēc tam jaunieši noskatījās 

svētku koncertu, kurā piedalījās jauniešu koris „Vēja spārniem” un tautisko deju kolektīvs „Trejdeviņi”. 

Notika plakātu konkurss „Latvija, ko es gribētu Tev novēlēt” Ļoti interesanti bija šie plakāti, kas 

atspoguļoja jauniešu domas par Latviju, kādu viņi to vēlētos redzēt. 

RTT talants 2012.Jau trešo gadu tehnikumā notiek konkurss, kurā tehnikuma jauniešiem  ir iespēja 

parādīt savus talantus un radošo garu. Talantu konkursa organizēšanā un vadīšanā iesaistās izglītojamo 

pašpārvalde un tehnikuma radošākie un atraktīvākie jaunieši. Šogad konkursu vadīja 3.G kursa izglītojamie 

Igors Suhoverhovs un Gunārs Romanovs.  Bet par konkursa uzvarētāju kļuva 2.R kursa izglītojamā Igeta 

Horste. Šis konkurss arī parādīja to, cik daudz talantīgu jauniešu mācās tehnikumā 

Izstāde «Baltā Ziemassvētku gaisma» instalācijas. Izstādē piedalījās visi kursi. Izstāde notiek 

katru gadu, tikai mainās izstādes tēma Ziemassvētku laikā, tā ļauj kursiem strādāt radoši komandā un gala 

rezultāts kalpo kā skolas noformējums svētkos. 

Koru sadraudzības koncerts «Nāc dziedāt!».Šis pasākums tika organizēts sadarbībā ar 45. 

vidusskolas jauniešu jaukto kori, lai rosinātu jauniešus piedalīties kora dziedāšanā. 

22. attēls. Koru sadraudzības koncerts „Nāc dziedāt!”. 
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Pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas. Pirmā semestra noslēgumā notika pašpārvaldes vēlēšanas. 

Par jauno pašpārvaldes līderi tika ievēlēts 3.F kursa izglītojamais Kristers Dzenis.  

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

„Vēja spārniem” un tautisko deju kolektīvs, notika dzejas lasījumi. 

Mācību gada 1. semestra beigās notika labāko tehnikuma izglītojamo pieņemšana pie tehnikuma direktores 

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

Pateicības kliņģeri. Šī tehnikumā ir jauna tradīcija, kas dod iespēju stimulēt labākos izglītojamos, kārtējo 

reizi apliecinot, ka mēs ar viņiem lepojamies, ka mums ir svarīgs viņu viedoklis par tehnikumu, jo šajās 

tikšanās reizēs ļoti pozitīvā gaisotnē risinās arī konstruktīvas sarunas.  

Tehnikumā darbojas jauniešu koris „Vēja spārniem”, kuru vada diriģents Andžejs Rancevičs.  

Kora un vokālās studijas dalībnieki šajā mācību gadā piedalījās visos tehnikuma organizētajos pasākumos 

ar saviem muzikālajiem un kustību priekšnesumiem.  

23. attēls. Jauniešu koris „Vēja spārniem” 

 
 

Darbojas tautisko deju kolektīvs „Trejdeviņi” deju kolektīvs piedalījās visos tehnikuma 

koncertos. 

24. attēls. Deju kolektīvs „Trejdeviņi”. 

 
Izglītojamo pašpārvaldes darbs noris pēc sastādītā darba plāna. Pašpārvaldei ir izveidojusies 

veiksmīga sadarbība ar tehnikuma administrāciju. Pašpārvalde ir izstrādājusi struktūrvienības un 

izveidojusi aprakstus par to funkcijām. Pašpārvaldei ir svarīga loma tehnikuma darbībā un iekšējās vides 

veidošanā.  

25. attēls. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma izglītojamo pašpārvalde. 
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Pēc pašpārvaldes ierosinājuma tika organizēti dažādi stundu un ārpusstundu pasākumi, labiekārtota 

mācību vide. Kā veiksmīgs saliedēšanās pasākums jāmin kopīga picu cepšana tehnikuma ēdienu 

gatavošanas laboratorijā., kas guva atzinīgāku vērtējumu un kļuva par apstiprinājumu tam, ka 

sadarbojoties, var sasniegt labu rezultātu, ko atzinīgi novērtē arī izglītojamie.  

