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1. Pamatinformācija
1.1. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas juridiskais statuss
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ( turpmāk tekstā – skola) ir Latvijas Republikas
Ministru kabineta dibināta iestāde profesionālās izglītības iegūšanai. Skolas darbības tiesiskais
pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums u.c. normatīvie akti, kā arī Rīgas
Tirdzniecības profesionālās vidusskolas nolikums. Skolai ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss,
tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – IZM) pakļautībā esoša izglītības iestāde.
1.2. Skolas darbības virzieni un mērķi, īstenotās budžeta programmas
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, īstenot izglītības programmas, kas nodrošina
valsts profesionālās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
Skolas pamatuzdevumi saskaņā ar nolikumu: nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību
un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes, sagatavot darba tirgum kvalificētus
speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, radīt labvēlīgus
apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai, izveidot profesionālās
izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus,
valsts kustamo un nekustamo mantu.
Skola realizē licenzētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības budžeta programmas:
 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – restorāna pakalpojumu komercdarbinieks);
 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks);
 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – mazumtirdzniecības komercdarbinieks);
 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – rūpniecības komercdarbinieks);
 komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – komercdarbinieks);
 restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – restorānu pakalpojumu speciālists);
 telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks).
1.3. 2014. gada galvenie uzdevumi:
1.3.1. Izstrādāt skolas attīstības un investīciju stratēģiju 2014. – 2020. gadam, ņemot vērā
pašreizējo un plānoto izglītības iestādes attīstību.
1.3.2. Izvērtēt 2014. 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. Pēc „Telemehānikas un loģistikas” 1,5 gadīgās programmas – Loģistikas darbinieks
licencēšanas, strādāt pie grupas nokomplektēšanas, nokomplektēt grupu un sagatavot
jauno izglītības programmu akreditācijas procesam.
1.3.4. Īstenot Nordpluss Junior Promote HLS projekta aktivitātes, saskaņā ar ieplānoto
laika grafiku.
1.3.5. Sekmēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos pedagogu kompetences un kvalifikācijas
celšanas pasākumos un projekta „e-Twinning” aktivitātēs starptautiskās pieredzes
iegūšanai.
1.3.6. Pedagogiem iesaistīties centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu un moduļu
izglītības programmu izstrādes darba grupās.
1.3.7. Nodrošināt restorānu uzskaites un vadības sistēmas „ R-Keeper”, noliktavas
datorprogrammas GrinS, grāmatvedības datorprogrammas „ 1C”, Adobe CS5.5 Design
Standart ( Fotoshop) apguvi izglītojamajiem.
1.3.8. Turpināt izglītojamo praktisko apmācību, meklēt jaunus darba devējus un sociālos
partnerus veiksmīgākai un profesionālākai praktisko iemaņu apguvei jaunos
uzņēmumos.
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1.3.9. Organizēt telemehānikas un loģistikas izglītības programmas profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu un sadarbībā ar darba devējiem vērtēt tā norisi, saturu, norisi,
lai apzinātu papildus veicamos uzdevumus programmas satura pilnveidošanai.
1.3.10. Strādāt pie jaunu izglītības programmu izstrādes gan pamatskolu, gan vidusskolu
absolventiem, šo programmu realizēšanai mūsu izglītības iestādē.
1.3.11. Veicināt audzēkņu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu
attieksmi un rīcību.
1.3.12. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot
profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.
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2. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Skolas finanšu resursi un darbības rezultāti.

1. tabula.
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)
2014. gads
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu
izdevumu
(kopā)

1.1.

Dotācijas

1.2.

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

Ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

Ziedojumi un dāvinājumi

2.

2013. gads
(budžeta
izpilde)

resursi
segšanai

Apstiprināts
likumā

Budžeta
izpilde

1151152

1241259

1271483

1133941

1230873

1263083

17211

10386

8400

Izdevumi (kopā)

1147189

1241259

1278735

2.1.

Uzturēšanas
(kopā)

1133941

1200993

1231411

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

1020623

1093557

1126581

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

113318

107436

104830

2.1.3.

Kārtējie
maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.4.

Uzturēšanas
transferti

2.2.

Izdevumi
kapitālieguldījumiem

13248

40266

47324

izdevumi

izdevumu
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2. tabula.
Programma: Eiropas Sociālā fonda projektu un pasākumu īstenošana
(euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu
izdevumu
(kopā)

1.1.

2013. gads
(budžeta
izpilde)

resursi
segšanai

2014. gads
Apstiprināts
likumā

Budžeta
izpilde

159565

229704

211233

Dotācijas

159565

229704

211233

2.

Izdevumi (kopā)

159565

229704

211233

2.1.

Uzturēšanas
(kopā)

159565

229704

211233

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

14358

35990

34774

2.1.2.

Procentu izdevumi

2.1.3.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

145207

193714

176459

izdevumi

3. tabula.
Programma: Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
(euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2013. gads
(budžeta
izpilde)

resursi
segšanai

2014. gads
Apstiprināts
Budžeta
likumā
izpilde

1.

Finanšu
izdevumu
(kopā)

1.1.
1.2.

Dotācijas
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

Ārvalstu
palīdzība

1.4.

Ziedojumi un dāvinājumi

2.
2.1.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas
izdevumi
(kopā)

