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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 saskaľā 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 

iemaľām; radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai 

attīstībai; izveidot profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; racionāli 

izmantot izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus, valsts kustamo un nekustamo mantu.  

Tehnikums realizē licenzētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības budţeta 

programmas:  

Klātienes nodaļa: 

 restorāna pakalpojumu komerczinības;  

 reklāmas pakalpojumu komerczinības;  

 mazumtirdzniecības komerczinības;  

 rūpniecības komerczinības; 

 loģistikas komerczinības. 

Neklātienes nodaļa: 

- grāmatvedība. 

 

1.3. 2010. gada galvenie uzdevumi 

1.3.1. Paaugstināt mācību stundu, ārpusstundu pasākumu efektivitāti un sekmēt 

izglītojamo mācību motivāciju, aktīvāk mācību procesā izmantojot jaunās un 

jaunākās tehnoloģijas. 

1.3.2. Sekmēt mācīšanas aktīvo metoţu izmantošanu, izglītojamo pašizpausmi un 

redošo darbību mācību satura apguvē mācību priekšmetu stundās, konkursos, 

olimpiādēs un konsultācijās. 

1.3.3. Izvērtēt 2010. gada valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus mācību procesa un pedagogu 

darba kvalitātes uzlabošanai un izstrādāt priekšlikumus eksāmenu satura un 

norises uzlabošanai. 

1.3.4. Organizēt jaunuzľemto izglītojamo adaptācijas periodu, lai veicinātu sekmīgu 

jauniešu iekļaušanos jaunajā vidē, un izvērtēt adaptācijas procesa gaitu. 

1.3.5. Sadarbībā ar prakses uzľēmumiem sekmēt izglītojamo motivācijas 

paaugstināšanu praktisko iemaľu apguvē kvalifikācijas prakses laikā. 

1.3.6. Turpināt sagatavot loģistikas komerczinību izglītības programmu, nepieciešamo 

dokumentāciju, iesniegt akreditācijai un uzsākt izglītības programmas realizāciju 

2010./2011. mācību gadā. 

1.3.7. Nodrošināt ESF projekta „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās 

izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana ” un „Sākotnējās 
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profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un iesaistīt 

pedagogus projektu aktivitātēs. 

1.3.8. Veicināt sadarbību ar ārvalstu izglītības iestādēm, piedaloties daţādu nacionālo 

un starptautisko projektu izstrādē un īstenošanā. 

1.3.9. Veicināt izglītojamo izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām 

sasniegumu pašattīstībā, karjeras izaugsmē un mācību sasniegumu uzlabošanā. 

1.3.10. Veicināt tehnikuma administrācijas un izglītojamo pašpārvaldes sadarbību 

mācību procesa un ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā. 

1.3.11. Veicināt tehnikuma materiālo resursu uzlabošanu, turpinot sakārtot un 

modernizēt telpas un materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

1.3.12. Tehnikuma pedagogiem un izglītojamajiem izpētīt un apkopot vēstures faktus 

par tehnikuma 65 gadu darbību, rosinot jauniešus būt radošiem un aktīviem, 

noformējot iegūtos informatīvoss materiālus. 

1.3.13. Veicināt komunikāciju ar sabiedrību, piedaloties daţādos sabiedrības 

informēšanas pasākumos, aktualizējot informāciju par tehnikumu masu saziľas 

līdzekļos, aktīvāk izzinot sabiedrības viedokli, veidojot, attīstot un nostiprinot 

tehnikuma tēlu, lai celtu tā prestiţu. 

 

2. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma finanšu resursi un darbības rezultāti 

 

2.1. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma finanšu resursi 

Rīgas Tirdzniecības tehnikums ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kurā 2010. gadā 

strādāja 68 darbinieki, dienas nodaļā mācījās 566 un neklātienes nodaļā 5 izglītojamie. 

Tehnikumu 2010. gadā absolvēja 129 dienas nodaļas un 5 neklātienes nodaļas 

izglītojamie. 

2009. gadā neizdevās nokomplektēt plānoto neklātienes nodaļas grupu ar nepieciešamo 

izglītojamo skaitu, kas samazināja pašu ieľēmumu apjomu. Neklātienes nodaļa tika likvidēta 

2010. gada 30. aprīlī. 

Galvenais finansēšanas avots ir apstiprinātā vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no 

vispārējiem ieľēmumiem, kas 2010. gadā sastāda 98,4% no kopējiem ieľēmumiem, pārējos 

ieľēmumus veido maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi (skat. 1. tabulu). 

Saskaľā ar apstiprināto finansēšanas plānu pēc budţeta grozījumiem 2010. gadam tika 

paredzēti resursi izdevumu segšanai Ls 751140 apmērā, no tiem Ls755358,- dotācija no 

vispārējiem ieľēmumiem un Ls 5782 ieľēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Saskaľā 

ar Valsts kases pārskatu, plānotie resursi izdevumu segšanai tika izlietoti par 99,2 %. 

Dotācija no vispārējiem valsts budţeta ieľēmumiem tika saľemta pilnā apmērā, savukārt, 

ieľēmumi no maksas pakalpojumiem sastādīja Ls 11890,- , tādējādi plāns tika izpildīts par 

202%. 

2010. gadā tika turpināti nekustamā īpašuma uzlabojumu darbi – ārējo kāpľu renovācija, 

kā arī uzlabota materiāli – tehniskā bāze – vairākos kabinetos nomainītas mēbeles – izglītojamo 

galdi un krēsli, plaukti. Pedagogu metodiskajā kabinetā un „Mācību biroja” kabinetā tika veikts 

kosmētiskais remonts. Tika veikts 2. mācību laboratorijas kosmētiskais remonts, nomainītas 

iekārtas, mēbeles un izveidots „Mācību restorāns”. Modernizēja un atjaunoja virtuves 

kompleksu. Papildināja nodrošinājumu ar datortehniku. 

Tehnikums aktīvi piedalījās šādu projektu – Eiropas Savienības Mūţizglitītības 

programmas Leonardo Da Vinci apakšprogrammas „Izglītojamo mārketinga prasmju un iemaľu 

uzlabošana Somijā”, Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tirdzniecības 

tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana”, kā 

arī Nordplus pamatprogrammas projekta „NORDBALT BUSINESS PLAN” īstenošanā.  

2010. gadā ēkas un telpu remontam izlietoti Ls 21388,-, inventāra iegādei Ls 19047,- , 

datortehnikas iegādei Ls 6808,- un iekārtu iegādei Ls 4707,-.  
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Lai turpinātu pilnveidot un uzlabot tehnikuma materiāli tehnisko nodrošinājumu, 

nepieciešami finanšu līdzekļi biroja un datortehnikas, kā arī datorprogrammu iegādei. 

Lai modernizētu tehnikuma telpas atbilstoši mūsdienīgas profesionālās izglītības iestādes 

un mācību vides prasībām, jāturpina veikt telpu kosmētiskie remonti, kas ļaus ne tikai 

paaugstināt nekustamā īpašuma vērtību, bet arī sekmēs izglītojamo izziľas un mācību 

motivāciju, interesi par interaktīvajām tehnoloģijām un to pielietošanas iespējām turpmākajā 

profesionālajā darbībā. 

Jāizstrādā un jārealizē tehnikuma ţoga un teritorijas labiekārtošanas projekts. 

Nepieciešama arī sporta zāles, ēdnīcas grīdas un iekārtojuma, tualešu, ventilācijas sistēmas 

renovācija, dabaszinības kabineta izveide, elektroinstalācijas vadu maiľa 1., 3., 4., 5. stāvā un 

kabinetos, aukstā ūdensvada un iekšējās kanalizācijas maiľa, bēniľu, fasādes sienu siltināšana un 

apdare. Jāveic bibliotēkas renovācija – mainot plānojumu un izveidojot „atvērtā” tipa 

iekārtojumu. Iepriekš minēto pasākumu veikšanai nepieciešami līdzekļi apmēram Ls 137500,-

apmērā. 

2010. gada kopsavilkuma finanšu pārskats ir sagatavots saskaľā ar uzkrāšanas un 

darbības turpināšanas principu. Grāmatvedības uzskaiti veic Latvijas Republikas naudas vienībā 

– latos (Ls). Finanšu pārskatos atspoguļotie finanšu dati ir noapaļoti līdz veseliem skaitļiem. 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 

31. decembrim (skat. 1. tabulu). 

Grāmatvedības uzskaite tiek organizēta saskaľā ar konta darba plānu. Ieraksti uzskaites 

reģistros tiek izdarīti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. Grāmatvedība tiek kārtota 

divkāršā ieraksta sistēmā. Pielietojamā grāmatvedības uzskaites forma ir datorizēta. Tehnikums 

strādā ar IU „J. Piebalgs” grāmatvedības programmu, SIA „Bankor – Baltija” izstrādātajām 

datorsistēmām „Alga”, „Stipendija”, kā arī ar SIA „Latvijas datoru centrs” izstrādātajām 

programmām „Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaite” un „Materiālu uzskaite”. 

Tehnikums un Izglītības un zinātnes ministrija 2009. gada 16. septembrī noslēdza līgumu 

par sadarbību Eiropas fonda (turpmāk tekstā – EF) darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības (IZM un VIAA0 vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.4/08/IPIA/VIAA/001) 

veicināšana” īstenošanu un šī apakšaktivitāte veiksmīgi tika realizēta arī 2010. gadā. 

Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

pievilcību jauniešiem, lai palielinātu to jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un 

kvalifikāciju. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir izglītojamie profesionālās izglītības programmās. 

Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam tehnikuma: 

- pirmā kursa izglītojamam ir no Ls 10.00 – 20.00 mēnesī; 

- otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamiem ir no Ls 20.00 – 50.00 mēnesī. 

2010. gadā kopā mērķstipendijām izlietoti Ls 130717,-. 

2010. gada 2. jūnijā tika noslēgta vienošanās ar VIAA par Eiropas Sociālā projekta 

īstenošanu Nr. 2010/0102/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/014,apakšaktivitātē 1.2.1.1.3 „Atbalsts 

sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” 

par kopējo summu Ls 302560. 

Projekta realizācija tika uzsākta ar 2010. gada 1. augustu. 2010. gadā tika plānotas 

apgūstāmās izmaksas Ls 51651, bet reāli apgūtas Ls 29624. Galvenais neapguves iemesls ir 

zemā darba devēju aktivitāte, lai varētu nodrošināt mācību prakses ārpus izglītības iestādes. 

Projekta aktivitāšu realizācija turpināsies arī 2011. gadā. 
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1. tabula. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

 (latos) 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2008. gada 

faktiskā 

izpilde 

2009.gada 

faktiskā  

izpilde 

2010. gada 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

814514 667878 761140 755036 

1.1. Dotācijas 805643 660090 755358 743146 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieľēmumi 

8871 7788 5782 11890 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzību - - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - - 

2. Izdevumi (kopā) 813541 664548 764213 751923 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 805341 664548 752558 740267 

2.1.1. kārtējie izdevumi 668548 531569 558545 546569 

2.1.2. procentu izdevumi - - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

136793 132979 194013 193698 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budţetā un 

starptautiskā sadarbība 

- - - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 8200 - 11655 11656 

 

2.2. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma darbības rezultāti 

 

2.2.1. Galvenā prioritāte 

Saskaľā ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Profesionālo izglītības iestāţu 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 2011. gadam ir, turpināt, pilnveidojot materiāli 

tehnisko bāzi un paaugstinot pedagogu profesionalitāti, strādāt pie kvaliātes vadības sistēmas 

izveides. 