Lai veicinātu tehnikuma administrācijas un izglītojamo pašpārvaldes sadarbību mācību procesa 

organizēšanas procesā, mācību gada laikā izglītojamo pašpārvaldes sēdēs piedalījās tehnikuma 

administrācijas pārstāvji, un, savukārt, administrācijas un stipendiju komisijas sēdēs piedalījās pārstāvji no 

izglītojamo pašpārvaldes. 

Divi jaunieši no pašpārvaldes Džinita Valaine un Kristers Dzenis piedalījās profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu pašpārvalžu seminārā „Inovāciju akadēmija 2012” Ogrē 18. un 19.oktobrī. Pēc šī 

semināra jaunieši dalījās ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, noorganizēja semināru tehnikumā saviem 

jauniešiem. 

Pašpārvalde aktīvi piedalījās ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem administrācijas lēmuma 

pieņemšanā par tehnikuma nosaukuma maiņu..  

Izglītojamo pašpārvaldes un tehnikuma 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, 

noorganizēja filmu vakaru, ar mērķi saliedēt jauniešus.  

Tehnikuma administrācija uzklausīja un kopīgi apsprieda stundu saraksta sastādīšanu un brīvā laika 

plānošanas ieteikumus no izglītojamo pašpārvaldes puses. 

Tiek veidotas aptaujas, kas izzina izglītojamo viedokli par tehnikumā organizētajiem pasākumiem. 

 

Tikšanās 

2012. gada 30. oktobrī notika Rīgas pilsētas pašvaldības poloicijas nepilngadīgo lietu inspektora 

lekcija 1.kursiem par Latvijas likumdošanu un Soda reģistru. Šajā lekcijā jaunieši iepazinās ar kārtību, kas 

nosaka, kā jārīkojas, ja neievēro un pārkāpj likumu un noteikumus Pēc lekcijas notika diskusija par 

jauniešus interesējošiem jautājumiem. 

Prakse šajā mācību gadā tika organizēta ar mērķi turpināt pilnveidot izglītojamo praktisko iemaņu 

apguvi darbam izvēlētajā profesijā, veicinot prasmju un attieksmju veidošanos, nodrošinot programmā 

noteiktās profesionālās kvalifikācijas ieguvi. 

 

Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse 

 Lai kļūtu par kvalificētu speciālistu, izglītojamajam jāapgūst gan teorija, gan arī praktiskās 

prasmes un iemaņas, kuras nepieciešamas izvēlētajā profesijā. To sekmē veiksmīga sadarbība ar darba 

devējiem. 

 Prakse tika organizēta un vadīta atbilstoši prakses programmām un viens no galvenajiem 

uzdevumiem bija iespēju robežās maksimāli nostiprināt teorētiskās zināšanas praksē un nodrošināt 

praktisko iemaņu apguvi atbilstoši izvēlētai profesijai. 

 Īpaša vērība tika veltīta organizatorisko darba iemaņu apgūšanai un saskarsmes prasmju 

pilnveidošanai, jo šīs iemaņas ir nozīmīgas topošajiem komercdarbiniekiem. 

 Sadarbībā ar darba devējiem turpinājās darbs pie izglītības motivācijas paaugstināšanas un 

pozitīvas attieksmes veicināšanas pret apgūstamo profesiju, jo praksē jāsekmē patstāvīga, radoša un 

atbildīga jaunā speciālista sagatavošana. 

 Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izgāja uzņēmumos, ar kuriem 

tehnikums ir sadarbība jau daudzus gadus, un vadošos amatos strādā tehnikuma absolventi. Šī 

sadarbība tehnikumam ir veiksmīga, prakses vadītāji ir zinoši un maksimāli, iespēju robežās nodrošina 

prakses programmas apguvi un izpildi. 