2000
2000

1188
1188

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

2000

1188

43200

finanšu

43200
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2.2. Skolas darbības rezultāti
2.2.1. Galvenā prioritāte
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Profesionālo izglītības iestāžu tīkla
optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015. gadam” un skolas attīstības un investīciju stratēģiju
2010. – 2015. gadam, mācību gada mērķis 2014. gadam bija nodrošināt skolā tautsaimniecības
attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu un profesionālās izglītības
programmu apguvei atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.
2.2.2. 2014. gada galveno uzdevumu izpildes analīze
Skola izpildījusi galvenos plānotos 2014. gada uzdevumus, lai paaugstinātu mācību un
mācīšanas procesa kvalitāti, sekmēta pedagogu analītiskā darbība izglītojamo sasniegumu
vērtēšanā, ar mērķi nodrošināt vērtēšanas procesa atbilstību valsts profesionālās vidējās izglītības
standartam un skolas sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Uzsākts darbs pie skolas attīstības un
investīciju stratēģijas 2014.-2020. gadam, izvērtējot valsts informatīvo ziņojumu par darba tirgus
vidējām un ilgtermiņa prognozēm, ņemot vērā Latvijas nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.
gadam un Rīgas pilsētas attīstības plānu 2014.-2020. gadam, ievērojot Izglītības pamatnostādnes
2014.-2020. gadam.
Izvērtēti 2013./2014. mācību gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu rezultāti mācību procesa un pedagogu darba kvalitātes uzlabošanai un
izstrādāti priekšlikumi eksāmenu satura un norises uzlabošanai, apzināti papildus veicamie
uzdevumi programmas satura pilnveidošanai, izstrādāti priekšlikumi eksāmenu satura uzlabošanai.
Izglītojamajiem dažādās mācību programmās tika nodrošināta restorānu uzskaites un
vadības sistēmas „R-keeper”, noliktavas datorprogrammas GrinS, grāmatvedības datorprogrammas
„ 1C”, Adobe CS5.5 Design Standart (Fotoshop) apguve.
Pēc „Telemehānikas un loģistikas” 1,5 gadīgās programmas – Loģistikas darbinieks
licencēšanas, tika nokomplektēta grupa un akreditēta izglītības programma. Mācības uzsāka
2014. gada 1. janvārī 28 jaunieši, taču līdz mācību gada beigām palika 14 jaunieši. Daļa nevarēja
apvienot mācības ar darbu, nepatika izvēlētā profesija, daži izmantoja iespējas bezmaksas
transportam.
Izglītojamie tiek motivēti izkopt valsts svētku svinēšanas tradīcijas, dodot iespēju katram
piedalīties svētku gatavošanā un norisē. Veicināta jauniešu izpratne par veselības un cilvēkdrošības
jautājumiem, par atbildīgu attieksmi un rīcību mācību procesa laikā.
Veicināta komunikācija ar sabiedrību, piedaloties dažādos sabiedrības informēšanas
pasākumos, popularizējot informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmām masu saziņas
līdzekļos, organizējot tikšanās ar pamatskolu izglītojamajiem un nostiprinot skolas prestižu.
Tiek turpināts darbs skolas telpu un materiāli tehniskā bāzes sakārtošanā un modernizēšanā,
lai nodrošinātu profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. Turpmākajās
pārskata sadaļās sīkāk apskatītas uzdevumu izpildes aktivitātes.
2.2.3. Mācību process
Mācību gada sākumā īpaša uzmanība tiek pievērsta pirmo kursu izglītojamajiem, rīkojot
viņiem adaptācijas pasākumus. Adaptācijas ietvaros notika informācijas dienas, audzēkņu izpēte –
audzinātāji apkopoja informāciju par ģimenēm, sociālo stāvokli, ievāca darbam saistošu informāciju
(mācību sasniegumi, ārpusstundu sasniegumi). Lai sekmīgi risinātu adaptāciju 1. kursu
izglītojamajiem, skolā tika veikti šādi pasākumi: 1. septembrī Zinību dienā notika svinīgs
pasākums, pirmajā audzinātāja stundā jaunieši tika iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, notika iepazīšanās ar skolas telpām. Notika sporta diena sporta centrā „Laimīte”.
Skolā tika organizēts 1.kursu iesvētību konkurss „Rūdīts - erudīts”.
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Tika veikta audzēkņu anketēšana par mācību procesu, grūtībām mācību procesā,
komunikāciju ar pedagogiem, skolas iekšējo dzīvi. Audzinātājs audzēkņiem šajā periodā ir
galvenais palīgs un atbalsts.
2014. gadā tika plānotas un notika 6 pedagoģiskās padomes sēdes. To tematika tika
pakārtota atbilstoši skolas izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem un darba plānam, tika
analizēti un izvērtēti sasniegtie rezultāti, plānota tālākā darbība.
Pirmajā sēdē tika apspriesti 2013./2014. m. g. 1. semestra izglītojamo mācību sasniegumi un
apkopota informācija par notikušajiem ārpusstundu pasākumiem skolā, kā svarīgākos minot
daiļrunāšanas konkursu, krievu valodas olimpiādi, līdzdalību starptautiskajā projektā par veselīgu
dzīvesveidu: “Pareiza un veselīga uztura pamatprincipi”, kā interesantākos – Sporta dienu,
konkursu “Rūdīts- erudīts”, Skolotāju dienu, Nepieradinātās modes skati u.c.
Izvērtējot visu kursu izglītojamo sekmju rezultātus, tika konstatētas pirmo kursu
izglītojamajiem nepietiekamās pamatzināšanas matemātikā un latviešu valodā, vēsturē, tāpēc šo
kursu audzinātājiem ir uzdots organizēt kursa saliedēšanās pasākumus, lai sekmētu adaptācijas
veiksmīgu norisi, kā arī pārējo kursu audzinātājiem nodrošināt ciešāku sadarbību ar izglītojamo
vecākiem, informējot par kavējumiem un sekmību, bet mācību priekšmetu pedagogiem –
diferencēts darbs, izmantojot tādu metodiku, kas motivētu mācīties un apgūt izvēlēto kvalifikāciju,
iegūt pēc iespējas labākus rezultātus kvalifikācijas eksāmenā.
Par pedagogu pieredzi starppriekšmetu saiknes un integrētās mācību stundas metodes
izmantošanā mācīšanas procesā un ārpusstundu pasākumos, attīstot izglītojamajos radošumu, jaunas
prasmes un iemaņas, tika runāts marta pedagoģiskajā padomes sēdē. Atklātās stundas par metodisko
tēmu vadīja 29 gan vispārizglītojošo, gan profesionālo mācību priekšmetu pedagogi. Tika
noskaidrots, ka organizētās integrētās stundas un ārpusstundu pasākumi ir bijuši veiksmīgi un ka
nepieciešams turpināt aktīvi izmantot integrēto stundu metodi, lai rosinātu izglītojamo interesi
radoši līdzdarboties, sekmētu jauniešu mācīšanās prasmju attīstīšanu saskaņā ar reālajām
problēmām un uzdevumiem.
Jūlija sēdes laikā tika apspriesti un analizēti 2013./2014. mācību gada 2. semestra un mācību
gada rezultāti, kvalifikācijas prakse, kā arī valsts eksāmenu un valsts profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu (turpmāk tekstā – CPKE) sagatavošanās darbs, norise un CPKE rezultāti, Telemehānikas
un loģistikas 1,5 gadīgās izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks)
realizācijas gaitas izvērtējums. Salīdzinot pirmo kursu reitingus ar 2013./2014. m. g. 1. semestra
rezultātiem, tiek secināts, ka vidējie zemākie vērtējumi ir augstāki apmēram par 0,1 – 0,4 ballēm.
Apskatot CPKE rezultātus, tika konstatēts, ka vidējais vērtējums ir 6,96 balles un ka 3
izglītojamie ir ieguvuši 10 balles. Visaugstākais vidējais vērtējums ir mazumtirdzniecības
komercdarbinieku grupai – 7,44 balles, bet viszemākais rūpniecības komercdarbiniekiem – 6, 72
balles. Izglītojamajiem sagādāja grūtības veikt uzdevumus dokumentu pārvaldībā, finanšu
grāmatvedībā, pavadzīmju aizpildīšanā, preču nomenklatūrā, vizuālajā mākslā, bilances sastādīšanā
u.c. Kopumā CPKE komisijas locekļi un pedagogi eksāmenu saturu vērtē kā atbilstošu, izglītojamo
attieksmi kā pozitīvu un atzinīgi novērtēja labi sagatavotās prezentācijas.
Apkopojot kvalifikācijas prakses rezultātus, tika noskaidrots, ka 455 izglītojamie šajā mācību
gadā izgājuši kvalifikācijas vai mācību praksi, taču 4 izglītojamajiem paviršas attieksmes dēļ
vērtējums ir nepietiekošs, tāpēc laiks darba izpildei tiek pagarināts līdz vasaras beigām līdzīgi kā
tiem izglītojamajiem, kam kārtojami pēceksāmeni.
Augusta mēneša pedagoģiskās padomes sēdē administrācija informēja par skolas gatavību
jaunajam mācību gadam, par telpu remontu, mēbeļu un tehnikas iegādi mācību un darba kabinetos,
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sniedza informāciju par grozījumiem MK noteikumos par atļauto kontaktstundu samazinājumu
administrācijas pārstāvjiem un gaidāmo jauno izglītības programmu akreditāciju. Tika pieņemts
lēmums par to izglītojamo pārcelšanu nākamajā kursā, kam, noslēdzoties 2013./2014. m. g., bija
nepietiekami vērtējumi, bet kuri bija izlabojuši mācību parādus.
Septembra sēdē direktore iepazīstināja ar skolas 2014./2015. mācību gada mērķi un
galvenajiem uzdevumiem. Galvenais mērķis – nodrošināt skolā tautsaimniecības attīstības
vajadzībām atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu un profesionālās izglītības programmu
apguvi, kā arī atbilstošu materiāli tehnisko bāzi, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti
Metodiskā tēma tika noteikta saskaņā ar Metodiskās padomes darba plānu – organizēt izglītojamo
pieredzē balstītu jēgpilnu mācību darbību stundās un ārpusstundu nodarbībās, lai veicinātu jauniešu
izpratni par teorētisko zināšanu praktisko, reālo pielietojumu dzīvē un iesaistīt darba devējus šo
mācību aktivitāšu atbalstīšanā. Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem tika izvirzīts jauno izglītības
programmu kvalifikācijās „Komercdarbinieks” un „Restorānu pakalpojumu speciālists”
dokumentācijas sagatavošana akreditācijas procesam.
Novembra pedagoģiskās padomes sēdē tika izskatīti šādi jautājumi: pirmo kursu adaptācijas
procesa norise, pirmo kursu pamatskolā iegūto zināšanu un prasmju izvērtēšana, izglītojamo un
metodiķes vēroto stundu analīze, centralizēto eksāmenu rezultāti.
Pēc izglītojamo aptaujas rezultātiem tika konstatēts, ka izglītojamie izprot skolas iekšējās
kārtības noteikumus, cenšas tos ievērot, skolas vide tiek vērtēta kā pozitīva un rosinoša: jaunieši
labprāt iesaistās ārpusstundu pasākumos. Pēc diagnosticējošo darbu rezultātiem tika noskaidrots, ka
pirmā kursa izglītojamajiem vislielākās grūtības sagādā matemātika, bet vislabāk sokas latviešu
valodā.
Apkopojot CE rezultātus atbilstoši mācību priekšmetiem salīdzinājumā ar iepriekšējo
mācību gadu, tika noskaidrots, ka augstākie vidējie vērtējumi ir vēsturē (+ 0, 6 balles), krievu
valodā (+ 0,8 balles), bet sliktākie matemātikā (- 0,63 balles), latviešu valodā (-0,29 balles), angļu
valodā (- 0, 1balle). Salīdzinot skolas vidējos rādītājus ar arodizglītībā iegūtajiem datiem, tiek
konstatēts, ka mūsu skolas izglītojamo vidējie vērtējumi ir augstāki. Kopumā pārbaudes darbu un
centralizēto eksāmenu rezultāti tiek vērtēti apmierinoši un stabili, ar augošu tendenci, un arī
turpmāk vispārizglītojošo, profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem darbā ar izglītojamajiem
nepieciešams izmantot individuālu pieeju, domājot gan par pamatzināšanu un prasmju iegūšanu,
nostiprināšanu, gan jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu un nostiprināšanu un iespēju padziļināti
apgūt mācību vielu.
Valsts pārbaudījumu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos rezultāti 2014. gadā
Mācību darbs vidusskolā notiek atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām pēc
vienota mācību plāna. Mācību process virzīts ievērojot starppriekšmetu saikni un orientēts uz
izglītojamo pieredzē balstītu jēgpilnu un praktiskā dzīvē balstītu zināšanu apguvi.
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2013./2014.mācību gada Centralizēto eksāmenu rezultāti

1.attēls. Centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu (%) salīdzinājums ar
iepriekšējo gadu
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu rezultāti ir uzlabojušies, izņemot
latviešu valodā (skat.1. att.). CE rezultāti atsevišķi pa mācību priekšmetiem:
Matemātikas eksāmenu kārtoja 152 izglītojamie. Skolas audzēkņu matemātikas zināšanu
un prasmju līmenis ir nedaudz audzis salīdzinot gan ar valsts vidējo rādītāju gan ar profesionālajām,
gan ar mākslas skolām. 10% un mazāk ir 6 audzēkņiem, vismaz 40% ieguva 26 audzēkņi. Testā tika
nopelnīti visvairāk punktu, t.i., vienkārši pamatjautājumi par mācību vielu. 2.daļas uzdevumi jau
prasīja konkrētu zināšanu un prasmju atlasi un pielietošanu uzdevumu risināšanā, tāpēc
matemātikas skolotājiem jāturpina pilnveidot mācību formas un metodes, lai labāk sagatavotu
izglītojamos otrās daļas uzdevumu risināšanai, un regulāri mācību stundās un individuālajās
konsultācijās jāstrādā pie pamatzināšanu apguves un nostiprināšanas.
Vēstures eksāmenu kārtoja 64 izglītojamie. 75% izglītojamo eksāmena rezultāti izvietojas
21-50% ietvaros. Pamatprasmes un zināšanas par visu vēstures periodu no aizvēstures līdz
mūsdienām tiek apgūtas no 6. līdz 9. klasei. Tas, cik standartam atbilstošas zināšanas un prasmes
apgūtas pamatizglītības posmā, lielā mērā nosaka vēstures mācību priekšmeta apguvi vidējās
izglītības posmā. CE saturs tiek veidots, ņemot vērā izglītojamo vecumu - 12. klašu skolēni (18-19
gadi). Mūsu skolā CE vēsturē kārto pirmo kursu izglītojamie – vidējais vecums 16 gadi.
Vidusskolās satura apguvei tiek atvēlētas 210 stundas, profesionālajās vidusskolās - 160 stundas,
tāpēc īpaši svarīgs ir skolotāja darbs stundās, lai motivētu izglītojamos apgūt mācību priekšmetu.
Latviešu valodas eksāmenu kārtoja 151 izglītojamais. 55% izglītojamo sasnieguši 31-50%
līmeni un 40% izglītojamo zināšanu vērtējums ir 51-80% līmenī. Salīdzinājumā ar 2013. gadu, CE
latviešu valodā rezultāti 2014. gadā ir zemāki par 4,22% skolas mērogā, bet salīdzinājumā ar valsti
ir zemāki par 8,21%. Kopumā izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis ir krities. CE 1., 2. daļa
nesagādāja īpašas grūtības, bet pietrūka laika uzdevumu veikšanai. CE 3. daļa ir pārspriedums, kur
izglītojamie vāji orientējas tēmās par kultūras dzīves jautājumiem, izvairās rakstīt par tematiem, kas
saistīti ar literatūru, jo, visticamāk, tas ir saistīts ar nevēlēšanos lasīt latviešu daiļliteratūras darbus.
Angļu valodas eksāmenu kārtoja 156 skolas izglītojamie. 57% izglītojamo sasnieguši 50%
zināšanu līmeni, 42% - 51-80%, bet tikai 1% izglītojamo zināšanas ir 81-90% līmenī. Kopumā
pedagogi secināja, ka jauniešiem ir pietiekams vārdu krājums, labi pārvalda sarunu valodu, bet
lielāka uzmanība ir pievēršama klausīšanās un rakstīšanas prasmju apguvei un attīstībai.
Krievu valodas eksāmenu kārtoja 71 izglītojamais. 46% izglītojamo bija sasnieguši 81100% zināšanu līmeni un tikai 4% tas bija 41-50%, kas ir labs rādītājs. Izglītojamajiem ir labs vārdu
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krājums un pietiekami attīstītas klausīšanās un rakstīšanas prasmes. Mutiskajā daļā grūtības
sagādāja nelielā dzīves pieredze un šaurais izglītojamo redzesloks, kā rezultātā - nav par ko īsti
stāstīt.
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2. attēls. 2013./2014.mācību gada Centralizēto eksāmenu vidējie vērtējumi salīdzinājumā ar
valsts līmeni (%)
Kopumā centralizēto eksāmenu rezultāti ir stabili ar pieaugošu tendenci. Matemātikā un
krievu valodā ir uzlabojums. Nelielas svārstības, kas konstatētas gadu griezumā, veidojas uz
dažādas sarežģītības pakāpes eksāmenu bāzes un tas korelē ar valsts rezultātiem. Krievu valodā un
vēsturē tie ir labāki kā valstī vidēji (skat. 2. att.).
Valsts pārbaudes darbu rezultāti informātikā un ekonomikā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir
nedaudz zemāki ekonomikā (skat. 3. att.).
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3.attēls. Valsts pārbaudes darbu (necentralizēto eksāmenu) vidējo vērtējumu salīdzinājums ar
iepriekšējo gadu
Valsts centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2014. gadā
4. tabula.
Centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2014. gadā
Nr.
p.k
.
1.
2.
3.
4.
5.