 

2.2.2. 2010. gada galveno uzdevumu izpildes analīze 

Pedagoģiskajās padomes sēdēs un metodiskajā dienā tika izvērtētas mācību stundās, 

ārpusstundu darbā pielietotās darba formas, metodiskie paľēmieni, izvērtēts mācību stundās 

izmantojamais tehniskais nodrošinājums, jaunās un interaktīvās tehnoloģijas, iegūtie mācību 

rezultāti 1. un 2. semestrī, lai panāktu mācību stundu, ārpusstundu pasākumu efektivitātes 

paaugstināšanu un sekmētu izglītojamo mācību motivāciju. 

Mācību priekšmeta mācīšanā, ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā nozīmīga vieta tika 

ierādīta gan pedagogu, gan izglītojamo prasmju un iemaľu attīstībai darbā ar jaunākajām 

tehnoloģijām, ar mērķi daţādot darba metodes un paľēmienus, ieinteresēt darboties patstāvīgi, 

dalīties pieredzē ar citiem, iemācīt citiem to, ko labi prot pats, realizēt savstarpējās pieredzes 

apmaiľu starp izglītojamajiem un pedagogu. 

Var secināt, ka ir sekmīgi strādāts, lai sekmētu izglītojamo mācību motivāciju, aktīvi 

izmantojot stundās un ārpusstundu darbā jaunās tehnoloģijas, kā arī uzlabojot materiāli tehnisko 

bāzi un pilnveidojot pedagogu profesionālo izaugsmi:  

1.  Projekta „Dabaszinātnes un matemātika” VISC ESF izstrādāto materiālu „Mācību satura 

izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju 
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priekšmetos” sāka aktīvāk pedagogi pielietot vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

stundās. 

2. Tika veikts remonts un izveidots Mācību restorāns (bāra telpa, restorāna zāle, ēdienu 

gatavošanas vieta) Restorāna pakalpojumu komerczinības programmas profesionālo 

mācību priekšmetu apguvei. 

3. ESF projekta „Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos” deviľi pedagogi sagatavoja un pilnveidoja mācību iestādes 

metodisko bāzi.  

4. Latvijas Universitātes un Latvijas lauksaimniecības universitātes ESF projektos 

„Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiska procesa īstenošanai” kursos 

pedagogi paaugstināja zināšanas un prasmes, lai uzlabotu mācīšanas procesu. 

5. Ārpusstundu pasākumos pedagogi un izglītojamie pielietoja jaunās tehnoloģijas Eksakto 

zinātľu nedēļā, Plakātu konkursā „Kas notiek Latvijā”, Vides projektu konkursā „Es 

nevaru par to klusēt”, 1. un 2. kursu viktorīnās daţādos mācību priekšmetos. 

 

Mācību un mācīšanas process 

2010. gadā tika plānotas un notika 6 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 1. mācību pusgada rezultāti, kuri bija labāki nekā iepriekšējā 

mācību gadā, kas varētu būt izskaidrojams ar to, ka izglītojamajiem bija motivācija saľemt ESF 

mērķstipendiju. Svarīgs ir pedagogu darbs izglītojamo individuālo dotību attīstīšanā, ar mērķi 

iesaistīt izglītojamos rajona, republikas mēroga konkursos, skatēs, olimpiādēs. Nākamajā mācību 

gadā jānodrošina papildus konsultācijas pedagogiem izglītojamo sagatavošanai šim aktivitātēm. 

Aprīļa pedagoģiskās padomes sēdē  „Mācību satura efektivitātes paaugstināšana, 

daţādojot mācību priekšmetu pasniegšanas metodes un paľēmienus, vēl aktīvāk izmantojot 

tehnikumā pieejamās tehnoloģijas matemātikas un dabaszinātľu stundās  

VISC ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika”” tika sniegts ķīmijas, fizikas, vides zinību 

un matemātikas pedagogu analītiskais materiāls par metodisko darbu mācību satura pasniegšanā.  

Pedagoģiskas padomes sēdes sagatavošanas procesā tika iesaistīti ne tikai atbilstošo mācību 

priekšmetu pedagogi, bet arī tie pedagogi, kuri piedalījās ESF atbalstītajā projektā „Atbalsts 

vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, kuriem jau bija 

veikts  vai arī uzsākts metodiskais darbs mācību  priekšmeta satura pasniegšanā mācību stundas 

laikā, daţādojot metodes un paľēmienus (minētajā projektā piedalās deviľi pedagogi). 

Pedagoģiskās padomes sēdes sagatavošanas procesā, lai noskaidrotu efektīvākās mācību satura 

pasniegšanas metodes un paľēmienus: 

1. Tika aptaujāti pedagogi un izglītojamie par efektīvākajām metodēm un 

paľēmieniem mācību  satura pasniegšanā un uztveršanā.  

2. Tika vērotas mācību stundas, ārpusklases pasākumi, lai noskaidrotu, kuras no 

metodēm ir efektīvākas un kā tiek izmantoti VISC ESF projekta „Dabaszinātnes 

un matemātika” atbalsta materiāli.  

3. Tika aktivizēts darbs metodiskajās komisijās, ar prasību plānot mācību priekšmetu 

nedēļas tā, lai vismaz viens pasākums tiktu rādīts lielākai auditorijai. 

4. Tika uzsvērta nepieciešamība katrai metodiskajai komisijai, vismaz vienu reizi 

mācību semestrī organizēt atklāto mācību stundu. 

Izglītojamo ieteikumi mācību stundas  efektivitātes uzlabošanai (lekcijas laikā vairāk 

attēlot lietas vizuāli, organizēt diskusijas, grupu darbu, piedāvāt lielāku uzdevumu apjomu 

izpratnes veicināšanai par mācību vielas saturu, sniegt lielāku teorijas sasaisti ar reālo ikdienu) 

liecina par to, ka izglītojamie vēlas izprast mācību saturu un zina, kas ir mācīšanas process 

(darbs grupās, izglītojamo sadarbība, radoša un analītiska rakstura darbības mācību stundās un 

praktiskajās nodarbībās, izglītojamo pierakstu un darba materiālu kvalitāte un  pašvērtējums 

mācību stundā). 
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Mācību stundas efektivitāte, kā pierādīja aptaujas rezultāti un metodisko komisiju 

vadītāju atskaite, ir atkarīga no tā, kā noritēs mācīšana, mācīšanās un vai  risināsies dialogs starp 

pedagogu un izglītojamo. Stundas mērķu skaidrība, mācību metoţu atbilstība uzdevumiem, 

uzdevumu saprotams skaidrojums un uzdevumu daudzveidība, pedagoga skaidrojuma kvalitāte, 

izglītojamo iesaistīšana mācību procesā, uzdevumu saikne ar reālo dzīvi, mācību līdzekļu un 

materiālu daudzveidība, tika uzsvērta kā nepieciešamība.  

Dabaszinību un matemātikas pedagogi uzsvēra, ka  pedagoga un izglītojamo dialogs 

mācīšanas un mācīšanās procesā ir atkarīgs no tā, kā tiek lietoti termini, kāda ir valodas kultūra, 

kā tiek uzdoti jautājumi, cik bieţi tiek dota iespēja izglītojamajiem izteikt savas domas, kāda ir 

izglītojamo atbilţu kvalitāte un kā veidojas uz izglītojamo atbildēm balstītais dialogs. 

Jūlija sēdes laikā tika apspriesti un analizēti 2009./2010. mācību gada rezultāti, 

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

darbs, norise un CPKE rezultāti. Kā galvenais uzdevums, kas tika noteikts šajā sēdē ir 

Metodiskajās komisijās pārskatīt prakšu programmas un atskaišu noformēšanas nolikumu un 

veikt uzlabojumus, ar mērķi aktualizēt un panākt to, ka prakses darba dokumentācija ir metodiski 

pareizi noformēta. Aktīva sadarbība ir jāturpina ar sociālajiem partneriem un darba devējiem, 

rosinot viľus aktīvi iesaistīties ESF projekta „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās 

vidējās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana”, ietvaros izsludinātajā 

iepirkumu konkursā par prakšu vietu nodrošināšanu izglītojamajiem, kas tiks izsludināts 2010. 

gada augustā. 

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

remontu, mēbeļu un tehnikas iegādi. Svarīgākais ir tas, ka tehnikums iesniedza IZM jaunu 

izglītības programmu „Loģistika” un programma tika licenzēta. 2010./2011. mācību gadā tika 

uzsākta šīs programmas īstenošana. Novembrī programma tika akreditēta. Mācību daļas 

uzdevums ir sekot šīs izglītības programmas ieviešanas gaitai un analizēt rezultātus. 

Septembra sēdē direktore iepazīstināja ar tehnikuma 2010./2011. 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 2010. gada 

nosauktajos uzdevumos (skat. 1.3. sadaļu) 

Novembra pedagoģiskās padomes sēdē tika vērtēta jaunuzľemto izglītojamo adaptācijas 

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 sliktās 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 iemaľas un prasmes, 

pilnveidojot darba formas un metodiskos paľēmienus mācību stundās. Svarīga ir 1. kursu 

audzinātāju loma, kas vērsta uz izglītojamo kultūras līmeľa paaugstināšanu un pozitīvās 

attieksmes veidošanu. Kursa audzinātājs ir pirmais padomdevējs un atbalstītājs, tāpēc aktivizēt  

1. kursu audzinātāju lomu ir svarīgs pedagoģiskā darba uzdevums. 

Tehnikumā ir noteikta kārtība jaunuzľemto izglītojamo adaptācijai. Mācību gada sākumā 

lielākās grūtības jaunuzľemtajiem izglītojamajiem sagādā atšķirības mācību procesa 

organizācijā, salīdzinājumā ar pamatskolu: nodarbību izkārtojums pāros, ikmēneša atestācijas, 

mācību temps, stundas - lekcijas, apgūstamās vielas temps 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. 
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Ľemot vērā ikmēneša atestācijas atzīmju analīzes rezultātus, tika apzināti izglītojamie, 

kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. Ar šiem izglītojamajiem tika plānots papildus darbs, 

nozīmētas konsultācijas, strādāts individuāli, veiktas pārrunas ar vecākiem. 

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 viľu vajadzības un analizētu radušās 

problēmas. 

Adaptācijas procesa ietvaros 1. kursu izglītojamajiem tika noorganizēta sporta diena 

stadionā Sarkandaugavā. Šīs dienas ietvaros jauniešiem tika radīta iespēja vienam otru labāk 

iepazīt komandu sacensībās un pirmo kursu audzinātāji savus izglītojamos redzēja darbojamies 

ārpus stundu aktivitātēs, varēja novērtēt viľu prasmes sadarboties komandā, kā arī startējot 

individuāli (1. attēls). 

 

1. attēls. 1. kursu izglītojamo sporta diena 

Īpaša uzmanība bija veltīta jaunuzľemto mazākumtautību skolu absolventu mācīšanās procesa 

analīzei. 