 Tika meklēta un slēgta sadarbība arī ar jauniem darba devējiem, jo šajā mācību gadā bija vairāk 

trešo un ceturto kursu izglītojamo, kuriem jāiziet kvalifikācijas prakse. Jauno sadarbības partneru vidū 

var minēt SIA „Premier Restaurants Latvia”. SIA „Apranga LV”, SIA „Palink”, SIA „Bravo”, SIA 

„NP Logistic”, SIA „Leader Marketing”, SIA „Reklāmas stils” u.c.  

 Tāpat var atzīmēt, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vairāki izglītojamie izgāja praksi citās 

valstīs, piemēram, Leonardo da Vinci programmas ietvaros Polijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā un 
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Nīderlandē kvalifikācijas praksi izgāja 15 tehnikuma izglītojamie. Sadarbībā ar Valsts Nodarbonātības 

dienastu 2 restorānu pakalpojumu komercdarbības izglītības programmas izglītojamie, vasarā strādāja 

un turpināja kvalifikācijas praksi Vācijā. Izglītojamiem bija iespēja iziet praksi Itālijā un Spānijā. 

Savukārt tehnikums uzņēma praktikantu no Vācijas. 

 Šajā mācību gadā tika pārskatītas, pilnveidotas atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un 

komerczinību izglītības programmām visas prakses programmas. Lai sekmētu prakses programmu 

izpildi un rakstisko materiālu sagatavošanu atbulstoši visām prasībām, kā arī pilnveidotu prakses 

organizēšanu un vadīšanu tika pārstrādātas un papildinātas programmas izpildes kārtības izglītojamiem 

un tehnikuma prakses vadītājiem.  Tika veikta arī aptauja prakses vadītājiem uzņēmumos un izvērtējot 

aptaujas rezultātus, redzams, ka uzņēmumi pozitīvi novērtē jauno speciālistu sagatavošanu tehnikumā 

un savstarpējās sadarbības modelis uzņēmējus apmierina. Kā ieteikumi visbiežāk tika minēti prakses 

laika pagarināšana, vairāk izmantot apmācības procesā modernās tehnoloģijas un pilnveidot 

izglītojamā saskarsmes prasmes.  Veicot izglītojamo aptauju no rezultātiem bija redzams, ka lielākā 

daļa izglītojamo labprāt paliktu strādāt prakse uzņēmumos, bet tomēr viņi ir saskatījuši, ka nereti ir 

atšķirība starp praksi un teoriju. 

  Nākošajā mācību gadā jāturpina darbs pie sadarbības ar darba devējiem pilnveidošanas, īpašu 

vērību veltot šajā mācību gadā saņemtajiem priekšlikumiem un ieteikumiem.  

 

2.2.4. Dalība starptautiskos projektos 

ESF līdzfinansētais projekts 

2012.g. 31.jūlijā noslēdzās tehnikuma realizētais divus gadus ilgušais Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētais projekts „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu 

kvalitātes uzlabošana un īstenošana” (Vienošanās numurs 

2010/0102/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/014). Minētais projekts ietilpst darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”. Projekta mērķis 

ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, sekmējot cilvēkresursu 

attīstību un veicinot situācijas uzlabošanos darba tirgū. Mērķa grupa ir visi tehnikuma izglītojamie.  

Informējot par projekta rezultātiem, 2012.g. 12.jūnijā tika organizēta projekta noslēguma 

konference, kā arī bija publikācija 2012.g. 21.jūnija laikrakstā "Izglītība un Kultūra". 

Starpvalstu sadarbība Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Nordplus 

2012.g.septembrī tika uzsākts Nordplus projekts Nr. JR-2012_1a-29601 "ENTERPRISING 

EDUCATION", kura īstenošanas periods ir 2012./2013.mācību gads. Projekts paredz piecas tikšanās 

reizes, to laikā dalībnieki strādā 6 starptautiskās komandās, katrā komandā pa 3 studentiem, komandai 

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

Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Islandes). Līdz 2012.g. beigām notika 2 dalībnieku tikšanās – pirmā 

Zviedrijā, kur uzņemošā organizācija bija Nykopings Gymnasium, otrā tikšanās bija Latvijā un 

dalībniekus uzņēma RTT. 