Iegūtais vērtējums
kvalifikācija

Kvalifikāciju
ieguva

5

6

7

8

9

10

7 un
augstāk
ballēm,
%

Restorāna pakalpojumu
komercdarbinieks

40

4

8

11

9

7

1

70%

28

3

5

5

6

4

-

53,57%

18

3

2

4

3

5

1

72,2%

18

7

2

2

4

2

1

50%

42

14

9

9

5

5

-

45,2%

Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks
Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
Rūpniecības
komercdarbinieks
Loģistikas darbinieks

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti apkopoti 4. tabulā.
Restorāna pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikācijā centralizēto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 40 izglītojamie. Vidējais vērtējums eksāmenā 7.25. Eksāmenu
nokārtoja visi izglītojamie. Zināšanu līmenis bija augstākais pēdējo trīs gadu laikā.
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Izcili nokārtoja viens izglītojamais (10 balles), teicami 7 izglītojamie (9 balles), ļoti labi
nokārtoja 9 izglītojamie (8 balles), labi (7 balles) ieguva 11 izglītojamie, vērtējumu gandrīz labi (6
balles) ieguva 8 izglītojamie, viduvēji (5 balles) 4 izglītojamie.
Teorētiskajā daļā viena izglītojamā ieguva maksimālo punktu skaitu - 100, 18 izglītojamie
vairāk par 80 punktiem, 18 izglītojamajiem iegūto punktu summa bija robežās no 60-80 un 3
izglītojamie ieguva mazāk par 60 punktiem.
Teorētiskās daļas slēgtajos jautājumos izglītojamajiem vislielākās grūtības sagādāja
jautājumi komercdarbības pamatos, pārtikas prečzinībās, uzņēmuma darba organizācijā,
likumdošanā un dokumentu pārvaldībā. Paaugstinātās grūtības jautājumos visvairāk neatbildēti bija
jautājumi tirgzinībā, dokumentu pārvaldībā un pārtikas prečzinībā. Pārējie paaugstinātās grūtības
jautājumi kopumā atbildēti labi.
Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem viena izglītojamā ieguva maksimālo punktu
skaitu, virs 180 saņēma 13 izglītojamie, 18 izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par
160 punktiem 8 izglītojamie.
Praktiskajā daļā izglītojamajiem vislabāk veicās ar uzņēmuma raksturojumu. Izglītojamie
spēja ar izpratni stāstīt par klientu piesaistīšanas metodēm, reklāmas teksta izveidošanu svešvalodā.
Lielākā daļa izglītojamo veiksmīgi aprēķināja nepieciešamo trauku daudzumu un viesmīļu skaitu
banketā. Izglītojamie labi orientējās viesu apkalpošanas etiķetē. Izglītojamie nepilnīgi aizpildīja
preču uzskaites veidlapas. Kļūdas bija arī finanšu grāmatvedības uzdevuma aprēķinos. Apmēram
30% izglītojamo pieļāvuši kļūdas kalkulācijas, tehnoloģisko kartiņu sastādīšanā un preču uzskaites
veidlapu aizpildīšanā. Izglītojamie iekļāvās praktiskās daļas darbam paredzētajā laikā. Attieksme
pret veicamajiem uzdevumu bija nopietna. Jaunieši parādīja labas prasmes banketu organizēšanā sastādīja plašas un interesantas ēdienkartes, izvēlējās piemērotas apkalpošanas manieres, trauku
veidus un skaitu.
Izglītojamie pārliecinoši prata aizstāvēt savu viedokli un atbildēt uz eksāmenu komisijas
uzdotajiem jautājumiem.
Profesionālās kvalifikācijas „Rūpniecības komercdarbinieks” kvalifikācijas eksāmena
teorētisko un praktisko daļu 2013./2014. mācību gadā kārtoja 18 izglītojamie. Vidējā atzīme ir 6,72
balles, kas ir zemākā nekā 2012./2013. mācību gadā, kad vidējā balle bija 6,96. Puse no
eksaminējamo skaita nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uz 7 – 10 ballēm.
Kā liecina profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas rezultāti, tad 44,44%
izglītojamo ir pareizi izpildījuši vairāk nekā 70% no testa jautājumiem. Vairāk kļūdu eksaminējamie
pieļāva grāmatvedības un tirgzinību jautājumos. No paaugstinātās grūtības jautājumiem lielākās
grūtības izglītojamajiem sagādāja loģistikas pamatu jautājumi. Toties dažiem eksaminējamajiem
sarežģītākie izrādījās dokumentu pārvaldību un lietišķās saskarsmes 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, loģistikas pamatiem, grāmatvedības un dokumentu pārvaldības. Veiksmīgāk
izglītojamie ir izpildījuši uzdevumu no loģistikas pamatiem, pareizi aprēķinot optimālo pasūtījumu
daudzumu, kā arī pareizi izvēloties preču piegādātāju pēc ABC metodes, pieļaujot tikai dažas
neprecizitātes. Būtiskākās kļūdas bija pieļautas pavadzīmju aizpildīšanā. Dažiem no
eksaminējamajiem grūtības sagādāja 6K principu raksturošana lietišķajā vēstulē. Toties
eksaminējamajiem padevās mērķa tirgu noteikšana, pārdošanas metožu, reklāmas veidu un preču
pārdošanas veicināšanas pasākumu izvēle prasītajam produktam.
Labus rezultātus izglītojamie parādīja, prezentējot savus eksāmena darbus - pārliecinoši
atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem, spēja pamatot savu viedokli, kā arī analizēt
eksāmena darbā pieļautās kļūdas. Izglītojamo labās komunikāciju prasmes un pozitīvā attieksme
pret savu darbu ir nepieciešama mūsdienu darba tirgū un vienmēr ir augsti vērtējama
komercdarbinieku profesionālajā jomā.
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Mazumtirdzniecības komercdarbinieka centralizēto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu kārtoja 18 izglītojamie. Vidējā atzīme - 7,44 balles. Salīdzinot ar 2013. gadu, vidējā balle
bija 7,48. Vairāk par 7 ballēm eksāmenu nokārtoja 13 izglītojamie, kas ir 72,22% no visiem
izglītojamajiem.
Teorētiskajā daļā 1 izglītojamie saņēma mazāk par 60 punktiem no 100 iespējamiem, bet 8
izglītojamie saņēma virs 80 punktiem.
Praktiskajā daļā zem 160 punktiem no 200 iespējamiem saņēma 3 izglītojamie, bet virs
180 punktiem saņēma 9 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 profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu kārtoja 26 izglītojamie. Šī gada vidējā atzīme eksāmenā – 7,13, iepriekšējā mācību gadā
bija – 7,07.
Var secināt, ka zināšanu līmenis jauniešiem izglītības programmā uzlabojies, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu.
Analizējot rezultātus, tika noskaidrots, ka šogad izglītojamie labāk apguvuši teorijas
jautājumus, jo vidēji testā ieguvuši vairāk punktus: no 100 punktiem vidēji grupā 79,6 punkti, bet
2013. gadā vidēji 72,8 punkti, turpretī praktiskajā daļā vidējais vērtējums nedaudz zemāks. 2014.
gadā no 200 punktiem 168,5, bet 2013. gadā 173,1, līdz ar to vidējais kopējais vērtējums 2014. gadā
tikai nedaudz augstāks 7,13.
Šogad izglītojamajiem labāki rezultāti paaugstinātas grūtības jautājumos, jo gandrīz nebija
gadījumu, kad būtu iegūti 0 punkti, izņemot, jautājumā par iepirkuma cenas aprēķināšanu, ja
zināma pārdošanas cena, jo tas ir aktuāli mazumtirgotājam, bet reklāmas speciālistiem vairāk tika
rēķināti uzdevumi, kuros, nosakot pakalpojumu cenu, jāprot aprēķināt cena ar uzcenojumu un PVN.
Šajā uzdevumā kļūdījās 14 izglītojamie (60%). Labāk veicās uzdevumos, kuros piedāvāti apraksti
vai kuros pareizi jāsagrupē vienības, vai jāatzīmē pareizā atbilde tabulā, tā piemēram, par taras un
iesaiņojuma veidiem – visi jaunieši 100% atbildēja pilnīgi pareizi.
Katru gadu nepietiek laika praktiskās daļas uzdevumu izpildei, jo izglītojamie neprot
sadalīt laiku visiem uzdevumiem. Uzdevumu apjoms 5 gadu laikā ir samazināts, bet laika to
veikšanai vienalga par maz. Tikai 8 izglītojamie ieguva maksimālos punktus par laika ievērošanu.
Reklāmas izmaksu aprēķināšanā izglītojamie ieguva labus rezultātus, jo šogad tika samazināts
kanālu skaits, kuriem jāveic aprēķini. Maksimālo punktu skaitu ieguva 4 izglītojamie.
Profesionālās kvalifikācijas loģistikas darbinieks kvalifikācijas eksāmena teorētisko un
praktisko daļu 2013./2014. mācību gadā kārtoja 42 izglītojamie. Vidējā vērtējums 6,48 balles.
Kā liecina profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas rezultāti, tad 31%
izglītojamo ir pareizi izpildījuši vairāk nekā 75% no testa jautājumiem. Vairāk kļūdu eksaminējamie
pieļāva grāmatvedības un tirgzinības jautājumos. No paaugstinātās grūtības jautājumiem problēmas
izglītojamajiem sagādāja noliktavu loģistikas pamatu un tirgzinību jautājumi. Toties dažiem
jauniešiem sarežģītākie izrādījās loģistikas darba organizācijas jautājumi un transporta izdevumu
aprēķins.
Kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļa pēc grūtības pakāpes ir vērtējama kā vidēji
sarežģīta. Kopumā eksaminējamajiem bija jāpilda 4 praktiskie uzdevumi, kas ir saistīti ar dažādiem
mācību priekšmetiem: tirgzinībām, loģistikas pamatiem, grāmatvedību, noliktavu loģistiku un kravu
pārvadājumiem. Vislabāk izglītojamie ir izpildījuši loģistikas pamatuzdevumu, pareizi izvēloties
preču piegādātāju pēc izmaksu metodes un aprēķinot transporta līdzekļu daudzumu pēc kravnesības
un piegādes laiku. Būtiskākās kļūdas bija pieļautas, aprēķinot peļņu un zaudējumu optimālam
ražošanas apjomam. Nesagādāja grūtības pavadzīmju aizpildīšana, uzcenojuma aprēķins un
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pievienotās vērtības nodokļa noteikšana. Dažiem no eksaminējamajiem bija neprecizitātes
norakstīšanas akta izveidošanā.
Pozitīvi vērtējamas izglītojamo uzstāšanās un runas prasmes, jo gandrīz visi labi prezentēja
savu projekta darbu un atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem, pārliecinoši argumentēja
savu viedokli. Šīm prezentācijas prasmēm ir būtiska nozīme loģistikas darbinieku profesionālajā
dzīvē – kontaktējoties ar kolēģiem, klientiem, piegādātājiem, kā arī, dibinot sakarus ar citiem
sadarbības partneriem.