Lai objektīvi izvērtētu izglītojamo adaptācijas norisi, tika veikts mācību sasniegumu 

vērtējumu salīdzinājums ar pamatskolas rezultātiem. Liela uzmanība tika veltīta vēstures 

priekšmeta apguves rezultātiem, jo 1. kursa beigās izglītojamie kārto centralizēto eksāmenu 

vēsturē. 

Lai atspoguļotu mācību rezultātu dinamiku mācību gada laikā, tika veikts vidējo atzīmju 

salīdzinājums pa semestriem. 

Kopumā pirmie kursi veiksmīgi adaptējušies tehnikumā, ir izveidojušies kā kolektīvi. 

Aktīvi iesaistās ārpusstundu aktivitātēs, dzied tehnikuma jauniešu korī „Vēja spārniem”, aktīvi 

sporto un piedalās sacensībās. 

Analizējot adaptācijas rezultātus, secinājām, ka daļa izglītojamo nespēj patstāvīgi veidot 

savas tālākās darbības programmas: 

1. Nav pietiekami apgūta prasme mācīties. 

2. Trūkst prasmju patstāvīgi plānot laiku. 

Turpmāk metodiskās padomes un pedagoģiskās padomes darbs jāvirza, lai attīstītu 

izglītojamajos nepieciešamās mācīšanās prasmes, prasmes plānot savu laiku. 

Audzināšanas jomā turpināt organizēt grupām sportiskās un komandu aktivitātes, kas ļauj 

jauniešiem tuvāk iepazīties un saliedē kursu. 
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Sēdē tika novērtēti mācību un audzināšanas darba rezultāti un izvirzītas prioritātes tālākai 

pedagoģiskā darba pilnveidošanai, lai sekmētu izglītojamo mācību motivāciju un mācību 

sasniegumus. 

Sēdē tika analizēti 2010. gada valsts centralizēto eksāmenu vispārizglītojošos mācību 

priekšmetos un centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, apkopojums attēlots 

2. - 4. tabulā. 

 

Par centralizēto vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu rezultātiem 

 

2.tabula. Centralizēto vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu rezultāti 2010. gadā 
 

Mācību priekšmets Kopā 

Izglītojamo skaits,  

kuri kārtoja eksāmenus, t.sk. 

līmeņi 

A B C D E F 

Angļu valoda 126  -  13  50  51  11  1  

Latviešu valoda un literatūra 126  -  4  33  57  31  1  

Krievu valoda 9  7  2  -  -  -  -  

Matemātika 127  -  2  8  37  61  19  

Vēsture 13  -   9  3   1  

Kopā: 401  7  21  100  148  103  22  

 

Angļu valodas eksāmenu kārtoja 126 izglītojamie. 

No izglītojamajiem vislielākais skaits 40,5% nokārtoja eksāmenu D līmenī, 39,7% - C 

līmenī, 10,5 % - B līmenī, taču 9,5% nokārtoja samērā zemā līmenī (E un F).Runāšanas prasmes 

no visām piecām ir visvienkāršāk apgūstamās, tādēļ arī rezultāti ir salīdzinoši labi. Daudziem 

izglītojamajiem ir pieredze angļu valodas lietošanā ikdienā. Viľi mācās, skatoties filmas angļu 

valodā un spēlējot datorspēles tīmeklī. Viszemākie rezultāti ir lasīšanā. Tas nepārsteidz, jo nav 

noslēpums, ka lielākajai daļai izglītojamo nepatīk daiļliteratūra vai populārzinātniskā literatūra 

pat dzimtajā valodā. Trūkst iemaľu daţāda satura un ţanra tekstu lasīšanā, grūtības ar 

nepazīstamu tekstu uztveri, faktu un galvenās domas novērtēšanu, līdz ar to zūd izpratne par 

teksta loģiskām sastāvdaļām un secību. Nākamajā mācību gadā pedagogiem lielāks darbs 

jāiegulda lasīšanas prasmju uzlabošanā, mainot uzdevumus, tekstu veidus, grūtības pakāpes. 

Pārdomāt iespēju dot daţādu veidu tekstus kā mājas lasīšanas uzdevumus, stundā tos atstāstot, 

analizējot un tulkojot atsevišķas tekstu daļas.  

Latviešu valodas un literatūras eksāmenu izglītojamie nokārtojuši pārsvarā uz  

B,C,D (74,6%) līmeni, taču 32 izglītojamie nokārtoja  E un F līmenī. Lielākās grūtības eksāmena 

kārtošanā izglītojamajiem sagādāja pārspriedums, kuru daţi nerakstīja vai kurš tika uzrakstīts ļoti 

nekvalitatīvi, vai neatbilda izvēlētajam tematam. Turpretim teksta analīzē iegūtie rezultāti liecina 

par situācijas uzlabošanos. Grūtības eksāmena kārtošanā joprojām vērojamas mazākumtautību 

skolu absolventiem. Tādēļ, gatavojoties nākamā gada eksāmenam, lielāka uzmanība jāpievērš 

pārsprieduma rakstīšanas iemaľu attīstīšanai. 

Matemātikā visvairāk izglītojamie ieguva E (48,1%) un D (29,1%) līmeni. 

Eksāmenu izglītojamie, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, nokārtojuši daudz 

labāk, kaut gan rezultāti varēja būt vēl labāki. Analizējot matemātikas eksāmena rezultātus, 

pedagogus joprojām satrauc izglītojamo attieksme pret mācību priekšmetu, konsultāciju 

apmeklējums, pašu gatavošanās process eksāmenam. Būtiska ir matemātikas skolotāju un kursu 

audzinātāju, nodaļas vadītāju sadarbība, kas sekmētu izglītojamo mācīšanās motivāciju, 

veicinātu kontroli pār konsultāciju stundu vai priekšmeta skolotāju individuālo stundu 

apmeklējumu jauniešiem, kas kārto eksāmenu. 
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Vēsturē centralizēto eksāmenu kārtoja 13 audzēkľi. Lielākā daļa - 9 audzēkľi (69%) 

ieguva eksāmenā  C līmeni, 3 audzēkľi ieguva  D līmeni (23%), bet viens audzēknis ieguva  

F līmeni (7,6%). Eksāmena rezultāti atbilst audzēkľu uzrādītiem mācību rezultātiem. 

Labākas zināšanas uzrādītas eksāmena 1.daļā - vidējais rezultāts 56,60%, 2.daļā, kurā 

bija nepieciešamas zināšanas un prasmes vēstures avotu analīzē, audzēkľiem bija problēmas 

atšķirt vēstures avotus no literārajiem avotiem, tāpēc vidējais vērtējums zemāks 40,80%. Vājākie 

rezultāti 3.daļā – argumentētā pārspriedumā 32,75%. Tas liecina, ka mācību procesā 

nepieciešams apgūt pamatīgākas iemaľas eseju rakstīšanā, iemācīties pareizi formulēt savas 

domas un ar argumentiem tās pamatot. Vidējo eksāmena rezultātu 45,11% var uzskatīt par 

apmierinošu, jo mācību procesā audzēkľi ne vienmēr izrādīja pietiekošu uzcītību, izvairījās 

apmeklēt konsultācijas. 

Krievu valodu kā svešvalodu kārtoja 9 izglītojami. Rezultāti ir labi. 9 izglītojamie, t.i., 

100% ieguvuši A un B līmeni. Lai sekmētu vēl labākus eksāmena rezultātus, mācību stundās 

lielāka uzmanība jāpievērš pareizrakstībai. 

 

Par kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem 
 

3. tabula. Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2010. gadā (dienas nodaļā) 
 

Nr.  

p.k. 
Izglītības programma 

Ieguva 

atbilstošu 

kvalifikāciju 

(izglītojamo 

skaits) 

Ieguva 

pazeminātu 

kvalifikāciju 

(izglītojamo 

skaits) 

Neieguva 

kvalifikāciju 

(izglītojamo 

skaits) 

Eksaminējamo 

skaits 

1. 
Restorānu pakalpojumu 

komerczinības 
46 - - 46 

2. 
Reklāmas pakalpojumu 

komerczinības 
40 - - 40 

3. 
Mazumtirdzniecības 

komerczinības 
21 - - 21 

4. 
Rūpniecības 

komerczinības 
22 - - 23 

KOPĀ: 129 - - 130 

 

Nr. 

p.k. 

Iegūtais vērtējums 

Izglītības programma 
5 6 7 8 9 10 

1. Restorānu pakalpojumu komerczinības 8 6 15 11 5 1 

2. Reklāmas pakalpojumu komerczinības 7 12 10 5 5 1 

3. Mazumtirdzniecības komerczinības 6 6 6 2 1 - 

4. Rūpniecības komerczinības 1 4 4 5 7 1 

KOPĀ: 22 28 35 23 18 3 

KOPĀ, %: 17,05 

% 

21,7

% 

27,13

% 

17,82

% 

13,95

% 

2,32

% 

 

Reklāmas pakalpojumu komerczinības 

Kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 21 audzēknis no 4. K kursa un 19 audzēkľi no 4. R – 

vidējā atzīme eksāmenā 6,8 (2008./2009. m.g. 6,5; 2007./2008. m.g. 6,5; 2006./2007.m.g. 5,8). 

Analizējot teorētiskās daļas uzdevumus, varam secināt, ka zināšanu līmenis izglītības 

programmā nedaudz paaugstinājies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.  

Audzēkľi veiksmīgi atbildēja uz paaugstinātas grūtības jautājumiem – grūtības sagādāja 

jautājums par komercdarbības procesa elementiem, jo šī priekšmeta apguve beidzās 2.kursā un 
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ikdienā šos elementus tā neakcentē. Uz šo jautājumu vispār neatbildēja 13 audzēkľi jeb 32 %, 

daļēji atbildēja (1 punktu ieguva) 3 audzēkľi.  

Praktiskajā daļā audzēkľi šogad reklāmas izveides un noformēšanas uzdevumu ar  

Corell Draw programmu saľēma augstāku vērtējumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo ľemot 

vērā iepriekšējā gada pieredzi, kvalifikācijas praksē tika doti daudzi uzdevumi, lai vingrinātu 

savas iemaľas darbā ar grafiskām programmām .  

Drošāk, pārliecinošāk tika prezentēts darba gala rezultāts, atbildēts uz komisijas 

jautājumiem, kas domājams ir treniľa rezultāts, jo aizvien bieţāk mācību procesa laikā  tika doti 

uzdevumi, kuru gala rezultātu nepieciešams prezentēt, šīs prasmes ir tik nepieciešams reklāmas 

profesijas pārstāvjiem.  

Mazāk kļūdas pieļāva  reklāmas izmaksu aprēķinos. Galvenā problēma bija parādīt 

teksta veidošanas noteikumus, kas būtībā ir pamatojums sava teksta izvēlei, un, zinot šos 

noteikumus, vari sevi pārbaudīt, vai neesi ko būtisku aizmirsis ievietot reklāmas tekstā, kā arī 

pamatot reklāmas kanālu izvēli. Neliels pārsteigums bija, ka daţi audzēkľi neprata pareizi 

uzrakstīt darījuma vēstuli, ievērojot lietvedības prasības. 