Mūžizglītība: Leonardo da Vinci  

2012.g. nogalē uzsākts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci 

apakšprogrammas Mobilitātes projekts Nr. 2011-1-LV1-LEO01-02024 "INTERNSHIP OF 

NORTHERN LIGHTS", veicot dalībnieku atlasi un uzsākot dalībnieku pedagoģisko, valodas un 

kultūras sagatavošanu. 

Sagatavošanas vizīte 

2012.gada 25.-27.janvārim RTT pārstāves piedalījās ES Mūžizglītības programmas Leonardo 

da Vinci apakšprogrammas Sagatavošanas vizītē (projekta Nr. 2011-1-LV1-LEO06-02995) Somijas 

pilsētā Porvoo, lai sagatavotu pieteikumu Partnerības projektam „Acting Against Drop-Outs in 

Vocational Education”. 

Iesniegtie/neapstiprinātie projekti 

Tika sagatavots un 2012.gada 21.februārī VIAA iesniegts ES Mūžizglītības programmas 

Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projekts Nr. 2012-1-FI1-LEO04-095493 „Acting 

Against Drop-Outs in Vocational Education”. Partnerība tika plānota starp 10 partneriem no 6 valstīm 
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(Somijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Vācijas, Turcijas). Lai arī projekta kvalitatīvais vērtējums 

bija labs (86,51 punkts no 100), tomēr tas tika iekļauts projekta iesniegumu rezerves sarakstā Latvijai 

piešķirtā finansējuma apjoma dēļ. 

RTT pieteicās UNESCO Asociēto skolu 2012.-2015.gada projektam, bet neiekļuva to 20 skolu 

skaitā (no 61 pieteiktajām), kuras apvienosies skolu sadarbības tīklā un realizēs projektu. 

Sadarbības partneri  

2012.gadā, no 16.janvāra līdz 9.februārim, Rīgā uzturējās Rotenburgas profesionālās skolas 

(BBS Europaschule Rotenburg, Deutschland) audzēkne Ella Stallbaum, izejot praksi Latvijas 

uzņēmumā. Vācijā Ella apgūst biroja darbu, arī prakse bija nepieciešama atbilstoši apgūstamajai 

specialitātei. Prakses vietu nodrošināt bija sarežģīti, jo Latvijas uzņēmumos biroju darbs un 

dokumentācija ir valsts valodā, bet Vācijas skolas audzēkne pārvaldīja angļu un vācu valodu. Prakses 

vieta tika atrasta tūrisma kompānijā "Intelitours", kurai ir sadarbība ar Vāciju, līdz ar to praktikante 

varēja iekļauties uzņēmuma ikdienas ritmā un būt noderīga ar vācu valodas zināšanām. Praktikante 

Latvijā uzturējās Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projekta ietvaros. 

2012.gada novembrī RTT apmeklēja divas Lycee Chevrollier (Francija) pārstāves. Tikšanās 

laikā ar RTT administrāciju notika savstarpēja iepazīšanās ar pārstāvamo izglītības iestāžu prezentāciju 

palīdzību, pārrunātas sadarbības iespējas, kā arī tika panākta konkrēta vienošanās sadarbībai jau 

tuvākajā laikā. 

 

3. Personāls 

2012. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits bija 73 darbinieki, darba tiesiskās attiecības 

tehnikumā uzsāka 16 darbinieki, bet pārtrauca – 13 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients
1
 

bija 0,40. 

 

7. tabula Amata vienību un nodarbināto skaits 

Amata vienības nosaukums Amata vienību skaits 
Vidējais faktiski 

nodarbināto skaits 
Kopējais strādājušo 

skaits 
Pedagogi 59,17* 

73 86 Pedagoģiskie darbinieki 10,50 
Pārējie darbinieki 33,50 

* Pedagoga darba likme 

 

No 2012. gadā tehnikumā no 86 strādājušajiem darbiniekiem augstākā izglītība bija 

61 darbiniekam, savukārt vidējā vai vidējā profesionālā izglītība - 20 darbiniekiem. 