Metodisko komisiju darbs
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs
1. Mācību process norisinās pēc Metodiskās komisijas sanāksmēs apstiprinātām, vienotām
mācību programmām un saskaņotiem tematiskajiem plāniem starp viena mācību priekšmeta
skolotājiem, lai skolotāju aizvietošana varētu notikt bez problēmām. Tas sevi ir attaisnojis
un būtiski atvieglo mācību procesa norisi, veidojot kopējus pārbaudes un diagnosticējošos
darbus. Sekmīgi notiek pāreja uz vienotu tematiskā plāna formu skolā. Sadarbībā ar skolas
metodiķi, turpinās darbs pie pedagoga portfolio pilnveidošanas, audzēkņu zināšanu apguves
dinamikas analīzes pilnveides, pedagogu pašvērtējuma modeļa izstrādes.
2. Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem.
Notikušas skolas mēroga olimpiādes:
 Vēstures olimpiāde ( pedagogs J. Aizvakars);
 Latviešu valodas olimpiāde ( pedagogi - B. Stefena, I. Mekšūne, I Abricka, I.Tone, V.
Kizjakovs);
 Geogrāfijas olimpiāde ( pedagogs I. Gūtmane);
 Matemātikas olimpiāde ( pedagogi – I. Dišlere, M. Kārkliņa)
 Ekonomikas olimpiāde ( pedagogi – B. Sergejeva, I. Pirktiņa, I. Gūtmane)
3. Pasākumi metodiskās tēmas ietvaros.
Šī mācību gada metodiskās tēmas ietvaros sadarbībā ar profesionālo mācību priekšmetu
metodisko komisiju un Latvijas “Zaļo punktu” realizēts projekts par otrreizējo izejvielu pārstrādi.
Pieci vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi (I. Vainute, I. Šambone, Z. Petročenko u.c.)
demonstrēja atklāto stundu ar kopēju nosaukumu - atkritumu otrreizējā pārstrāde.
Skolas metodiskās dienas ietvaros visi pedagogi noklausījās lekciju par skolotāja un skolēna
sadarbību mācību procesā un piedalījās seminārā “Labās prakses piemēri”, 3 darba grupās debatēja
par aktīvo mācību metožu pielietošanu mācību procesā un dalījās pieredzē par savās stundās
izmantotajām interesantākajām metodēm. Metodiskās dienas izskaņā grupu vadītāji prezentēja
kopējās atziņas, kas gūtas grupu darbā, secinot, ka tas bija vērtīgi un nepieciešami, lai kopīgi
izvērtētu katra radošo aktivitāti un prastu nebaidīties eksperimentēt.
Lai attīstītu izglītojamo radošumu, jaunas prasmes un iemaņas, tika novadītas integrētās
mācību stundas un pedagoģiskās padomes sēdē iepazīstināti skolotāji ar sasniegtajiem rezultātiem
( pedagogi – I. Abrica, J. Aizvakars, B. Čadore, I. Dišlere, M. Gailāne, M. Gerharde, I. Gūtmane, I.
Kibale, V. Kizjakovs, M. Onužāne, I. Mekšūna, Z. Petročenko, B. Stefena, I. Tone, D. Vārpa).
4. Mācību priekšmetu ārpusstundu pasākumi.
 2. kursu viktorīna “ Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta” – organizēja visi
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi;
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1. kursu iesvētības ( skat. 4. att.) – organizēja visi vispārizglītojošo mācību
priekšmetu pedagogi, sadarbībā ar profesionālo priekšmetu pedagogiem. Piedalījās 7
kursi.

4. attēls. Pirmo kursu izglītojamie iesvētībās



4. maija – LR Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums ( pedagogi J. Aizvakars, V.
Kizjakovs, B. Sergejeva);
Sadarbībā ar Latvijas vēstures muzeju – 2 ceļojošās izstādes - „Ceļā uz Latvijas
neatkarību” (skat. 5.att.) un „Baltijas ceļš - brīvības ceļš” (skat. 6. att.)
(J. Aizvakars, M. Gerharde);

5.attēls. Ceļojošā izstāde „Ceļā uz Latvijas neatkarību ”

6.attēls. Baltijas ceļš – brīvības ceļš
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Sporta pasākumi skolā un ārpusskolas
Skolas mēroga sporta pasākumi:
Tradicionāli notika basketbola, volejbola un florbola turnīri starp kursu komandām:
- 16 komandas piedalījās basketbola turnīrā;
- 14 komandas piedalījās volejbola sacensībās;
- 16 komandas piedalījās florbola sacensībās;
7 komandas Pirmo kursu sporta dienā (skat. 7. att.)

7. attēls. Pirmo kursu sporta diena.
Individuālās sacensības:
- šautriņu mešanā ( piedalījās 53 dalībnieki);
- soda metienos (piedalījās 28 dalībnieki);
- svara bumbu celšanā (piedalījās 16 dalībnieki);
Tika aizsākta sadarbība ar Latvijas Universitātes sporta klubu.
Mūsu skolā viesojās LU sporta dzīves vadītājs Uģis Bisenieks un LU basketbola fanu
kluba meitenes. Kopīgi ar mūsu skolas sporta pedagogiem un sporta aktīvistiem tika meklēti
sadarbības varianti.
Latvijas un Rīgas reģiona Profesionālo mācību iestāžu sacensībās piedalījās 145
mūsu skolas audzēkņi:
Skolas zēnu komandas piedalījās 11. sporta veidos:
Vieglatlētikā 1. vieta Rīgas reģionā (skat. 8. att.);

8. attēls. RTPV vieglatlēti pēc sacensībām.
-

Basketbolā 2. vieta Rīgas reģionā, un 3. vieta LR Profesionālās izglītības mācību
iestāžu čempionātā;
Dambretē 3. vieta Rīgas reģionā;
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Volejbolā 4. vieta Rīgas reģionā;
Badmintonā 5. vieta Rīgas reģionā;
Minifutbolā 5. vieta Rīgas reģionā;
Krosā 7. vieta Rīgas reģionā un 22. vieta LR profesionālās izglītības mācību iestāžu
čempionātā.
Kopvērtējumā zēniem 5. vieta Rīgas reģionā un 12. vieta LR profesionālās izglītības
mācību iestāžu čempionātā.
Skolas meiteņu komandas piedalījās 10 sporta veidos:
- Šautriņu mešanā 3. vieta Rīgas reģionā;
- Basketbolā (skat. 9. att.) 2. vieta Rīgas reģionā, un 4. vieta LR Profesionālās
izglītības mācību iestāžu čempionātā;
- Dambretē 2. vieta Rīgas reģionā;
- Volejbolā 3. vieta Rīgas reģionā;
- Novusā 2. vieta Rīgas reģionā;
- Krosā 6. vieta Rīgas reģionā un 19. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu
čempionātā.
Kopvērtējumā meitenēm 3. vieta Rīgas reģionā, un 12. vieta LR Profesionālās
izglītības mācību iestāžu čempionātā.
-

9. attēls. Skolas meiteņu basketbola komanda.
Starpautiskās sacensības un dalība projektā:
- LR profesionālās izglītības iestāžu izlasē futbolā turnīram Vācijā tika iekļauta 1 mūsu
skolas 1. A kursa audzēkne Elīna Jurša, bet volejbolā starptautiskam turnīram Polijā 3.G
kursa izglītojamais Uvis Bērtulsons.
- Basketbola Latvijas profesionālo skolu izlasē spēlēja 4. F kursu izglītojamais Toms
Kilmits un Egons Baumanis (2014. g. RTPV absolvents)
- Starptautiskajā projektā ,,Nordplus” no 21.02.-25.02 Islandē Aukeyri piedalījās sporta
skolotāja Madara Onužāne un mūsu skolas izglītojamie Anastasja Loginova (3. R kurss),
Tomass Kalniņš (3. L kurss), Laura Kalniņa (4. R kurss), kuri Compresive Koledžā
veiksmīgi prezentēja tēmu ,,Sports kā veselības smēde.”
RTPV izglītojamo panākumi salīdzinājuma ar citām profesionālajām izglītības
iestādēm apkopoti 5. un 6. tabulā.
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5. tabula.
Zēnu izcīnītās vietas Rīgas reģiona sporta spēlēs
Izglītības iestāde

2012. gads

2013. gads

2014. gads

Rīgas Tehniskā koledža

l

l

l

Rīgas Celtniecības koledža

4.

4.

lll

Rīgas Tūrisma un radošas industrijas tehnikums

lll

ll

ll

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

6.

6.

5.

Ogres tehnikums

5.

lll

4.

Rīgas Valsts tehnikums

nepiedalījās

nepiedalījās

9.

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola

9.

7.

8.

Bulduru Dārzkopības vidusskola

7.

9.

6.

Rīgas 3. arodskola

11.

-

13.

Rīgas Modes un stila profesionālā vidusskola

nepiedalījās

nepiedalījās

12.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža

8.

10.

10.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

10.

8.

7.

Rīgas Būvniecības vidusskola

ll

5.

11.