Nākošajā gadā vairāk jāvelta uzmanība daţāda tipa  uzdevumu rēķināšanai, jo 

matemātiskie aprēķini daudziem sagādā problēmas, jāturpina vingrināties tekstu veidošanā un 

savas izvēles pamatošanā. Konsultācijās veltīt īpaši uzmanību teorijas atkārtošanai mācību 

priekšmetos, kuri beidzās 2. vai 3.kursā. 

Daţi audzēkľi neuzmanīgi izlasīja uzdevumu un līdz ar to atbildi izveidoja daļēji pareizu, 

uz ko būtu jāvērš audzēkľu uzmanība nākošajā gadā uzsākot eksāmenu. 

Restorāna pakalpojumu komerczinību izglītības programmas izglītojamo centralizētā 

profesionālās kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīme 4.A kursam – 7,48,  

4.C kursam - 6,65.  Kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 46 izglītojamie – katrā grupā 

23 izglītojamie. 

Vērtējumu 10 balles ieguva viena izglītojamā, kopā iegūstot 290 punktus  

(no 300 iespējamiem), bet vērtējumu 9 balles ieguva 5 izglītojamie, vērtējumu 5 balles ieguva  

8 izglītojamie. 

Zināšanu līmenis izglītības programmas apguvē uzlabojies, salīdzinot ar iepriekšējo 

mācību gadu. Analizējot teorētiskās daļas uzdevumus, var secināt, ka mazāk par 60 punktiem (no 

100 iespējamiem) ieguva 3 izglītojamie un vairāk par 80 punktiem ieguva 14 izglītojamie, vairāk 

par 90 punktiem ieguva 13 izglītojamie.  

Teorētiskajā daļā izglītojamajiem vislielākās grūtības sagādāja paaugstinātās grūtības 

jautājumi grāmatvedībā un ēdienu gatavošanas tehnoloģijā. Daţi izglītojamie, neskatoties uz 

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

daļā. 

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 170 saľēma  

20 izglītojamie, virs 190 punktiem - 4 izglītojamie, zem 160 punktiem 5 izglītojamie un zem  

150 punktiem - 7 izglītojamie. 

Praktiskajā daļā labas zināšanas izglītojamajiem bija par ēdināšanas uzľēmuma 

veidošanu, ēdienkartes sastādīšanu banketam. Izglītojamie veiksmīgi veica trauku un galda 

piederumu izvietošanu, atbilstoši banketa veidam un apkalpošanas manierei. Labas zināšanas 

parādīja, veicot  uzdevumu par mārketinga un reklāmas iespējām klientu piesaistīšanai savam 

uzľēmumam. Kļūdas pielaistas finanšu aprēķinos un grāmatvedības veidlapu aizpildīšanā.  

Izglītojamo attieksme pret veicamo uzdevumu bija nopietna, darba prezentācijas spējas 

bija labas. 2010. gadā izglītojamie parādīja labākas zināšanas un prasmes banketu organizēšanā, 

sastādot plašas un interesantas ēdienkartes, izvēloties piemērotākās apkalpošanas manieres, 

trauku veidus.  

Nākošajā gadā, sagatavojot izglītojamos eksāmenam, uzmanība jāpievērš uzdevumu 

risināšanai preču uzskaitē, kalkulācijā, tā cenšoties sasniegt vēl labākus rezultātus. Jāpapildina 

praktiskai daļai paredzētā darba mape ar izejvielu cenām, ēdienu receptūrām.  
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Komisijas locekļi bija kompetenti visos jautājumos, tāpēc bija viegli vērtēt izglītojamo 

zināšanas.  

Mazumtirdzniecības komerczinību izglītības programmas centralizētā profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 21 izglītojamais. Kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīme bija - 

6.33. Vērtējumu 10 balles neieguva neviens izglītojamais, vērtējumu 9 balles ieguva 

1 izglītojamais, bet vērtējumu 5 balles ieguva 6 izglītojamie. 

Analizējot  teorētiskās daļas uzdevumus, zemākais vērtējums 57 punkti (no 100 

iespējamiem) un augstākais vērtējums 86 punkti. Teorētiskajā daļā grūtības sagādāja 

paaugstinātās grūtības jautājumi pārtikas un nepārtikas preču prečzinībās un grāmatvedībā. 

Praktiskajā daļā izglītojamajiem bija labas zināšanas par mazumtirdzniecības uzľēmuma 

veidošanu, veikala plānojumu, sortimenta un preču piegādātāju izvēli. Grūtības sagādāja 

dokumentu noformēšana, arī pārdošanas veicināšanas pasākumu izvēle. 

Praktiskajā daļā augstākais punktu skaita 191 (no 200 iepējamiem), zemākais – 

142 punkti. 

Nākamajā mācību gadā jāpievērš lielāka vērība izglītojamo prezentācijas prasmju 

attīstīšanai. 

Rūpniecības komerczinību izglītības programmas kvalifikācijas eksāmena teorētisko 

daļu 2009./2010. mācību gadā kārtoja 23 izglītojamie, savukārt praktisko daļu kārtoja tikai 

22 izglītojamie, jo viens nebija ieradies. Vidējā atzīme ir 7 balles, kas ir zemāka nekā 

2008./2009. mācību gadā, kad vidējā balle bija 7,7. 

Teorētiskā daļa īpašas grūtības izglītojamajiem nesagādāja. Gandrīz puse no 

eksaminējamajiem pareizi izpildīja vismaz 85% no testa jautājumiem (pieci cilvēki pareizi 

atbildēja uz 90% un vairāk testa jautājumiem). Kļūdas pārsvarā bija grāmatvedības un finanšu 

vadības pamatu jautājumos. No paaugstinātās grūtības jautājumiem vislielākās problēmas 

sagādāja saskarsmes jautājums, uz kuru pilnīgi pareizu atbildi nav sniedzis neviens no 

eksaminējamajiem. Daţiem izglītojamajiem kļūdas bija tirgzinības, materiālsaimniecības un 

informācijas tehnoloģijas jautājumos. 

Kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu var raksturot kā vidēji sareţģītu, tajā bija septiľi 

uzdevumi no daţādiem mācību priekšmetiem – tirgzinībām, materiālsaimniecības, 

grāmatvedības un lietišķās saskarsmes. Vislabāk veicās uzdevumi no materiālsamniecības – par 

ABC metodi preču piegādātāja izvēlē un optimālā pasūtījuma apjoma aprēķināšanā. Grūtības 

nesagādāja arī uzdevums par mērķa tirgus noteikšanu un pārdošanas metoţu izvēli. Veiksmīgi 

tika izpildīts arī uzdevums par preču pārdošanas pasākumiem. Toties visvairāk kļūdu bija 

pavadzīmes aizpildīšanā, jo nebija pareizi aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis. Sagādāja 

grūtības arī uzdevums par preču krājumu novērtēšanu un uzskaiti, jo eksaminējamie nemācēja 

pielietot krājumu novērtēšanas metodes, kā rezultātā nepareizi tika aizpildīta materiālu uzskaites 

kartīte. Daţiem neveicās arī lietišķās vēstules izveidē un 6K principu analīzē. Kopumā salīdzinot 

2009./2010. mācību gada kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas rezultātus ar 2008./2009. gada 

rezultātiem, var secināt, ka kļūdas pārsvarā ir pieļautas tajos pašos uzdevumos, kas 

eksaminējamajiem sagādāja vislielākās grūtības. 

Gandrīz visiem izglītojamajiem labi veicās sava eksāmena darba prezentācijā, jo viľi 

pārliecinoši stāstīja par eksāmena ietvertajiem jautājumiem, aizstāvēja savu viedokli, pamatoja 

to. Spēja arī analizēt eksāmena laikā pieļautās kļūdas un labot tās. Pozitīvi vērtējams, ka daţiem 

bija interesantas idejas, ko viľi piedāvāja savās prezentācijās. 

Neklātienes nodaļu beidza 5 izglītojamie. Eksāmena rezultātus skat. 4. tabulā. 

 

4. tabula. Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2010. gadā (neklātienes nodaļā) 

Nr. 

p.k. 

Iegūtais vērtējums 

Izglītības programma 
5 6 7 8 9 10 

1. Grāmatvedība - 2 1 1 1 - 

KOPĀ, %: - 40% 20% 20% 20%  
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Izglītojamo iegūtais vidējais vērtējums kvalifikācijas eksāmenā ir 7,2 un tas ir daudz 

augstāks nekā 2009. gadā - 5,5. 

 

Galvenā uzmanība iekšējā kontrolē tika veltīta mācību procesa gaitai. Tā notika pēc 

iepriekš sastādīta plāna un ar noteiktiem hospitācijas mērķiem. Mācību gada laikā tika novērotas 

stundas, ārpusstundu pasākumi un eksāmeni. To veica gan direktora vietniece mācību darbā, gan 

metodiķe, gan metodisko komisiju vadītāji, gan nodaļu vadītāji. Mācību stundu hospitācijas laikā 

paralēli hospitācijas mērķim tika skatīts, kā mācību priekšmetu pedagogi īsteno mācību gadā 

uzsākto mācību priekšmeta programmu atbilstoši tematiskajam plānojumam, tika sekots, lai 

izmaiľas programmas izpildē tiktu atzīmētas tematiskajā plānojumā. Stundas hospitācijas 

rezultāti tika apspriesti ar mācību priekšmetu pedagogiem, pēc tam stundas vērtējums tika dots 

attiecīgajā metodiskajā komisijā, bet analītisks pārskats metodiskās padomes sēdē. 

Mācību stundu hospitācijas palīdzēja uzlabot pedagoģisko darbu, jo sniedza informāciju: 

1. Kā pedagogi organizē un vada mācību stundu, kā notiek atgriezeniskā saite? 

2. Kam ir jāpievērš uzmanība, lai VISC ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” 

atbalsta materiāli, jaunās un interaktīvās tehnoloģijas mācību kabinetos būtu palīgs 

pedagogam? 

3. Kā izglītojamie apgūst mācību programmas? 

4. Kā izglītības programmās paredzēto materiālu aprobāciju veic ESF 

mērķstipendiāti? 

Stundu hospitācijas rezultāti, vērtējot stundas darba organizēšanu, mācīšanas un 

mācīšanās procesu, pedagoga un izglītojamā sadarbību stundā, dod iespēju secināt, ka: 

1. Mācību priekšmetu pedagogi stundai pamatā vienmēr ir sagatavojušies, un īpaši ir 

uzteicami tie pedagogi, kuri prasmīgi prot mainīt stundas virzību, ja rodas 

nepieciešamība (izglītojamie nav sagatavojušies pārbaudes darbam, nevēlas strādāt 

lielās darba grupās u.c.). 

2. Mācību procesa organizācija atbilst apstiprinātajām izglītības programmām. 

3. Mācību stundu tēmas atbilst tematiskajiem plāniem. 

4. Lai mācību stundu padarītu efektīvāku, tiek izmantotas daudzveidīgas, mūsdienīgas 

mācību metodes un metodiskie paľēmieni, plaši pielietoti mācību tehniskie līdzekļi 

un ESF un citos projektos, kursos, semināros gūtās zināšanas. 

5. Izglītojamajiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts mācību satura apguvē mācību 

stundās, individuālā darba stundās, konsultācijās. 