 

8. tabula Darbinieku sadalījums pēc izglītības uz 2012. gada 1. oktobri 

Nosaukums 
Darbinieku 

skaits 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības 
Maģistra 

grāds Pamatizglītība 
Vidējā vai vidējā 

profesionālā 
Augstākā 

Profesionālās 

izglītības skolotāji 
13 - - 13 8 

Vispārējās vidējās 

izglītības skolotāji 
19 - - 19 13 

Pedagoģiskie 

darbinieki 
11 - - 11 6 

Pārējie darbinieki 32 5 19 8 - 
Kopā: 75 5 19 51 27 

 

Uz 2012. gada 1. oktobri strādājošajiem 75 darbiniekiem augstākā izglītība bija 51 darbiniekam, 

no tiem maģistra grāds – 27 darbiniekiem. 

 

 

                                                 
1
 Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atlaistie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā 
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9. tabula Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma uz 2012. gada 1. oktobri 

Vecuma grupa 
Pedagoģiskais 

personāls 
no tiem 

sievietes 
Pārējais 

personāls 
no tiem 

sievietes 
Kopā 

no tiem 

sievietes 
Līdz 24 gadiem 1 1 3 2 4 3 
25-34 gadi 4 4 2 2 6 6 
35-44 gadi 4 4 6 3 10 7 
45-54 gadi 20 19 9 6 29 25 
55-64 gadi 10 8 9 7 19 15 
65 gadi un vairāk 4 3 3 1 7 4 

 43 39 32 21 75 60 

 

Vidējais darbinieku vecums 2012. gada 1. oktobrī bija 50 gadi. No kopējā darbinieku skaita 2012. gada 

1. oktobrī tehnikumā strādāja 60 sievietes, kas ir par 4 reizēm vairāk nekā vīriešu.  

Pedagogu tālākizglītība 

 

2012. gadā tehnikuma 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). 

 

1. ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšana” profesionālo kompetenci paaugstinājuši 26 pedagogi: 

 Svešvalodu prasmju pilnveidošana (angļu valoda – 64 stundas) – 21 pedagogs 

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

13 pedagogi 

2. ESF projektā “Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko 

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” profesionālo kompetenci paaugstinājuši 

17 pedgogi: 

 IT kompetenču paaugstināšana – 16 pedagogi 

 Svešvalodas kompetences paaugstināšana – 9 pedagogi 

 Teorētisko zināšanu paaugstināšana Komercpakalpojumu nozarē – 16 pedagogi 

 

Bez tam 2012. gadā pieci tehnikuma pedagogi apguvuši B programmas un 13 - cita veida 

tālākizglītības programmas kopskaitā 647 stundas.  

 

10. tabula Tehnikumā strādājošie pedagogi, kam piešķirta kāda no profesionālās kvalifikācijas 

pakāpēm 

 
Pakāpe Pedagogu skaits 

1. kvalifikācijas pakāpe - 
2. kvalifikācijas pakāpe 8 
3. kvalifikācijas pakāpe 13 
4. kvalifikācijas pakāpe 1 
5. kvalifikācijas pakāpe - 

Kopā: 22 

 

 

 

 

 

 



27 

4. Komunikācija ar sabiedrību  

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai  
Tehnikumam ir sava mājas lapa (http://www.rtt.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 tehnikumā.  

Informācija par tehnikumu iekļauta izglītības iestāžu katalogos.  

Tehnikuma izglītojamie iesaistījās tehnikuma izglītības programmu popularizēšanā . 

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

savām bijušajām mācību iestādēm Talsu, Jēkabpils, Tukuma, Rīgas, Aizkraukles rajonā aizveda jaunieši no 

tehnikuma pirmajiem kursiem, jo viņiem vēl ir ciešāka saikne ar bijušo skolu.  