6. tabula.
Meiteņu izcīnītās vietas Rīgas reģiona sporta spēlēs
Izglītības iestāde

2012. gads

2013. gads

2014. gads

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums

l

l

l

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola

ll

ll

ll

Rīgas Tirdzniecības profesionālā
vidusskola

lll

lll

lll

Rīgas Valsts tehnikums

nepiedalījās

nepiedalījās

11.

Ogres Valsts tehnikums

5.

4.

4.
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Bulduru Dārzkopības vidusskola

4.

5.

5.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledža

9.

8.

8.

Rīgas Tehniskā koledža

7.

6.

6.

Rīgas Pārdaugavas profesionālā
vidusskola

8.

9.

10.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža

6.

7.

7.

Materiālais nodrošinājums:
2014. gadā Sporta skolotāju kabinets papildināts ar portatīvo datoru un interneta
pieslēgumu. Iegādāts jauns sporta inventārs, jauns galda tenisa galds, uz izlases formas tērpiem
uzdrukāts logo un skolas nosaukums.
Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs
Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu metodiskās komisijas (turpmāk – MK) darbs
vērtējams 2014. gada mācību pavasara un rudens semestros.
Kvalitatīvs izglītojamo sniegums dažādos pasākumos – konkursos, skatēs, olimpiādēs un
prezentācijās gan skolas, gan ārpusskolas mērogā ir pedagoga darba viens no kritērijiem.
Izglītojamie labu rezultātu var sasniegt sadarbojoties ar profesionālo mācību priekšmetu un prakses
pedagogiem/ vadītājiem.
MK darba organizēšana noris trīs virzienos: kopdarbība, pedagoga darbs ar izglītojamo un
pedagoga profesionāla pilnveide.
MK kopdarbība tiek veidota, ņemot vēra skolas attīstības plānus, mācību gada nospraustos
uzdevumus, Metodiskās padomes un MK darba plānus.
MK pedagogu īstenotais:
 Notikušas septiņas MK sēdes, papildus darbs organizēts darba grupās, pedagogi individuāli
strādājuši ar izglītojamajiem viņu prasmju un iemaņu attīstīšanai, piedaloties ārpusstundu,
skolas un ārpusskolas organizētos pasākumos.
 Aktīvi iesaistījušies skolas izglītības programmu «Komerczinības» un «Telemehānika un
loģistika» pilnveidē un to tuvināšanai darba tirgus tendencēm, kas attiecināmas uz
izglītojamajiem ar pamatskolas un vidusskolas izglītību, mācību plānu, grafiku, mācību
priekšmetu programmu izstrādē kvalifikācijā „Restorāna pakalpojumu speciālists” un
„Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” (1.5- gadīgā apmācībā), „Komercdarbinieks”
(4- gadīgā apmācībā), profesionālo mācību priekšmetu mācību literatūras sarakstu
izvērtēšanā un papildināšanā.
 Līdzdalība dokumentācijas sagatavošanā izglītības programmas „Komerczinības”
akreditēšanai.
 Pārstrādāta un darba videi tuvināta prakses norises kārtība par izglītojamo prakses
konsultāciju vērtēšanas kritērijiem un prakses atskaites vērtēšanu. Aktualizēta 4. kursu
izglītojamo kvalifikācijas prakses aizstāvēšanas kārtība un vērtēšana, skolas prakšu vadītāju
darba organizēšana.
 Profesionālā pilnveide un sava darba kvalitātes uzlabošana (stundu vērošana, atklātās
stundas, u.c.), ņemot par pamatu metodisko tēmu „Starppriekšmetu saiknes un integrētās
mācību stundas metodes izmantošana mācīšanas procesā un ārpusstundu pasākumos, attīstot
izglītojamajos radošumu, jaunas prasmes un iemaņas”.
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Mācību darba organizēšana stundās un ārpusstundu nodarbībās, popularizējot un tuvinot
izglītojamo darbību darba vidē.
 Līdzdalība VISC CPKE programmu un satura izstrādē profesionālajām kvalifikācijām, kuras
apgūst skolā.
 Profesionālo mācību priekšmetu skolas pārbaudījumu tēmu un jautājumu, eksāmenu apjoma
un vērtēšanas kritēriju izstrāde.
Dalība profesionālās meistarības pasākumos dod nozīmīgu ieguldījumu visu izglītojamo
profesionālo prasmju un iemaņu attīstībā un nostiprināšanā, sniedz pieredzi, sekmē personīgo
izaugsmi un motivāciju padziļināti apgūt profesiju.
Skolas izglītojamie pedagogu vadībā 2014. gada 17. janvārī piedalījās Rīgas Ekonomikas 15.
olimpiādes posmā ( skat.7.tab.).
7.tabula.
2014. gada 17. janvāra Rīgas ekonomikas 15. olimpiādes posma RTPV dalībnieki

N.p.k.
1.
2.

Izglītojamā vārds
Laura
Raivis

Izglītojamā uzvārds
Treimane
Lūsis

Kurss
2. R
2. F

Pedagoga vārds, uzvārds
Baiba Sergejeva
Ilze Pirktiņa

Profesionālās ievirzes un profesijas tēla izzināšanas pasākums “Profesijas guru 2014” no
2014. gada 4. janvāra līdz 2014. gada 5. jūlijam noritēja divās kārtās:
1. kārta - 4. kursu izglītojamo diagnosticējošais darbs, kas ir perspektīvs pasākums
izglītojamo zināšanu līmeņa paškontrolei pirms kvalifikācijas eksāmena;
2. kārta - apgūstamo kvalifikāciju individuālie konkursa darbi (video, skatlogu, galdu
klājumu, reklāmas plakātu konkurss).
Konkursa noslēgumā „Pateicības dienā” titulus „Profesijas guru 2014” ieguva:
1. «Reklāmas komercdarbinieks» - 4. R Alīna Dankova
2. «Restorāna pakalpojumu komercdarbinieks»- 4. C Lauris Rauza
3. «Mazumtirdzniecības komercdarbinieks»- 4. F Kristers Dzenis
4. «Loģistikas darbinieks» - 4. G Kristīne Lankša
Ieskats „Profesijas guru 2014” aktivitātes 2. kārtas norisē:
Topošie mazumtirdzniecības komercdarbinieki savas prasmes rādīja, veidojot skatlogu
kompozīcijas (skat. 10., 11.att.). Iesaistītie pedagogi: A. Noreika, M. Gerharde, L. Grietēna.

10. attēls. Skatlogu kompozīcijas „Atbrīvo vētru sevī” un „Versace”.
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11.attēls. Skatlogu kompozīcijas „Gutta” un „Apple”.
Savu meistarību ēdienu gatavošanas, pasniegšanas un galdu klāšanas kultūrā profesionālas
meistarības konkursā skolā „Galda klāšanas kultūra - mans arods” rādīja „Restorāna
pakalpojumu komercdarbinieks” kvalifikācijas jaunieši. Izglītojamo darbus vērtēja profesionāla
žūrijas komisija – skolas absolventi, restorānu un uzņēmumu pārstāvji (skat. 12. att.). Izglītojamo
konsultanti: pedagogi A. Upmine, J. Lase, D. Konrāde.

12. attēls. Galdu klāšanas konkursa norise skolā 2014. gada martā.
Labs starts bija skolas „Biznesa plāns 2014” konkursa dalībniekiem: izglītojamajiem Reinim
Stankēvičam un Armandam Dobrovoļskim ar biznesa plānu “ SIA „Online bar” un izglītojamajai
Lindai Pluģei ar biznesa plānu „SIA „JarOFJOY”. Viņi ieguva iespēju piedalīties un pārstāvēt
skolu konkursa 2. kārtā - Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu
meistarības konkursā 2014. gada 24. un 25. aprīlī Ventspilī (skat. 13. att.). Iesaistītie pedagogi T.
Džugleja, N. Markina un I. Pirktiņa.

13. attēls. Skolas un Latvijas „Biznesa plānu” konkursa norise 2014. gadā.
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Skolas komanda startēja arī „Mazumtirdzniecības komercdarbinieka meistarības
konkursā”, kas norisinājās starp Latvijas profesionālo skolu audzēkņiem. Tas tika organizēts
pirmo reizi. Skolas komandu pārstāvēja: Anita Skrodele (4. F kurss), Edgars Zvaigzne (2.
F kurss) un Monika Orlovska (3. F kurss) (skat. 14. att.).

14. attēls. „Mazumtirdzniecības komercdarbinieka meistarības konkurss”
un skolas komandas dalība 2014. gada aprīlī.
Komanda kopvērtējumā ieguva 3. vietu. Iesaistītie pedagogi: A. Noreika, L. Grietēna, M.
Gerharde, māksliniece I.Liepina, I. Ozola.
Metodiskās tēmas ietvaros, pedagogi aktīvi iesaistījās mācību stundu metožu apgūšanā un
pieredzes apmaiņā.
Tika novadītas mācību priekšmetu integretās nodarbības:
- mācību birojs un uzņēmuma plānošana 4. A kursā ( I. Ozola) un informātika 4. G kursā
(Z. Petročenko) (skat.15. un 16. att.).
Stundas tēma – Tirgus izpētes dati uzņēmuma darbības plānošanai, to apstrāde excel
datorprogrammā
Stundas mērķis - Starppriekšmetu saiknes rezultātā paplašināt izglītojamo zināšanas par dažādu
profesiju nepieciešamajām prasmēm, un dialoga veidošana starp zinātnēm un mācību
priekšmetiem atšķirīgām apgūstamajām kvalifikācijām.

15. attēls. Mācību birojs un uzņēmuma plānošanas stunda
4.G kursā un pedagoģe Z. Petročenko
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16. attēls. Informātika 4. A kursā, pedagoģe I. Ozola.
-

loģistikas pamati un kvalitātes organizācija.

Stundas tēma – Iepirkumu/apgādes loģistika (2. G /4. G ,I. Ozola).
Stunda mērķis - Veicināt skolēnu prasmi komunicēt ar dažādām grupām integrēšanās
rezultātā, lai apgūtu mācību vielu par apgādi, iepirkuma būtību un to saikni ar loģistiku, izmantojot
integrētu grupu darbu kopīga lēmuma pieņemšanai. Nodarbībā uzdevumus veica divu kursu
izglītojamie (skat. 17. att.).

17. attēls. Integrētās mācību stundas metode stundā 2. G kursā un 4. G kursā, pedagoģe I. Ozola
Mācību procesa un izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai tika īstenota pedagogu
apmācība datorprogrammu integrēšanai mācību priekšmetos A. Upmine un D. Konrāde, kas
apguvušas prasmi strādāt ar “R- Keeper” un “Store house” programmatūrām, bet loģistikas nozarē
I .Ozola un T. Daudiša apguvušas datorizētās grāmatvedības GRINS lietotni.
Aktīva bija pedagogu līdzdalība VISC centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu
programmas norises un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē un organizēšanā :
 Rūpniecības komercdarbinieks


Mazumtirdzniecības komercdarbinieks



Restorāna pakalpojumu komercdarbinieks



Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
Pedagogi, kuri piedalījās darba grupās: I. Ozola, T. Džugleja, L. Grietēna, A. Upmine, D.