6. Pedagogu savstarpēja sadarbība gan metodiskajās komisijās, gan tehnikumā 

kopumā palīdzēja veiksmīgi realizēt starppriekšmetu saikni mācību priekšmetu 

nedēļu pasākumos, kur pamati bija radīti mācību stundā, individuāla darba stundās 

ar izglītojamo un tikai tad prezentēti tehnikuma pasākumos (latviešu tradīciju 

pasākums, fizikas pēcpusdiena u.c.). 

Regulāri tika veikta mācību dokumentācijas kontrole un mācību kabinetu materiālu 

sistematizācijas pārbaude septembra-oktobra mēnesī. 

Nākamajā mācību gadā, plānojot iekšējās kontroles darbu, lielāka uzmanība būtu 

jāpievērš šādiem aspektiem: 

1. Jāpilnveido izglītojamo zināšanu pārbaude. 

2. Jāseko pārbaudes darbu grafika plānojumam, lai nebūtu pārslodze izglītojamajiem. 

3. Jāorganizē mācību stundu savstarpēja hospitācija, atklāto stundu apmeklējums, 

sekmējot pedagogu pieredzes apmaiľu. 

4. Padziļināti jāizvērtē valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti, 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. 

5. Metodiskajās komisijās sistemātiski jāizvērtē mācību dokumentācijas aizpildīšanas 

noteikumu ievērošanas kārtība, mācību kabinetu metodiskais nodrošinājums. 
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6. Jāveicina pedagogu metodiskā darba pilnveide, tālākizglītība, ar mērķi pilnveidot 

savas pedagoģiskās prasmes un popularizēt jaunākās pedagoģiskās atziľas un 

mācību metodes mācīšanas procesā. 

Nākamajā mācību gadā, plānojot metodisko darbu, lielāka uzmanība jāpievērš šādiem 

aspektiem: 

1. Izglītojamo prasmei izvērtēt savu un vienaudţu darbu. 

2. Izglītojamo prasmei apzināt savas vajadzības, dotības un kā attīstīt vēlmi tās 

realizēt mācību un audzināšanas darbā. 

3. Iesaistīt izglītojamos vērtēšanas procesā, izmantojot pašnovērtējumu. 

4. IT tehnoloģiju pielietošanas iespējas mājas darbu un patstāvīgo darbu mācību 

stundā organizēšanā un izpildīšanā. 

5. Izskaidrošanas darbs izglītojamajiem par pārbaudes darbu, patstāvīgo darbu 

kritērijiem. 

6. Individuāla darba organizēšana konsultācijās ar zināšanās spēcīgākajiem  

izglītojamajiem, lai iesaistītos Rīgas pilsētas, valsts un starpvalstu biznesa plānu 

un zinātniski-pētniecisko darbu konkursos. 

7. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu aktivizēšana darbam ar 

izglītojamajiem, kuri izrāda vēlmi piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs. 

8. ESF projekta „Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos” ieguldījums mācību iestādes metodiskās bāzes pilnveidē. 

9. Atbalsts pedagogiem, kuri iesaistās ESF projektā” Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

10. Tālākizglītības sekmēšana Latvijas Universitātes un Latvijas lauksaimniecības 

universitātes projektos „Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiska 

procesa īstenošanai” kursos. 

2010. gada laikā norisinājās mācību priekšmetu nedēļas, kurās aktīvi piedalījās 

tehnikuma izglītojamie, tādējādi sekmējot prasmi strādāt ar tehnoloģijām un savu radošumu 

komunikāciju veidošanā ar mazāku un lielāku auditoriju. Pasākumi tika veidoti tā, lai paplašinātu 

intelektuāli radošās spējas.  

ESF projekta „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu 

kvalitātes uzlabošana un īstenošana” ietvaros pirmo reizi pēdējo gadu laikā tika organizētas 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu tehnikuma olimpiādes latviešu valodā un literatūrā, 

vizuālajā mākslā, angļu valodā, kā arī skolas olimpiāde matemātikā. Olimpiādes deva motivāciju 

jauniešiem labāk mācīties, apgūt papildus vielu. Labākie izglītojamie pārstāvēja tehnikumu 

valsts latviešu valodas un literatūras un matemātikas olimpiādē. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šajā gadā tehnikuma pasākumi bija daudzveidīgāki, jo 

pasākumu vadītāji ir ne tikai izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji, direktora vietniece audzināšanas 

darbā, bet arī mācību priekšmetu pedagogi. 

Nākamajā gadā jāturpina darbs pie jaunu mācīšanas formu un metoţu, kas saistītas ar 

jaunākajām tehnoloģijām un to apgūšanu izmantošanas, jo tas ne tikai veicina izglītojamo 

mācīšanās motivāciju, aktivizē zināšanu līmeni, bet arī sekmē dzīves prasmju apguvi un arī liek 

pedagogiem būt mūsdienīgākiem, nodrošina mācību procesa saistību ar praktiskām nodarbībām. 

Pedagogiem aktīvāk jāīsteno mācību individualizācija (darbs ar spējīgākajiem, zināšanās 

vājākajiem izglītojamajiem - diferencēta pieeja), tematiski jāplāno individuālā darba stundas, 

aktīvāk jāiesaista izglītojamie ārpusstundu pasākumos, nozīmīgu vietu ierādot viľu prasmēm un 

iespējām, pielietot jaunos tehnoloģiskos mācību līdzekļus, kā arī jādomā par mācību stundas 

norises procesa daudzveidību, jāsaista mācību priekšmeta tēmas ar izvēlēto izglītojamā 

programmu.  

Izglītojamo atskaitīšana 2010. gada laikā 

2010. gadā dienas nodaļā atskaitīti 42 izglītojamie. Laika periodā no 01.01.2010. līdz 

01.09.2010. tika atskaitīti 18 izglītojamie, kas sastāda 3.4 % no izglītojamo kontingenta uz 

2010. gada 1. janvāri (5. tabula). 
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Visvairāk atskaitīto ir no 1 kursiem – 9 izglītojamie. No 4. kursiem šajā laika periodā tika 

atskaitīti 2 izglītojamie. Viens izglītojamais - sakarā ar nāvi, otrs izglītojamais neieguva 

pietiekamu vērtējumu kvalifikācijas eksāmenā. 

Laika periodā no 01.09.2010. līdz 01.01.2011. tika atskaitīti 24 izglītojamie, kas ir  

4.13 % no izglītojamo kontingenta uz 2010. gada 1. septembri (6. tabula). 

Visvairāk atskaitīto ir no 1 kursiem – 21 izglītojamais, no kuriem 13 izglītojamie pārgāja 

atpakaļ uz vispārizglītojošajām skolām. Daļai izglītojamo nav pa spēkam mācību procesa temps, 

salīdzinot ar pamatskolu, kā arī vēl nav gatavi uzsākt patstāvīgu dzīvi prom no mājām - dienesta 

viesnīcās. 

No 4. kursiem tika atskaitīti 2 izglītojamie. Viena izglītojamā neuzsāka mācības pēc 

akadēmiskā atvaļinājuma, otra izstājās pēc pašas vēlēšanās. 

Joprojām daļai izglītojamo ir nepietiekoša motivācija mācīties, ko zināmā mērā sekmē 

tas, ka bieţi daţādās profesijās darbinieki ar zemu izglītības līmeni saľem pietiekami labu 

atalgojumu. 

Tomēr pedagogu kolektīvam jāturpina meklēt tādas darba formas, lai celtu izglītojamo 

motivāciju mācīties.  
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5. tabula. Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2010. līdz 01.09.2010.) 

DIENAS NODAĻA 
 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz 

01.01.2010. 

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. F 29 - - - - - - 1 1 3.45 

1. R 28 1 - - 1 - - - 2 7.14 

1. T 30 - - - - 2 - 1 3 10.00 

2. A 24 - - - 1 - - 2 3 12.50 

2. C 27 - - - - - - - - - 

2. F 24 - - - - - - 1 1 4.17 

2. K 26 - - - 1 - - 1 2 7.70 

2. R 26 1 - - - - - - 1 3.85 

2. T 24 1 - - - - - - 1 4.17 

3. A 22 - - - - - - - - - 

3. C 18 - - - 1 - - - 1 5.56 

3. F 19 - - - - - - - - - 

3. K 23 - - 1 - - - - 1 4.35 

3. R 25 - - - - - - - - - 

3. T 23 - - - - - - - - - 

4. A 24 - - - - - - - - - 

4. C 23 - - - - - - - - - 

4. F 22 - - - - - - 1 1 4.55 

4. K 21 - - - - - - - - - 

4. R 20 - - - - - - - - - 

4. T 23 - - 1 - - - - 1 4.35 

KOPĀ 529 3 - 2 4 2 - 7 18 3.40 
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6. tabula. Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2010. līdz 01.01.2011.) 

DIENAS NODAĻA 
 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz 

01.09.2010. 

Atskaitīšanas iemesli 

Kopā % 
Pārgāja uz 

citu mācību 

iestādi 

Slimības 

dēļ 

Nepietiekams 

vērtējums 

Neattaisnotie 

kavējumi 

Dzīves 

vietas 

maiņa 

Ģimenes 

apstākļi 

Citi 

iemesli 

1. A 30 6 - - 1 - - - 7 23.33 

1. C 30 - - - - - - - - - 

1. F 27 2 - - - - - 1 3 11.11 

1. G 27 2 - - - - - - 2 7.40 

1. L 28 - - - - - - - - - 

1. R 29 1 - - - - - 1 2 6.90 

1. T 25 2 - - 2 - - 3 7 28.0 

2. A 29 - - - - - - - - - 

2. F 28 - - - - - - - - - 

2. R 29 - - - - - - - - - 

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

3. A 21 - - - - - - 1 1 4.76 

3. C 27 - - - - - - - - - 

3. F 23 - - - - - - - - - 

3. R 25 - - - - - - - - - 

3. K 23 - - - - - - - - - 

3. T 25 - - - - - - - - - 

4. A 22 - - - - - - - - - 

4. C 18 - - - - - - 1 1 5.56 

4. F 19 - - - - - - - - - 

4. K 22 - - - - - - - - - 

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

4. T 22 - - - - - - 1 1 4.55 

KOPĀ 581 13 - - 3 - - 8 24 4.13 
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Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru 

Bibliotēkas fonds 2010. gadā tika papildināts par tehnikuma realizētā ESF projekta 

„Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes 

uzlabošana un īstenošana”  līdzekļiem. Par šiem līdzekļiem ir iegādātas 1806 grāmatas par 

summu Ls 7000.00. Līdz ar to ir uzlabojies mācību grāmatu nodrošinājums gan 

vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos (skat. 7. tabulu). Sevišķi svarīgi 

bija papildināt bibliotēkas fondu jaunajai izglītības programmai Loģistika.  

 

7. tabula. Bibliotēkas fonds 2010.gada beigās 

Grāmatu sadalījums Grāmatu skaits 

Vispārīgā nodaļa 6037 

Daiļliteratūra 8602 

Mācību grāmatas 23119 

Pārējās grāmatas 6077 

Kopā: 43835 

 

Divreiz gadā notika parakstīšanās uz periodikas izdevumiem un normatīvo aktu 

krājumiem, kuri nepieciešami mācību procesā.  