Aktīvi pedagogi un izglītojamie iesaistījās tehnikuma izglītības programmu popularizēšanā, 

piedaloties izstādē „Skola 2012”, veidojot informatīvos bukletus un atsauces tehnikuma mājas lapā, stāstot 

par izglītības programmām Informācijas dienās. Izstādes „Skola 2012” laikā tiek nodrošināta informācija 

par tehnikumu mājas lapas sadaļā „Dalībnieku ziņas”, laikrakstā „Izstāde” un ikgadējā izdevumā „Izglītības 

ceļvedis” Tika izveidots jauns reklāmas video klips par tehnikumu, kuru aktīvi izmantojam un izmantosim 

plānotajiem karjeras izglītības pasākumiem. 

Notika tehnikuma izglītojamo vecāku kopsapulce, kurā tehnikuma 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 tehnikuma darba kvalitāti 

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

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

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

priekšlikumus par veicamajiem uzlabojumiem. 

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

2012. gada absolventu tālākajām gaitām (skat. 11. tabula).  

 

11. tabula. Informācija par tehnikuma beidzējiem uz 2012. gada 1. oktobri 

Nr. 

p.k. 
Kurss 

Ko dara 
4. A 4. C 4. F 4. R 4. K 4. T Kopā % 

1. Strâdâ specialitâtç 7 7 13 3 3 3 36 25.9 
2. Strādā citur 4 5 2 6 8 6 31 22.30 
3. Mācās klātienē 5 10 3 10 10 8 46 33.09 

4. 
Mācās maiņu grupās (vakara, brīvdienu, 

nepilnu studiju laiku) nestrādā 
- 1 - 1 1 2 5 3.61 

5. Strādā ārzemēs 1 2 2 3 1 2 11 7.91 
6. Bērna kopšanas atvaļinājumā - - - - - - - - 
7. Nestrādā, meklē, darbu 3 1 3 1 - 2 10 7.19 

 Kopā: 20 26 23 24 23 23 139  
          

 
Strādā un mācās vakara, neklātienes 

nodaļās 
2 2 2 - - 2 8 5.76 

 

Kā vērojams tabulā, lielākā daļa beigušo absolventu 33,09% turpina mācības klātienē citās 

mācību iestādēs, 25,9% strādā specialitātē un 22,3% strādā citur. Samazinājies skaits, kas strādā 

ārzemēs, taču pieaudzis skaits, kuri nestrādā un meklē darbu. Jāsecina, ka valstī pieaug bezdarbs 

jauniešiem, kuri ieguvuši vidējo profesionālo izglītību. 

 Tehnikums piedalījās VISC organizētajā pētījumā par pirmo kursu izglītojamo 

sagatavotības/zināšanu līmeni, uzsākot profesionālās izglītības programmas apguvi, kura rezultāti par 

valstī iegūtajiem rezultātiem tika prezentēti direktoru seminārā.  
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Pedagogi piedalījās Eiropas Savienības atbalstīta projekta PACTT aptaujā. Aptaujas anketu 

aizpildīja jebkuras nozares pedagogi. Aptaujas mērķis bija noskaidrot dažādas profesionālās un 

personiskās kompetences un to nepieciešamību pedagogiem, kas strādā ar pieaugušajiem (tiek ieskaitīti 

arī pusaudži 15+) . Pedagogu viedoklis palīdzēs izveidot mācību kursu Eiropas Savienības projekta 

PACTT ietvaros, kas būs īpaši piemērots pieaugušo pedagogu izglītošanai. 

 

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

dažādām aktivitātēm.  

Tehnikuma administrācija kopā ar izglītojamo pašpārvaldi turpina sadarbību ar Latvijas Samariešu 

apvienība (turpmāk tekstā – LSA). Pašpārvaldes brīvprātīgā darba jaunieši noorganizēja labdarības akciju 

„Mums atnāca liela diena ar raibām oliņām” Lieldienās, kuras laikā tehnikuma jaunieši un pedagogi krāsoja 

un nesa olas uz tehnikumu un pēc tam kopā ar samariešiem tās aizveda veciem un vientuļiem cilvēkiem (. 

attēls).  

Pirmajā semestrī jaunieši piedalījās akcijās „Paēdušai Latvijai”, savā brīvajā laikā strādājot veikalos 

Maxima, kur vāca pārtikas pakas. Tehnikuma jaunieši kopā ar pašpārvaldi piedalījās LSA organizētajā 

Ziemassvētku labdarības pasākumā.  