Kaparkalēja, J. Lase.
MK pedagogi iesaistījās skolas tēla popularizēšanā izstādes «Skola 2014» laikā un
informācijas dienu norisēs.
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Skolā tika organizēta aptauja «Aktīvs skolotājs – aktīvs izglītojamais». Aptaujas
respondenti – skolas izglītojamie. Aptaujas mērķis bija noskaidrot skolas izglītojamo vērtējumu par
mācību priekšmetu skolotāju darba metodēm mācīšanas procesā. Aptaujā iegūtā informācija tika
izmantota nākamā mācību gada MK darba plānos, lai plānotu pedagogu darbības virzienus stundās.
Pedagogi, kuri ieguva lielāko atzinību, saņēma MK izveidoto nomināciju „Zelta skolotājs”.
Pasākuma „Meistarstiķis 2014 - 2015“ ietvaros 2014. gada decembrī kvalifikācijas
„Loģistikas darbinieks” 1,5- gadīgās plūsmas izglītojamajiem tika novadīts diagnosticējošais
pārbaudes darbs„Esmu zinošs jau līdz eksāmenam” , kas noteica teorētisko zināšanu līmeni
apgūstamajā kvalifikācijā.
Otrs pasākums „Mana un citu veselība un cilvēkdrošība”, kurā iesaistījās
Telemehānikas un loģistikas izglītības programmas 2. un 3. kursu izglītojamie, notika 2014. gada
novembrī. Pasākuma tēma - loģistikas risinājumi taras un iepakojumu pasaulē ar otrreizēju
pielietojumu manas un citu cilvēku veselības un cilvēkdrošības nodrošināšanai.
MK sadarbībā ar AS “Latvijas zaļais punkts” organizēja pasākuma 1. posmu – 1. daļas
semināru „Atkritumu materiālu atkārtota izmantošana” (vadīja AS “Latvijas zaļais punkts” pārstāve
I. Bērtulsone un pedagoģe T. Daudiša (skat. 18. att.).

18. attēls. Seminārs „Atkritumu materiālu atkārtota izmantošana”
Pēc semināra turpinājās 2. daļa - mācību stunda atbilstoši noklausītajai tēmai, ko
organizēja mācību priekšmetu skolotāji ( skat. 8. tab. un 19. att.).

8. tabula.
Tematiskās stundas vispārizglītojošo mācību priekšmetu ietvaros
Kurss

Mācību stunda (45 min)

Skolotājs

2.L

Angļu valoda

M.Grauziņa/I.Šambone

2.G

Krievu valoda

I.Kibale

3.L

Informātika

Z.Petročenko/ I.Vainute

3.G

Vācu valoda

D.Vārpa
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19. attēls. Mācību stunda – Informātika, 3. L kursa 2. grupā, pedagoģe
Z. Petročenko,
Lai veidotu izglītojamo pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kas veicina pašizziņu
un ir balstīts praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā darbībā un notiek sadarbībā ar uzņēmējiem, tika
organizētas arī mācību ekskursijas. Kā piemēram, izglītojamie varēja iegūt izpratni par Latvijas
banku darbību un zināšanas par kredītiespējām tikšanās reizē ar AS “Swedbank”. Jauniešiem bija
iespēja pārliecināties par savām prasmēm un zināšanām valūtas aprēķinos, kredītprocentu likmēs
(skat. 20. att.)

20. attēls. Seminārs „Naudas lietas, droša vide, kredīti”, AS Swedbanka.
Telemehānikas un loģistikas izglītības programmas 3. L, 3. G, 4. L kursa izglītojamie
devās mācību ekskursijā uz Loģistikas uzņēmumu SIA “HAVI Logistics” un SIA “RIMI” Rīga,
Augusta Deglava ielā 161 (skat. 21. Att.). Jaunieši reālā darba vidē guva priekšstatu par noliktavu
procesiem, darbu ar precēm un neieciešamajiem drošības pasākumiem.

21. attēls. Mācību ekskursija SIA “HAVI Logistics” un SIA “RIMI” 3. L un 4. L kursiem
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Komerczinības izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – restorāna
pakalpojumu komercdarbinieks) 3. A kursa izglītojamie izstādē “Riga Food 2014” Ķīpsalā 2014.
gada septembrī iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām un procesiem pārtikas ražotāju uzņēmumos
(skat. 22.att.).

22. attēls. 3. A izglītojamie “Riga Food 2014” Ķīpsalā ar pedagoģi A. Upmini.
Sadarbībā ar SIA «Darba drošības Centrs» trijos apmācību periodos februārī,
oktobrī un decembrī 42 izglītojamie saņēmuši autoiekrāvēja/ elektroiekrāvēja operatora apliecību.
Mācības tika organizētas skolas telpās, kas notika interaktīvā vidē. Izglītojamie pēc teorijas
noklausīšanas tiešsaitē nokārtoja pārbaudes darbu un mācību centrā praktisko daļu (skat. 23.att.).

23. attēls. Skolas izglītojamie apgūst autoiekrāvēja/ elektroiekrāvēja operatora zināšanas un
prasmes.
Pedagogu profesionālās pilnveides seminārā „Konkurētspējīga tūrisma un viesmīlības
produkta veidošana; viesmīlības uzņēmumu efektivitātes paaugstināšana, izmantojot elektroniskās
vadības sistēmas” Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā piedalījās mūsu skolas pedagoģe A.
Upmine (skat. 24. att.).

24. attēls. RTPV pedagoģe I. Upmine profesionālās pilnveides kursos.
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Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides «Interneta iespējas mūsdienīgam
mācību procesam (ievadkurss)» E-Twinning ietvaros Auces PIIC piedalījās I. Ozola.
Kopvērtējumā MK darbs ir veikts apmierinoši, darba plāns izpildīts, MK sēdēs
pedagogi aktīvi iesaistījās visu jautājumu risināšanā.
Izglītojamo atskaitīšana 2014. gada laikā
2014. gadā atskaitīti 60 izglītojamie. Laika periodā no 01.01.2014. līdz
30.06.2014. tika atskaitīti 32 izglītojamie, kas ir 4,97% no kopējā izglītojamo skaita. Galvenie
atskaitīšanas iemesli ir pāriešana uz citu mācību iestādi, iespējams, ir izvēlēta nepareiza profesija.
Laikaposmā no 01.09.2014. līdz 31.12.2014. tika atskaitīti 28 izglītojamie, kas ir 4,83% no
kopskaita. Atskaitīšanas iemesli minēti citi iemesli (pārcelšanās uz citu dzīvesvietu, ģimenes
apstākļi) (skat. 2. un 3. pielikuma 13. – 16. tab). Nepieciešams daudz aktīvāk strādāt ar izglītojamo
motivāciju un iepazīstināšanu ar izvēlētās profesijas priekšrocībām, veicinot apmeklējumu,
ieinteresētību un sekmju uzlabošanos.
Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru
Bibliotēkas fonds 2014. gadā tika papildināts ar 563 vienībām (grāmatas, notis,
DVD) kopsummā par EUR 3157.19. Par skolas budžeta līdzekļiem ir iegādātas 382 grāmatas, 31
nošu izdevums un 6 DVD par summu EUR 2753.03. Dāvinājumā bibliotēka ir saņēmusi 107
grāmatas un 40 nošu izdevumus par summu EUR 404.16.
Šajā gadā bibliotēkas fonds papildināts ar mācību grāmatām veselības mācībā,
ētikā, loģistikā, krievu valodā, kā arī ar nošu izdevumiem korim. Papildināts fonds ar jaunāko
latviešu daiļliteratūru. Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām gan
vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos. Nākamgad, pēc iespējas, būtu
jāpapildina bibliotēkas fonds ar mācību grāmatām šādos profesionālajos mācību priekšmetos:
ražošanas organizācija, nepārtikas preču raksturojums, tirdzniecības organizācija, kā arī jaunāko
daiļliteratūru. Kopējais bibliotēkas fonds apkopots 9. tabulā.