Lasītāju apkalpošana norisinās gan abonementā, gan bibliotēkas lasītavā. 2010. gadā 

veikta bibliotēkas lasītavas pārkārtošana, lai uzlabotu tajā mācību darba iespējas izglītojamajiem. 

Tagad lasītavā ir pieejamas jaunākās mācību grāmatas gan profesionālajos, gan 

vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, plašs uzziľu literatūras klāsts, kā arī periodiskie 

izdevumi: „Kapitāls”, „Bilance”, „Lietišķā Diena”, „Diena”, „Dienas Bizness”, Grāmatvedība un 

Ekonomika”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Geo” u.c. Darbs pie lasītavas 

darba vides uzlabošanas tiks turpināts arī tālāk. Lasītavā un abonementā tiek regulāri izvietotas 

bibliotekārās izstādes, kas veltītas nozīmīgiem notikumiem un aktualitātēm. Abonementā 

izvietotajā informatīvajā stendā lasītāji var iepazīties ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, 

jaunumiem un citu svarīgu informāciju. 

2010. gada septembrī tika rīkotas bibliotekārās stundas pirmo kursu izglītojamajiem, lai 

iepazīstinātu ar tehnikuma bibliotēku un tās piedāvātajām iespējām.  

 

Ārpusstundu pasākumi un audzināšanas darbs 

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 Jaunatnes iniciatīvu centra ieteikumus par 

prioritāriem uzdevumiem.  

Audzināšanas pasākumi un stundas ir iekļauti 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.  Pilsoľa 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 viľus interesējošos jautājumus un konsultēties 

ar tehnikuma administrācijas pārstāvjiem un kursu audzinātājiem, kā labāk veikt mācību 

procesu. 
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Izglītojamajiem ir iespēja organizēt, uzľemties atbildību un piedalīties daţādos 

tehnikuma pasākumos, gan Valsts svētku svinēšanā, gan konkursos. 

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

1. Kursa audzinātāju atskaites pēc noteiktas formas. 

2. Audzinātāju semināri savstarpējai pieredzei. 

3. Pedagoģiskās padomes sēdē. 

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. 

6. Atgriezeniskā saite - pedagogs - izglītojamais. 

7. Saskarsmes kultūra. 

Pedagogi veicina izglītojamiem labvēlīgu mācību vidi. 

Tehnikumā pasākumi ir iekļauti gada audzināšanas darba plānā un arī katra mēneša darba 

plānā. Tehnikumā tiek rīkota Skolotāju diena, atzīmēta Lāčplēša diena, kuras laikā tehnikuma 

jaunieši kopā ar pedagogiem dodas nolikt svecītes 11. Novembra krastmalā, LR proklamēšanas 

diena ar svētku koncertu, tehnikuma administrācijas uzrunu un viesiem. Svinam Ziemassvētkus, 

Lieldienas, Mātes dienu. 

Šogad notikuši radoši pasākumi - Nepieradinātās modes skate, Valentīna dienas 

pasākums, diskotēka „Valentīna dienas burziľš”. 

Notika radošas tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani un izdevniecības „Annele” 

pārstāvjiem. 

LR proklamēšanas dienā notika tikšanās ar 10. Saeimas deputāti Lolitu Čigāni. 

Daudz radošas izdomas izglītojamie parādīja plakātu konkursos: „Kas notiek Latvijā”, 

tematiskajās izstādēs, kas veltītas tradicionālajiem svētkiem. 

Kā radošu pasākumu var minēt Skatuves runas konkursu, 1. aprīlī Joku dienas pasākumu- 

Jautrās pusdienas. 

Pirmo reizi tehnikumā tika organizēts konkurss „RTT talants 2010”. Konkursā pirmo 

vietu ieguva 1. G kursa izglītojamais Gunārs Romanovs ar savu priekšnesumu (2. attēls). 

 

2.attēls. G. Romanovs konkursā „RTT talants 2010” 
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Liels un nozīmīgs tehnikumam bija 65. gadu jubilejas pasākums un absolventu 

salidojums 2010. gada 17. decembrī. Lai noorganizētu šo pasākumu, bija jāapzina bijušie 

pedagogi, tehnikuma absolventi. Šajā darbā iesaistījās skolotāji kopā ar izglītojamajiem un 

tehnikuma administrācija. 

Pasākums notika divās daļās ar svinīgo koncertu un tehnikuma godināšanu Kongresu 

namā un absolventu tikšanos tehnikuma telpās (3. attēls). 

 

3. attēls. Tehnikuma pedagogu un izglītojamo „Vēja spārniem” kopkoris 

 

2010. gadā tehnikumā notika kompozīciju izstādes: 

1. „Mārtiľdienas kompozīcijas”. 

2. „Romantiskā Ziemassvētku egle” - ļoti krāšľa un vizuāli interesanta izstāde. 

3. „Lieldienu kompozīcijas”. 

Divas reizes mācību gada laikā 1. semestra un 2. semestra beigās notika labāko 

tehnikuma izglītojamo pieľemšana pie tehnikuma direktores, I. Safronova izteica pateicību par 

labām un teicamām sekmēm, cienāja jauniešus ar Pateicības kliľģeri. Šī tehnikumā ir jauna 

tradīcija, kas radīta, lai stimulētu jauniešus labi mācīties. Mācību gada pēdējā dienā tehnikuma 

administrācija un pedagogi izglītojamajiem pateicās un apbalvoja tos par piedalīšanos un 

sasniegumiem sporta un sabiedriskajās aktivitātēs. 

3. kursu izglītojamie apmeklēja Jūgendstila muzeju, Latvijas Bankas Naudas muzeju. 

Notika izglītojamo labdarības akcija - telpaugu dāvināšana tehnikumam - veltījums 

Latvijas valsts dzimšanas dienā. 

Jau otro gadu pēc kārtas 2. R kurss piedalījās „Zelta zivtiľas” organizētajā čempionātā 

Ogrē. Kursa audzinātāja secināja, ka piedalīšanās šādos pasākumos saliedē kursu un dod iespēju 

vienam otru iepazīt tuvāk, veicina izglītības iestādes atpazīstamību un aicināja šādās aktivitātēs 

piedalīties arī citus kursus. 

Tehnikumā darbojas jauniešu koris „Vēja spārniem” un vokālā studija, kuru vada 

mūzikas pedagoģe, diriģente Inga Cimiľa. 

Kora un vokālās studijas dalībnieki šajā mācību gadā piedalījās visos tehnikuma 

organizētajos pasākumos ar saviem muzikālajiem un kustību priekšnesumiem. Otrajā semestrī 

Sv. Valentīna dienā tika noorganizēts apsveikuma koncerts „Mīlestība”, kurā kora dalībnieki 

parādīja visu, ko ir iemācījušies. Vokālās studijas jaunieši individuāli piedalās konkursos. 
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Tehnikums piedalījās Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra un Izglītības ministrijas 

pasākumos. „Amatnieku svētkos 2010” jauniešu koris ieguva tiesības piedalīties X Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (turpmāk - Dziesmu svētki). Dziesmu svētkos piedalījās 

jauniešu kora „Vēja spārniem” 38 dalībnieki (4. attēls). 

Piedalīšanās Dziesmu svētkos ir liels panākums gan tehnikuma jauniešiem, gan 

pedagogiem. 
 

 

4. attēls. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma jauniešu koris "Vēja spārniem" X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010. gada 10. jūlijā 

 

Dziesmu svētkos tehnikums sevi prezentēja Vērmanes dārzā ar meistarstiķi „5. Elements”, 

kurā bija atspoguļotas piecas tehnikuma izglītības programmas (5. attēls). 

Pēc veiksmīgas debijas dziesmu svētkos ar meistarstiķa priekšnesumu, septembrī tika 

nodibināts improvizācijas teātris, kuru brīvprātīgi vadīja 3.K kursa izglītojamais Krišjānis Elviks. 

Jaunieši iet uz mēģinājumiem un radoši strādā. 
 

5. attēls. Meistarstiķis „5. Elements” 
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Tehnikuma administrācija kopā ar 4. kursu izglītojamajiem un kursu audzinātājiem 

ieviesa jaunu tradīciju tehnikumā - Ţetonu vakaru. Jaunieši un pedagogi aktīvi piedalījās šī 

pasākuma organizēšanā. Pēc šī notikuma gan jaunieši, gan pedagogi secināja, ka Ţetonu vakars 

topošajiem tehnikuma beidzējiem ir labs iesākums finiša taisnei, kas motivē topošos absolventus 

daudz labāk mācīties. 

Izglītojamo pašpārvaldei (6. attēls) ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar tehnikuma 

administrāciju.  

Pēc pašpārvaldes ierosinājuma tika organizēti daţādi stundu un ārpusstundu pasākumi, 

labiekārtota mācību vide. Kā veiksmīgs sadarbības veids jāmin otro gadu pēc kārtas noorganizētā 

un notikusī diskotēka, kas guva visatzinīgāko vērtējumu un kļuva par apstiprinājumu tam, ka 

sadarbojoties un veiksmīgi komunicējot, var sasniegt labu rezultātu, ko atzinīgi novērtē 

izglītojamie. 

 

6. attēls. Izglītojamo pašpārvalde 

 

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.  

Pašpārvaldes pārstāvji Kristaps Kuzľecovs un Raivis Vutnāns piedalījās forumā „Eiropas 

Savienības struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības modernizācijai ”. 

Pašpārvalde aktīvi piedalījās ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem 

administrācijas lēmuma pieľemšanā par tehnikuma mājas lapas uzlabošanu. 

Izglītojamo pašpārvaldes un tehnikuma administrācijas sadarbība notika kopīgi analizējot 

mācību rezultātus pa kursiem, kā arī apsprieţot radušās problēmas, nesekmību un kavējumus. 

Pašpārvaldes izglītojamie aktīvi piedalījās mācību priekšmetu viktorīnu organizēšanā un 

vadīšanā. Pašpārvalde aktīvi iesaistījās tehnikuma 65. gadu jubilejas pasākuma un absolventu 

salidojuma organizēšanā un vadīšanā. 

Tehnikuma administrācija uzklausīja un kopīgi apsprieda stundu saraksta sastādīšanu un 

brīvā laika plānošanas ieteikumus no izglītojamo pašpārvaldes puses. 
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Sporta aktivitātes 

2010. gadā AMI sporta kluba rīkotajās sacensībās piedalījās 187 mūsu tehnikuma 

izglītojamie (7. attēls). Baltijas valstu profesionālās izglītības sporta spēlēs mūsu tehnikuma 

dalībnieku skaits - 4. 

 

7. attēls. Sporta aktivitātes 

 

Tehnikuma zēnu komandas piedalījās 11 sporta veidos: 

1. Vieglatlētikā – 11. vieta Rīgas reģionā 

2. Šautriľu mešanā - 5. vieta Rīgas reģionā. 

3. Basketbolā - 3. vieta Rīgas reģionā. 

4. Dambretē - 13-15. vieta Rīgas reģionā. 

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

6. Handbolā - 4. vieta Rīgas reģionā. 

7. Volejbolā - 3. vieta Rīgas reģionā. 

8. Badmintonā - 9. vieta Rīgas reģionā. 

9. Galda tenisā - 3. vieta Rīgas reģionā. 

10. Krosā - 6. vieta Rīgas reģionā. 

11. Futbolā -7-9. vieta Rīgas reģionā 

Kopvērtējumā zēniem 6. vieta Rīgas reģionā no 15 komandām. 10. vieta  
LR Profesionālās izglītības mācību iestāţu čempionāta kopvērtējumā. 