Tehnikuma jauniešu koris „Vēja spārniem” sniedza  koncertu veco ļaužu pansionātā. 

 

5. 2013. gadā plānotie pasākumi: 

1. Pilnveidot pedagogu darbu izglītojamo individuālo spēju attīstīšanā. 

2. Turpināt pedagogu analītisko darbību izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju vērtēšanā mācību 

stundās, lai vērtējot tiktu ievēroti atklātības un skaidrības principi atbilstoši LR normatīvajiem 

dokumentiem. 

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. 

4. Turpināt komerczinību izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks) 

īstenošanu un apzināt papildus veicamos uzdevumus programmas satura pilnveidošanai. 

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. 

6. Īstenot Nordplus projekta „ENTERPRISING EDUCATION” un ES Mūžizglītības programmas 

Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekta „ INTERNSHIP OF NORTHERN 

LIGHTS” aktivitātes. 

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). 

8. Turpināt pilnveidot izglītojamo praktisko iemaņu apguvi izvēlētā profesijā, veicinot prasmju un 

attieksmju veidošanos, nodrošinot programmā noteiktās profesionālās kvalifikācijas ieguvi. 

9. Veicināt izglītojamo izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai un 

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

10. Veidot komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un organizējot pasākumus, lai 

informētu potenciālos audzēkņus un viņu vecākus par izglītības iespējām tehnikumā. 

11. Rosināt izglītojamo iesaistīšanos labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu sadarbību un 

vienotību sabiedrībā. 

12. Turpināt sakārtot un modernizēt tehnikuma mācību telpas, sakārtot apkārtējo teritoriju, papildināt 

materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības mācību vidi. 

 
Tone 

20011288 
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1. pielikums  

12. tabula. Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2012. līdz 22.06.2012.) 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz 

01.01.2012. 

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 29 3 - - - - - - 3 10,3 

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

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

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

1.R 29 - - - 1 - - 2 3 10,3 

1. T 28 - - - - - - 1 1 3,57 

2. A 23 - - - - - - - - - 

2.C 
25 - - - - - - - - - 

2. F 
20 - - - - - - - - - 

2.L 28 - - - - - - 1 1 3,57 

2.G 
19 - - - - - - - - - 

2. R 28 - - - - - - - - - 

2. T 19 - - - - - - - - - 

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

3. F 26 - - - - - - - - - 

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

3. T 24 - - - - - - - - - 

4. A 21 - - - - - - - - - 

4. C 26 - - - - - - - - - 

4. F 24 - - - - - - - - - 

4. K 23 - - - - - - - - - 

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

4. T 24 - - - 1 - - - 1 4,17 

KOPĀ 607 4 - - 4 1 - 7 17 2,54 
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2. pielikums 

13. tabula. Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2012. līdz 31.12.2012.) 

 

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 27 2 - - - 1 - - 3 11,1 

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

1. F 27 2 - - - - - - 2 7,41 

1. G 27 3 - - - - - - 3 11,1 

1. L 27 2 - - 1 - - - 3 11,1 

1. R 30 - - - 1 - - - 1 3,33 

1. T 22 1 - - 4 - - - 5 22,7 

2. A 27 1 - - 1 1 - - 3 11,1 

2. C 26 - - - 1 - - - 1 3,85 

2. F 27 - - - - - - - - - 

2. L 24 - - - - - - 2 2 8,33 

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

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

2. T 26 1 - - 1 - - - 2 7,69 

3. A 21 1 - - 1 - - - 2 9.52 

3.C 23 - -  1 - - 1 2 8,70 

3. F 18 - - - - 1 - - 1 5,56 

3.G 18 - - - 1 - - - 1 5,56 

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

3. R 26 1 - - - - - 1 2 7,69 

3. T 19 1 - - - - - - 1 5,26 

4. A 29 - - - 1 - - - 1 3,45 

4. F 26 - - - 1 - - - 1 3,85 

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

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

KOPĀ 625 16 - - 16 5 - 6 43 6,88 
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