Dokumentu sadalījums
Vispārīgā nodaļa
Daiļliteratūra

9. tabula.
Bibliotēkas fonds 2014. gada beigās.
Skaits
131
6186

Mācību grāmatas
Pārējās grāmatas

17008
3142
Kopā: 26467
Kopsumma EUR: 94598.26

Divreiz gadā notika parakstīšanās uz periodikas izdevumiem, kuri nepieciešami
mācību procesā: „Kapitāls”, „Bilance”, „Diena”, „Dienas Bizness”, Iepirkumi”, „Latvijas
Tirgotājs”, „iFinanses.lv”„ Forbes”, „Latvju Teksti”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Pasaules
Vēsture”, „Geo” u.c.
Bibliotēkas lasītāji regulāri tiek informēti par bibliotēkas jaunieguvumiem un
jaunākajām publikācijām informatīvajās lapās „Bibliotēkas jaunieguvumi” un „Lasiet presē”.
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Atbilstoši plānam bibliotēkā tiek veidots izstādes par dažādām aktualitātēm. Bibliotekāri iesaistās
skolas pasākumu organizēšanā, piemēram, Patriotisko dziesmu konkurss, Baltijas ceļam – 25,
Ziemassvētki, Skolotāju diena, Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums.
Bibliotēkā lasītājiem ir iespējams:
1. izglītoties, jo ir pieejama literatūra no visa bibliotēkas fonda, uzziņu literatūra,
kartotēka, kurā ir apkopotas nozīmīgākās publikācijas no bibliotēkā pieejamās
periodikas, speciālie žurnāli, tematiskās mapītes, kurās ir apkopoti materiāli par
izglītojamajiem svarīgiem mācību jautājumiem;
2. izlasīt jaunāko presi;
3. iepazīties ar jaunākajām bibliotēkas grāmatām;
4. apskatīt bibliotēkas izstādes, kuras ir veltītas dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Bibliotekāri vienmēr ir gatavi sniegt lasītājiem palīdzību informācijas meklēšanā un
atlasīt nepieciešamo literatūru pēc lasītāju pieprasījuma.
Lasītavā ir divi datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, projektors.
1. kursu izglītojamajiem tika organizētas bibliotekārās stundas. Tās apmeklēja visi pirmie
kursi.
Ārpusstundu pasākumi un audzināšanas darba rezultāti
Audzināšanas un ārpusstundu darbs ir pakārtots skolas galvenajiem uzdevumiem, sastādīts
darba plāns mācību gadam, ietverot visus audzināšanas koncepcijas galvenos virzienus un Izglītības
un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības un satura centra ieteikumus par prioritāriem
uzdevumiem.
Šogad audzināšanas darba galvenie uzdevumi bija, sekmēt skolēnu patriotisko
audzināšanu. Pasākumi un stundas ir iekļautas nodarbību sarakstā.
Vadoties pēc gada plāna, tiek sastādīti skolas ikmēneša darba plāni.
Kursu audzinātāji veido savus darba plānus, pamatojoties uz skolas darba plānu. Tajos ir
ietvertas šādas tēmas:
1. Skolēnu motivēšana dzīvot veselīgu dzīvesveidu.
2. Skolēnu socializācija sabiedrībā.
3. Uzvedības un saskarsmes kultūra, pienākumi un tiesības – grupā, ģimenē, valstī.
4. Tikumiskās vērtības un īpašības.
5. Karjeras izglītība
6. Skolēnu līdzdarbība demokrātiskos procesos
7. Patriotiskā audzināšana.
8. Kultūras pasākumi.
Notikuši informatīvi pasākumi par patriotiskām tēmām; valsts svētki, latviešu tautas
tradīcijas, svinamās dienas.
Veikti integrējoši pasākumi pirmo kursu izglītojamajiem, palīdzot iekļauties jaunā vidē un
sociālā vidē.
Audzināšanas stundās, sadarbībā ar kursu audzinātājiem, pārrunāti skolas iekšējās kārtības
noteikumi, izglītojamo pienākumi un tiesības, atbildība pret sevi un sabiedrību.
Kursu audzinātāji veic ierakstus kursa audzinātāja žurnālā, kas ļauj regulāri sekot līdzi
izglītojamā socializācijai un mācību procesam, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi reaģējot un
piesaistot nepieciešamos speciālistus.
Audzināšanas darba rezultātu analīze notiek divas reizes mācību gadā semestru beigās:
1. Kursa audzinātāju noteiktas formas atskaites.
2. Audzinātāju sanāksmes savstarpējai informācijas apmaiņai.
3. Pedagoģiskās padomes sēdes.
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Kā galvenie audzināšanas darba kritēriji tiek minēti:
1. Kontingenta saglabāšana.
2. Izglītojamo adaptācija (tās analīze pedagoģiskā sēdē).
3. Mikrovides veidošana kursā.
4. Audzinātāja sadarbība ar mācību priekšmetu pedagogiem un administrāciju.
5. Sadarbība ar vecākiem.
6. Atgriezeniskā saite, pedagogs - izglītojamais.
7. Saskarsmes kultūra.
8. Izglītojamo nacionālā un valstiskā identitāte.
9. Veselīga dzīvesveida veicināšana jauniešu vidū.
10.Audzēkņu radošā darbība un jaunrades izpausme.
Pedagogi veicina izglītojamiem labvēlīgu mācību vidi, iespēju piedalīties skolas interešu
izglītības pulciņos - korī, ansamblī, tautisko deju kolektīvā, sporta sekcijās, iesaistīties ārpusstundu
pasākumos un to organizēšanā.
2014. gadā notikušie ārpusstundu pasākumi
Izstāde. Janvāra mēnesī skolā viesojās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde
„Mēs - tauta”. Ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju skolai ir izveidojusies laba sadarbība. Izstādi
ar interesi apmeklēja gan izglītojamie, gan pedagogi.
Žetonu vakars “Gandrīz ideālas vakariņas” notika 2014. gada 7. februārī. Mūsu skolā
Žetonu vakars ir tradicionāls, tematisks pasākums, kas rosina jauniešus saliedēties un veicina
piederības apziņas veidošanos skolai. Pasākumā piedalījās septiņu ceturto kursu izglītojamie,
pedagogi un vecāki. Vakaru vadīja 3. kursu izglītojamie. Nākamie absolventi aktīvi piedalījās šī
pasākuma organizēšanā. Interesantus priekšnesumus, dziesmas un video bija sagatavojuši 4. F un 4.
R kursa izglītojamie kopā ar audzinātājiem. Žetonu vakars ir zināmā mērā padarītā izvērtējums,
rezultātu apkopojums un topošajiem absolventiem labs iesākums finiša taisnei, kas motivē
veiksmīgi pabeigt skolu.
Galda spēļu maratons ir ikgadēja tradīcija, tā ir iespēja jauniešiem starpbrīžos vingrināt
prātu un lietderīgi pavadīt brīvo laiku ( skat. 25.att.).

25. attēls. Galda spēļu maratons.

Mēmais šovs notika divās kārtās. Pirmo kārtu izspēlēja kursu komandas savā starpā.
Otrajā kārtā uzvarētāju komanda spēlēja ar skolotāju izlases komandu.
Lieldienu kompozīciju izstāde “Sirds siltums rokdarbos” tika organizēta un rīkota ar
mērķi ļaut jauniešiem radoši izpausties, veidojot skolas svētku noformējumu un neizmirst par
latviešu tautas tradīcijām ( skat. 26. att.).
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26. attēls. Lieldienu kompozīcija izstādei

Tikšanās. 30. septembrī notika tikšanās ar telemehānikas un loģistikas izglītības
programmas absolventu Pēteri Šmitu „Darba vide loģistikā”.
11. martā notika tikšanās ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Jaunieši redzēja prezentāciju par
Latvijas dalību NATO un noklausījās lekciju par to, kādi ir Latvijas praktiskie un militārie
ieguvumi. Izglītojamie ar interesi iesaistījās diskusijā, uzdeva jautājumus.
18. martā 1. kursiem notika tikšanās ar Taecvon-do kluba „Ki Hap” cīņas mākslas
meistariem (skat. 27. att.).

27. attēls. „Ki Hap”cīņas mākslas meistaru demonstrējumi.

Valentīna dienas balle. Šo pasākumu organizēja izglītojamo pašpārvalde. Balle sākās ar
valsi, notika konkurss „Dejo ar skolotāju”, darbojās foto studija „Sirsniņa”, varēja sevi iemūžināt
fotomirkļos, bija iespēja dejot un paklausīties labus muzikālus skaņdarbus. Šo pasākumu pilnībā
organizēja un vadīja skolēnu pašpārvalde (skat. 28. att.).

28. attēls. Valentīndienas pasākuma foto studija.
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Dalība izstādē ”Skola 2014”. Kā jau katru gadu, piedalījāmies izstādē Ķīpsalā, kur
prezentējām skolu un skolā apgūstamās izglītības programmas. Izstādē, skolas stendā strādāja
skolas aktīvākie un labākie jaunieši.
Spodrības diena. 2014. gada 29. aprīlī audzinātāja stundas laikā jaunieši aktīvi
piedalījās mācību telpu uzkopšanā. Spodrības dienas mērķis bija rosināt izglītojamos rūpēties par
savas mācību vides sakārtošanu. Piedalījās visu kursu izglītojamie un pedagogi. Tika uzposti
mācību kabineti, tika organizēts darbs skolas pagalmā.
Pateicības diena skolā notiek jau trešo gadu. 3. jūnijā skolas administrācija apbalvoja
izglītojamos par sasniegumiem mācībās, sportā un ārpusstundu pasākumos, arī skolas pedagogi tika
sumināti šajā dienā. Pateicības diena noslēdzās ar interešu izglītības jauniešu koncertprogrammu.
Izlaidumi. Notika trīs izlaidumi „Visa dzīve man viens ceļojums”, kurus vadīja 3. F
kursa izglītojamais Jānis Meiers un absolvente Anita Rozenbauma. Izlaidumos piedalījās skolas
jauniešu ansamblis un solisti.
Zinību diena skolā iesākās ar svinīgo pasākumu aktu zālē un audzinātāja stundu kursos.
1. kursu izglītojamie tika iepazīstināti ar skolas administrāciju un pedagogu kolektīvu.
Muzeju diena, pēc tam arī plakātu konkurss “Muzeju apmeklējums Rīgā” notika 16.
septembrī. Izglītojamie kopā ar kursu audzinātājiem apmeklēja muzejus un izstādes, un pēc tam par
redzēto veidoja plakātus, tie tika izstādīti un informēja citus izglītojamos par redzēto un uzzināto.
Sporta diena I kursiem notika adaptācijas mēneša ietvaros sporta centrā „Laimīte”
Sarkandaugavā 16. septembrī ( skat. 29. att.). Piedalījās septiņi 1. kursi. Šajās sacensībās un
sportiskajās aktivitātēs jaunieši labāk iepazīst viens otru un atrod savu vietu kolektīvā, kursa
audzinātājiem veidojas labāks priekšstats par savu audzināmo kursu. Pasākums katru gadu izpelnās
lielu atzinību un tiek ļoti augstu novērtēts.
Šogad jaunums bija tas, ka piedalījās divi kursi – AC1 un LG1, tie ir jaunieši pēc
vidusskolas, bet, savukārt, tas nemaz nenobiedēja 3 gadus jaunākos pirmkursniekus.

29. attēls. 1. kursu Sporta diena.
Pirmajos kursos aprīļa mēnesī notika tematiskās audzinātāja stundas „Legālās
narkotikas”. Šajās stundās jaunieši klausījās izglītojošu informāciju par narkotikām, piedalījās
diskusijās, veidoja dialogus, izspēlēja bīstamās situācijas.
Baltijas ceļa 25. gadadienas pasākums notika 23. septembrī. Piedalījās visi skolas
izglītojamie un pedagogi.
Konkurss „RTPV zelta talants”. Piedalījās pārsvarā jaunieši no pirmajiem un otrajiem
kursiem. Uzvarēja 1. kursa izglītojamais Aldis Baltiņš.
Iesvētības I kursiem. 2014. gada 5. novembrī notika konkurss „Rūdīts - Erudīts” 1.
kursu jauniešiem. Konkursa mērķis bija sekmēt izglītojamo prasmes darboties komandā. Jau otro
gadu ir citādākas iesvētību tradīcijas, un jauniešiem tika piedāvāts komandas darbs, darbojoties
kopā ar kursa audzinātāju pa dažādām zināšanu pārbaudes stacijām, un noslēgumā - visus kursus
vienojošais elements - kopīga deja.( skat. 30. att.).
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30. attēls. Iesvētību konkurss „ Rūdīts – Erudīts”.
Skolotāju diena skolā vienmēr ir īpaša diena. Šogad Skolotāju dienas devīze bija „Valstī
viss ir kārtībā” (skat. 31. att.). Skolas pašpārvaldes jaunieši jau no paša rīta skolas vestibilā bija
sarūpējuši skolotājiem krietnus pārbaudījumus. Vēlāk skolotāji tika aicināti uz aktu zāli, kur
sumināja skolas ilggadējo skolotāju Terēziju Pētersoni dzimšanas dienā un katram skolotājam tika
veltīti īpaši vārdi, jaunieši pedagogus iepriecināja ar pašu sagatavotiem priekšnesumiem.

31. attēls. Skolotāju kolektīvs Siguldā.