Tehnikuma meiteľu komandas piedalījās 10 sporta veidos: 

1. Vieglatlētikā - 2. vieta Rīgas reģionā. 

2. Šautriľu mešanā - 1. vieta Rīgas reģionā. 

3. Basketbolā - 1. vieta Rīgas reģionā, un 1. vieta LR Profesionālās izglītības mācību 

iestāţu čempionātā. 

4. Dambretē - 5-6. vieta Rīgas reģionā. 

5. Handbolā - 1. vieta Rīgas reģionā, 2.vieta LR čempionātā 

6. Volejbolā - 3. vieta Rīga reģionā. 

7. Badmintonā - 3. vieta Rīgas reģionā. 

8. Krosā - 8. vieta Rīgas reģionā. 

9. Futbolā - 9-10. vieta Rīgas reģionā. 
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Kopvērtējumā meitenēm 4. vieta Rīgas reģionā, 8. vieta LR Profesionālās izglītības 

mācību iestāţu čempionātā. 2010.gada lielākais sportiskais sasniegums - tehnikumam 1. vieta 

LR skolu čempionātā ielu basketbolā vidusskolu grupā. 

 

 Pasākumi karjeras izaugsmei 

2010. gadā, lai veicinātu karjeras izglītības popularizēšanu, pedagogi un izglītojamie 

piedalījās projektā, kura ietvaros par tehnikuma izglītības programmām stāstīja vispārizglītojošās 

skolās. Šim nolūkam speciāli tika sagatavota prezentācija, kuru tehnikuma izglītojamie un 

pedagogi izmantoja, stāstot par savu izglītības iestādi un tajā apgūstamajām izglītības 

programmām. 

Vienu reizi mēnesī notika tikšanās profesionālās karjeras izaugsmei, kurās piedalījās arī 

mūsu tehnikuma absolventi.  

Karjeras izglītību kursos apguvušas divas tehnikuma pedagoģes Nadeţda Markina un 

Anna Pušpure. Savu gūto pieredzi pedagoģes izmantoja, organizējot tikšanos ar  

Rīgas 11. pamatskolas skolēniem un tikšanās laikā popularizējot tehnikumā apgūstamās 

izglītības programmas un pašu tehnikumu 

Notika tikšanās ar tehnikuma absolventiem, kuru laikā izglītojamie varēja pārliecināties, 

ka tehnikums spēj sagatavot konkurētspējīgus speciālistus. Profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogi 1. kursu izglītojamos iepazīstināja ar iegūstamās profesijas standartu un informēja par 

kvalifikācijas iegūšanas prasībām.  

Notika plakātu konkurss „Ievērojams cilvēks manā profesijā”. Šajā plakātu konkursā 

tehnikuma jauniešiem bija jāatspoguļo profesionāļi, kas strādā viľu izvēlētajā profesijā un arī 

jāraksturo šo personu sasniegumi.  

Lai sekmētu apgūstamo profesiju prestiţu un izglītojamo kontingenta saglabāšanu, kursu 

audzinātāji organizēja vairākas tikšanās ar apgūstamo profesiju pārstāvjiem. Notika 4. kursu 

organizētie semināri, kuru laikā viľi dalījās savā pieredzē par savu nākotnes profesiju ar 1. un 2. 

kursu izglītojamajiem.  

Tehnikuma izglītojamie daţādu profesionālo mācību priekšmetu ietvaros kopā ar 

pedagogiem apmeklēja vairākus uzľēmumus, tādējādi gūstot priekšstatu par reālu darba vidi un 

iespēju papildināt savas zināšanas. 

 

Mācību prakses izvērtējums 

Tehnikuma viens no galvenajiem uzdevumiem un mērķiem ir sagatavot jaunos 

speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi mūsdienu darba tirgū. Lai to panāktu, viens no 

noteicošajiem faktoriem ir maksimāli apgūt praktiskās iemaľas izvēlētajā profesijā mācību laikā. 

Izglītojamie šīs iemaľas galvenokārt apgūst praktisko mācību un kvalifikācijas prakses laikā. 

Kvalifikācijas prakse ir viens no veidiem, kā izglītojamie var parādīt savas teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaľas darba devējiem, ar iespēju kļūt par uzľēmuma patstāvīgiem 

darbiniekiem, un perspektīvā izaugt līdz vadošajiem speciālistiem. Tāds ir arī tehnikuma 

galvenais mērķis organizējot kvalifikācijas praksi, kā arī viens no uzdevumiem ir sagatavot darba 

tirgū konkurēt spējīgus jaunos komercdarbiniekus. 
Šajā gadā tika turpināts darbs pie izglītojamo teorētisko prasmju sasaistes ar praksi 

pilnveidošanas, jo zināms, ka ne vienmēr teorija sakrīt ar praksi, mēdz būt atšķirības, tāpēc 

izglītojamiem jāprot tās saskatīt un izvērtēt. 

Tika veikts darbs, lai sekmētu izglītojamo izpratni, ka karjerai jāveidojas pakāpeniski no 

zemākās pozīcijas virzoties uz augšu. Jo mēdz būt gadījumi, it īpaši pirmā prakses laikā, ka 

izglītojamajam šķiet, ka viľš nav uzľēmumā atbilstoši novērtēts, jo viľam uztic vai liek veikt 

zemākas kategorijas darbus. Šo jautājumu risināšanā noteicošais faktors ir laba sadarbība ar 

prakses uzľēmumiem. Šogad tehnikums turpināja sadarbību ar SIA „Mediapol”,  

SIA „Ademone”, SIA „Elpa-2”, AS „Aldaris”, SIA „Rimi Latvija”, SIA „Daiļrade koks”,  

SIA „Ābele”, SIA „Arkolat” u.c. uzľēmumiem, ar kuriem ir ilgstoša sadarbība. Jo šajos 

uzľēmumos iespēju robeţās izglītojamajiem ir iespēja maksimāli izpildīt prakses programmu, 
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apgūt komercdarbiniekiem nepieciešamās praktiskās iemaľas, attieksme pret praktikantiem ir 

saprotoša, pretimnākoša un darbinieki praktikantu apmācību nenovērtē kā papildus slogu. 

Lai pilnveidotu izglītojamā prakses iespējas un nodrošinātu visus izglītojamos ar 

atbilstošām prakses vietām, šajā gadā uzsākta sadarbība arī ar jauniem uzľēmumiem, kā 

piemēram SIA „Elko”, SIA „Trīs Dalderi”, SIA „Norde”, SIA „Arēna Catering”, SIA „Fīlings”, 

SIA „Profester Invest”, SIA „Sunset” u.c.. 

Attieksme pret praktikantiem bez šaubām katrā uzľēmumā ir atšķirīga, mēdz būt 

uzľēmumi, kuros prakses mērķi un uzdevumi pilnīgi netiek izprasti. Tomēr varam atzīmēt tādus 

uzľēmumus kā SIA „Elko”, SIA „Ābele”, SIA „Arēna Catering”, SIA „Norde”,  

SIA „Mediapol”, kuros prakse tika organizēta un vadīta atbilstoši visām prasībām, izglītojamie 

šajos uzľēmumos ieguva labas praktiskās iemaľas. Sadarbojoties ar prakses uzľēmumiem 

redzams, ka tehnikumā īstenotās izglītības programmas ir pieprasītas darba tirgū, jo daudzi 

izglītojamie ceturtā kursa prakses laikā uzľēmumos tiek pieľemti darbā. Kā arī arvien bieţāk 

uzľēmumi piedāvā darbu mūsu absolventiem. Izglītojamo praksi bez šaubām vēl ietekmē 

ekonomiskā situācija valstī, bet kā jau minēts, ir jūtama situācijas uzlabošanās. 

Šajā gadā turpinājās arī sadarbība ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, un restorānu 

pakalpojumu komerczinību izglītības programmas izglītojamiem bija iespēja iziet praksi un 

vasarā strādāt ēdināšanas uzľēmumos Vācijā. Tehnikums iesaistījās arī citos projektos, kā 

piemēram Nordplus projekta ietvaros mūsu izglītojamie izgāja praksi Somijā un Igaunijā, 

savukārt izglītojamie no minētām valstīm praksi izgāja Rīgā. 

Šajā gadā tika īstenots ESF līdzfinansētais projekts par kvalifikācijas prakses uzlabošanu 

un īstenošanu tehnikuma izglītojamiem, bet jāatzīmē, ka no lielajiem uzľēmumiem, it īpaši 

raţošanas atsaucība ir pasīva, jo galvenokārt konkursā uz prakses vietu iepirkumu pieteicās 

nelieli uzľēmumi. Kā galvenais atteikuma iemesls visbieţāk tiek minēts nevēlēšanās formēt 

nepieciešamos dokumentus un domājam, ka paredzētā samaksa viľiem ir maznozīmīga. Pilnīgai 

prakses programmas apguvei mums ir ārkārtīgi nepieciešams arī lielo uzľēmumu atbalsts, pie kā 

tad nākošajā gadā ir nopietni jāstrādā. 

Šajā gadā tehnikumā tika īstenota jauna loģistikas programma, kurai izstrādāta praktisko 

mācību un kvalifikācijas prakses programmas izglītojamiem. 

Būtu arī jāatzīmē, ka uzľēmumos prakses vadītāji objektīvāk izvērtē praktikantu darbu, 

un atsauksmēs ir doti priekšlikumi un ieteikumi prakses darba pilnveidošanai. 

Galveno kvalifikācijas prakses uzdevumu – sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 

un konkurētspējīgus jaunos speciālistus tehnikums šajā gadā pamatā ir veicis. Visi izglītojamie 

savlaicīgi tika nodrošināti ar atbilstošām prakses vietām un prakses programmas uzdevumi tika 

izpildīti. 

Nākošajā gadā jāturpina darbs pie prakses organizēšanas pilnveidošanas, jāizanalizē un 

jāizvērtē uzľēmumu atbilstība tehnikuma prasībām, jo mazajos uzľēmumos ne vienmēr ir iespēja 

izpildīt prakses programmu. Jāmeklē jauni sadarbības partneri, lai nodrošinātu ar atbilstošām 

prakses vietām jaunās loģistikas programmas izglītojamos. Kā arī jāpārskata un jāveic 

nepieciešamās izmaiľas mazumtirdzniecības komerczinību un rūpniecības komerczinību 

izglītības programmu kvalifikācijas prakses programmās. Jāturpina šajā gadā iesāktais darbs pie 

izglītojamo profesionālās motivācijas paaugstināšanas, lielāku atbildību prasot no pedagogiem 

un prakses vadītājiem. Jāpilnveido prakses atskaišu veidošanas izstrāde, iemācot izglītojamajiem 

vairāk izteikt savas domas, viedokļus, saistot ar konkrētā uzľēmuma darbu, mazāk izmantojot 

teorētiskos materiālus. Kvalifikācijas prakses gaita un rezultāti tiek izvērtēti un analizēti 

pedagoģiskās padomes sēdē un metodiskajās komisijās. 

 

2.2.3. Dalība valsts un starptautiskajos projektos 

1. Īstenotā projekta nosaukums: „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības 

programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana” (Īstenotā projekta līguma numurs: 

2010/0102/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/014). Projekta iesniedzējs ir Rīgas Tirdzniecības 

tehnikums. Kā sadarbības partneri atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanai tiek iesaistīti Rīgas 
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Tūrisma un tirdzniecības skola un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā 

vidusskola. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši – no 2010. gada 1. augusta līdz 2012. gada 

31. jūlijam. Kopējās apstiprinātās izmaksas ir LVL 302 560. 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. 

Projekta ietvaros paredzēts: 

1. Īstenot mācību praksi pie komersantiem. 

2. Organizēt praktiskās mācības un seminārus pie nozares profesionāļiem. 

3. Konsultēt izglītojamos vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos. 

4. Organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus starp sadarbības partneru 

izglītojamajiem. 

5. Izstrādāt un izdot mācību līdzekļus un uzdevumu krājumus. 

6. Izstrādāt datorizētos mācību kursus un veikt lietotāju apmācību. 

7. Uzlabot tehnikuma mājas lapu. 

8. Iegādāties mācību un uzziľas literatūru, kā arī abonēt periodiku. 

9. Nomāt biroja un datortehniku, kā arī datorprogrammas. 

10. Nodrošināt projekta publicitāti un organizēt projekta noslēguma konferenci. 

Projekta 1. posmā, periodā no 2010. gada 1. augusta līdz 2010. gada 31. oktobrim, uzsāktas 

sekojošas aktivitātes: 

- izglītojamo mācību prakses īstenošana pie komersantiem; 

- konsultācijas vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos; 

- mācību līdzekļu un uzdevumu krājumu izstrāde; 

- mācību un uzziľas literatūras iegāde bibliotēkas krājumu papildināšanai. 

2010. gada 7. oktobrī laikrakstā „Izglītība un Kultūra” publicēta informācija par projektu rakstā 

„RTT ar ES atbalstu uzlabos izglītības programmu kvalitāti”. 

Projekta 2. posmā, periodā no 2010. gada 31. oktobra līdz 2010. gada 31. decembrim notikušas 

sekojošas aktivitātes: 

- olimpiādes vispārizglītojošajos priekšmetos: „Latviešu valoda un literatūra”, „Angļu 

valoda”, „Vizuālā māksla”; 

- semināri mācību priekšmetā „Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas” par tēmu „Novitātes 

auksto ēdienu un uzkodu gatavošanas tehnoloģijā” un „Novitātes auksto uzkodu 

gatavošanas tehnoloģijā”; 

- mācību un uzziľas literatūras iegāde bibliotēkas krājumu papildināšanai; 

- periodikas abonēšana 2011. gadam; 

- uzlabota un pilnveidota tehnikuma mājas lapa. 

Šajā posmā turpinās aktivitātes: 

- izglītojamo mācību prakses īstenošana pie komersantiem; 

- konsultācijas vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos; 

- mācību līdzekļu un uzdevumu krājumu izstrāde. 

Konsultācijas 2010./2011.mācību gadā notika 14 vispārizglītojošajos mācību priekšmetos un 

31 profesionālajā mācību priekšmetā, tās sniedza 35 tehnikuma pedagogi. 

 

2. Projekts: „NORDBALT BUSINESS PLAN”, programma: „NORDPLUS” Nr. JR-2010_1a-

21002. Projekta īstenošanas periods ir 2010. – 2011. gads un tas norit vairākos posmos. 

 No 2010. gada 22. novembra līdz 3. decembrim divi tehnikuma izglītojamie – restorāna 

pakalpojumu komerczinību izglītības programmas 3. C kursa izglītojamais Rūdis 

Rubenis un reklāmas pakalpojumu komerczinību izglītības programmas 3. K kurs 

izglītojamais Krišjānis Elviks – projekta ietvaros uzturējās Igaunijā. Uzľemošais 

partneris bija Laane-Viru koledţa (Lääne-Viru College). Kopā ar izglītojamajiem 

Igaunijā no 2010. gada 22. novembra līdz 26. novembrim uzturējās skolotāja Inese Tone. 
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 No 2010. gada 23. novembra līdz 4. decembrim divi tehnikuma izglītojamie – 

rūpniecības komerczinību izglītības programmas 3. T kursa izglītojamā Agija Vērdiľa un 

reklāmas pakalpojumu komerczinību izglītības programmas 3. K kursa izglītojamā Ilze 

Ļaksa-Timinska – projekta ietvaros uzturējās Somijas Republikai piederošajās Ālandu 

salās. Uzľemošais partneris bija Ālandu Biznesa koledţa (Ålands Handelsläroverk). 

Kopā ar izglītojamajiem Ālandu salās no 2010. gada 23. novembra līdz 26. novembrim 

uzturējās skolotāja Maija Grauziľa. 

  

3. MŪŢIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LEONARDO DA VINCI APAKŠPROGRAMMA 

Projekta nosaukums: „Izglītojamo mārketinga prasmju un iemaľu uzlabošana Somijā” 

(Mobilitātes līguma Nr.: 2010-1-LV1-LEO01-00551). Projekta kopējais maksimālais 

finansējums ir EUR 8406,00. Uzľemošā partnerorganizācija: OY Porvoon Kauppaoppilaitos 

Borgå Handels (turpmāk Porvoo Komerckoledţa) 2010. gada rudenī tika veikta informēšana par 

projektu, potenciālie dalībnieki pieteicās dalībai. Tika veikta dalībnieku atlase trīs kārtās. 

Projekta realizācija tiek plānota 2011. gadā. 

 

3. Personāls 

Pārskata periodā vidējais amatu vienību skaits 92,7 t.sk. pedagoģiskais personāls 59,2. 

Faktiskais vidējais darbinieku skaits 67, t.sk. pedagoģiskais personāls 36. Visiem 

pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā izglītība, t.sk. augstākā pedagoģiskā izglītība 

21 darbiniekam un augstākā profesionālā izglītība, kā arī pedagoģiskā - 15 darbiniekiem. 

Pārskata periodā pieľemti 22 un atbrīvoti 22 darbinieki. Pedagoģiskie darbinieki ir 

pārsvarā vecumā no 50-59 (skat. 9. tabulu). 
 

8. tabula. Darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām 2010. gadā 

20-29 gadi 30-39 gadi 40-49 gadi 50-59 gadi 60 gadi un vecāki 

Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 

3 2 2 3 4 2 4 1 3 4 

 

9. tabula. Pedagoģisko darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām 

2010.gadā  

20-29 gadi 30-39 gadi 40-49 gadi 50-59 gadi 60 gadi un vecāki 

Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 

1 0 4 0 7 1 14 2 8 1 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai 

Tehnikumam ir sava mājas lapa, kurā ir iekļauta visa jaunākā informācija par mūsu 

izglītības iestādi. Tiek veikta informatīva kampaľa presē un radio. 

Tiek izdots informatīvais buklets par apgūstamajām izglītības programmām. Katru gadu 

tiek organizētas trīs informācijas dienas. Informācija par tehnikumu iekļauta izglītības iestāţu 

katalogos. 

Lai nokomplektētu un uzľemtu jaunas grupas, tiek strādāts pie tehnikuma reklāmas un 

tēla veidošanas.  Nākamajā gadā plānojam apmeklēt daudz vairāk pamatskolu un vidusskolu, lai 

stāstītu par mācību procesu tehnikumā un tajā apgūstamajām profesijām. 

Aktīvi pedagogi un izglītojamie iesaistījās tehnikuma izglītības programmu 

popularizēšanā, piedaloties izstādē „Skola 2010” (8. attēls), veidojot informatīvos bukletus un 

atsauces tehnikuma mājas lapā, stāstot par izglītības programmām Informācijas dienās, 

piedaloties „Amatnieku svētkos 2010”. 
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8. attēls. Izstādē „Skola  2010” 

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 2010. gada absolventu tālākajām gaitām (skat. 10. tabula). Jāsecina, ka lielākā daļa beidzēju 

27,13% strādā ārzemēs, 23,25% - strādā specialitātē, 20,93% - mācās klātienē. 
 

10.tabula. Informācija par 2009./2010. mācību gada tehnikuma beidzējiem  

uz 2010. gada 1. oktobri 
 

Nr. 

p.k. 

Kurss 

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

1. Strādā specialitātē 7 7 5 4 2 5 30 23,25 

2. Strādā citur 6 4 1 5 2 3 21 16,28 

3. Mācās klātienē - 4 2 4 7 10 27 20,93 

4. 

Mācās maiľu grupās 

(vakara, brīvdienu, nepilnu 

studiju laiku) nestrādā 

1 - 2 1 - - 4 3,1 

5. Strādā ārzemēs 8 8 8 3 5 3 35 27,13 

6. 
Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
1 - - 1 - - 2 1,55 

7. Nestrādā, meklē, darbu - - 3 - 5 1 13 7,75 

 Kopā: 23 23 21 19 21 22 129  
          

 
* Strādā un mācās vakara, 

neklātienes nodaļās 
1 - - 

- 
- - 1 0,8 

 

4.3.Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Tehnikuma sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām tiek realizēta vairākās jomās un 

saistībā ar daţādām aktivitātēm. 

Tehnikuma administrācija kopā ar izglītojamo  pašpārvaldi uzsāka sadarbību ar Latvijas 

Samariešu biedrību. Izglītojamie piedalījās akcijās „Paēdušai Latvijai”, savā brīvajā laikā 
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strādājot veikalos Maxima, kur vāca pārtikas pakas. Abpusējas sadarbības rezultātā tika plānots 

noslēgt sadarbības līgumu 2011. gadā ar Latvijas Samariešu biedrību. 

Tehnikuma jaunieši kopā ar pašpārvaldi organizēja labdarības akciju, kurā vāca drēbes, 

grāmatas un sadzīves priekšmetus. Šīs mantas tika nodotas tālāk Latvijas Sarkanā krusta 

biedrībai. 

 

5. 2011. gadā plānotie pasākumi 

4.3. Rīgas Tirdzniecības tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas 2010. - 2015. gadam 

plānoto pasākumu ieviešana. 

4.4. Sadarbība ar ārvalstu izglītības iestādēm, piedaloties daţādu nacionālo un starptautisko 

projektu izstrādē un īstenošanā. 

4.5. ESF projekta „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības 

programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana” un „Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana” īstenošana. 

4.6. Sadarbības turpināšana ar sociālajiem partneriem mūsdienu darba tirgū konkurētspējīgu 

jauno speciālistu sagatavošanā un darbs pie ESF projekta „Rīgas Tirdzniecības 

tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un 

īstenošana” aktivitātēm saistībā ar kvalifikācijas prakses nodrošināšanu. 

4.7. Loģistikas komerczinību izglītības programmas īstenošana un īstenošanas procesa 

kontrole un analīze. 

4.8. Dalība izstādē „Skola 2011”, profesiju dienās, „Amatnieku svētkos 2011”.  

4.9. Tehnikuma iekšējās vides modernizēšanas darbs, uzlabojot telpu sakārtotību un 

materiāltehnisko nodrošinājumu. 

 

 

 

Direktores vietā 

direktora vietniece mācību darbā I. Tone 
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