Lāčplēša diena. Šajā dienā mūsu skolā pirmo reizi pēc pašpārvaldes ierosinājuma notika
Patriotisko dziesmu konkurss, veltīts Lāčplēša dienai. Konkursā piedalījās visi kursi. Pēc aptaujas
rezultātiem šis pasākums tika novērtēts ļoti atzinīgi un droši vien kļūs par ikgadēju pasākumu.
Vakarā skolas jaunieši kopā ar pedagogiem kopīgi devās nolikt svecītes pie prezidenta pils
sienas un palaist plostiņus pa likteņupi Daugavu. Tā ir tradīcija, kuru ar katru gadu atbalsta aizvien
vairāk skolas jauniešu.
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā 14. novembrī skolā
viesojās Latvijas Armijas Nodrošinājuma pavēlniecības komandieris Ivo Mūrmanis, kurš pastāstīja
par Latvijas armijas piedāvātajām iespējām un karavīru misiju, runāja par iespējām kļūt par karavīru
( skat. 31. att.). Pasākumā uzstājās jauniešu koris „Vēja spārniem” un tautisko deju kolektīvs
„Trejdeviņi”. Pēc tradīcijas 1. kursu jaunieši nodeva svinīgo zvērestu, tādējādi apliecinot, ka ir
pilntiesīgi saukties par RTPV izglītojamajiem. Svētku ietvaros notika plakātu konkurss „Mana un
Tava Latvija fotogrāfijās?!”. Šajā pasākumā tika apbalvoti šī konkursa uzvarētāji.
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32. attēls. LR proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.

Plakātu konkurss „Mana un Tava Latvija fotogrāfijās”. Konkursa mērķis bija radīt
jauniešos interesi par savu valsti, uzsvērt tās nozīmīgumu un popularizēt fotografēšanas mākslu
(skat. 33. att.).

33. attēls. 4. R kursa jauniešu veidotais plakāts.

Izstāde. Decembra mēnesī skolā vēlreiz viesojās Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ar
ceļojošā izstādi „Ceļā uz Latvijas neatkarību”.
Izstāde - Mana kursa Ziemassvētku vainags. Šogad turpinājās iepriekšējā mācību gadā
iesāktā tradīcija izrotāt auditoriju durvis ar Adventes vainagiem. Izstādē piedalījās arī skolas
administrācija, rādot piemēru un izrotājot ar Adventes vainagiem savu kabinetu durvis.
Ziemassvētku koncerts „Svētki ir ugunskurs ziemas vidū”. Pasākumu vadīja
izglītojamie Jānis Pūris un Alise Krēsliņa. Piedalījās jauniešu koris „Vēja spārniem” un tautisko
deju kolektīvs „Trejdeviņi”, notika arī dzejas lasījumi ( skat. 34. att.). Pēc koncerta notika labāko
skolas izglītojamo sveikšana par mācību sasniegumiem beidzot 1. semestri.

34. attēls. Ziemassvētku koncerts.
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Interešu izglītības pulciņi
Skolā darbojas koris „Vēja spārniem”( skat. 35. un 36. att.). Kora vadītājs ir Andžejs
Rancevičs. Šogad mūsu skolas koris apguva XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
repertuāru, piedalījās koru skatēs.

35. attēls. Koris ”Vēja spārniem”.

36. attēls. RTPV jauniešu koris „Vēja spārniem” koncertā Rīgas 47. vidusskolā

17. maijā jauniešu koris piedalījās pasākumā „Dziesmotais kauss”, kas notika Mežaparkā.
Šeit jaunieši parādīja sevi no sportiskās puses un pierādīja, ka prot ne tikai dziedāt, bet arī sportot
(skat.37. un 38. att.).

37. attēls. RTPV jauniešu koris „Vēja spārniem” pasākumā „Dziesmotais kauss”.
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38. attēls. RTPV jauniešu kora „Vēja spārniem” uzstāšanās.

„Pateicības dienas koncerts” ir atskaites koncerts visiem skolas interešu izglītības
kolektīviem. Arī šogad tajā piedalījās jauniešu koris “Vēja spārniem”, ansamblis un deju kolektīvs
„Trejdeviņi ”. Koncertu noskatījās ne tikai izglītojamie un pedagogi, bet arī vecāki.
Trešo gadu darbojas tautisko deju kolektīvs „ Trejdeviņi ” (skat. 39. att.), vadītāja Ieva
Aizupe. Deju kolektīvs piedalījās visos skolas koncertos un pasākumos. Gatavojās dalībai XI
Latvijas skolēnu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

39. attēls. RTPV deju kolektīvs „ Trejdeviņi”.

Abi interešu izglītības kolektīvi piedalījās VISC organizētajā profesionālas izglītības
iestāžu pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno”.
Izglītojamo pašpārvaldes darbs noris pēc sastādītā darba plāna. Skolēnu pašpārvaldes
mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu, izglītojamo aktīvu
iesaistīšanos audzināšanas darbā, skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā, skolēnu interešu
pārstāvēšanā, iesaistīšanos skolas pasākumu organizēšanā.
Šogad pašpārvaldes galvenie uzdevumi bija: pārstāvēt skolēnu intereses, sadarboties ar
skolas administrāciju un pedagogiem, uzklausīt, apkopot un realizēt audzēkņu priekšlikumus skolas
sabiedriskās dzīves veidošanā un uzlabošanā (skat. 40. att.).

40. attēls. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas
izglītojamo pašpārvalde
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Pašpārvaldes darbība norisinājās atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības
noteikumiem. Pēc pašpārvaldes ierosinājuma tika organizēti dažādi stundu un ārpusstundu pasākumi.
Kā veiksmīgi pasākumi jāmin labdarības akciju organizēšana. Ziemassvētkos ziedojumu vākšana
Tukuma dzīvnieku patversmei, Lieldienu labdarības akcija un citi (skat. 41. att.).

41. attēls. Labdarības akcijas laikā

Lai veicinātu skolas administrācijas un izglītojamo pašpārvaldes sadarbību, mācību gada
laikā izglītojamo pašpārvaldes sēdēs piedalījās skolas administrācijas pārstāvji, un, savukārt,
administrācijas un stipendiju komisijas sēdēs piedalījās pārstāvji no izglītojamo pašpārvaldes.
Jaunajai pašpārvaldes līderei Santai Paulai Fatahudinovai vēl daudz jāmācās un jāapgūst
prasme vadīt skolas izglītojamo pašpārvaldi.
Pašpārvalde piedalījās adaptācijas mēneša ietvaros rīkotajos pasākumos, palīdzēja organizēt
1. kursu iesvētību konkursu „Rūdīts – Erudīts”, piedalījās skolas rotāšanā, svētkus gaidot,
organizēja Valentīndienas balli, rīkoja un vadīja Skolotāju dienas pasākumu, gatavoja plostiņus
Lāčplēša dienā, piedalījās gājienā uz 11. Novembra krastmalu.
Izglītojamo pašpārvaldes un skolas administrācijas sadarbība notika, kopīgi apspriežot
radušās problēmas, audzēkņu nesekmību un kavējumus. Pašpārvaldes izglītojamie aktīvi piedalījās
mācību priekšmetu viktorīnu organizēšanā un vadīšanā.
Pašpārvaldes informatīvās sanāksmes notika ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Skolas administrācija uzklausīja un kopīgi plānoja pasākumus, veicinot izglītojamos
līdzdarboties prasmes un rosinot piedalīties viņus interesējošos pasākumos atbilstoši viņu spējām,
zināšanām un prasmēm tos organizēt.
Tika veidotas un organizētas aptaujas, kas izzina izglītojamo viedokli par skolā organizēto
pasākumu kvalitāti.
Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse
2014. gadā turpinājās sadarbība ar darba devējiem un NEP ar mērķi sekmēt maksimālu
prakses programmu sasaisti ar mūsdienu darba tirgus prasībām un izvērtēt darba vidē balstītu
mācību iespējas skolā.
Izvērtējot prakses gaitu, varam secināt, ka mūsdienu darba tirgū nepieciešams motivēts
praktikants un motivēts darba devējs, tādēļ tika strādāts pie izglītojamo motivācijas paaugstināšanas
apgūt izvēlēto profesiju, jo bieži jaunietis pēc pamatskolas nav pratis izvērtēt savas intereses. Šeit
lielu atbalstu sniedz skolas absolventi, kuri, tiekoties ar izglītojamiem, sniedz plašu informāciju par
darba un izaugsmes iespējām dažādos uzņēmums.
Prakses kvalitātes nodrošināšanai šajā gadā ar divpadsmit uzņēmumiem noslēgti jauni
sadarbības līgumi, atjaunota un papildināta prakses uzņēmumu datu bāze.
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Visi skolas izglītojamie šajā gadā savlaicīgi tika nodrošināti ar prakses vietām. Izvērtējot
pieprasījumu pēc skolas praktikantiem, redzams, ka tas pieaug, jo, ne tikai uzņēmumi, ar kuriem
skolai ir ilgstoša sadarbība, interesējas par praktikantiem, bet arī no citiem uzņēmumiem saņemam
piedāvājumus par prakses iespējām.
Skolas izglītojamie praksi iziet arī citās skolas sadarbības valstīs, šajā gadā praksi bija
iespēja iziet Zviedrijā.
Lielākā daļa izglītojamo ir sapratuši, ka profesionālā izaugsmē svarīga ir prakse, ko iziet
mācību laikā, jo to novērtē darba devēji, un jau pēdējā kursā daudzi no viņiem uzņēmumos kļūst
patstāvīgi darbinieki, vienīgi rodas problēmas ar skolas apmeklējumiem.
Prakses laikā izglītojamie:
-

paplašina teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes komercdarbībā, uzņēmuma
vadīšanas procesos,
attīsta spējas izprast uzņēmuma darbības kopsakarības,
gūst iemaņas strādāt patstāvīgi un komandā,
nostiprina komunikācijas spējas, gūst iemaņas pieņemt patstāvīgus lēmumus,
iegūst jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmumu darba plānošanā un organizēšanā.

Iegūtās praktiskās iemaņas praksē dod iespēju mūsu skolas absolventiem konkurēt mūsdienu
darba tirgū. Apkopojot un izanalizējot 2014. gada absolventu turpmākās darba un mācību gaitas,
redzams (skat. 1. pielikumu), ka vairāk kā 40 % absolventu strādā iegūtajā specialitātē un apmēram
25 % turpina mācības kādā no augstākās mācības iestādēm.
Tikai ap 5% absolventu uzreiz pēc skolas nestrādāja, meklēja atbilstošu darbu. Salīdzinoši
maz mūsu skolas absolventu dodas darbā uz ārzemēm, biežāk tas ir saistīts ar mācībām.
Lai pilnvērtīgi nodrošinātu prakses programmas izpildi, joprojām jāiegulda liels darbs, jo:
- atsevišķos gadījumos prakses vadītājiem uzņēmumos nav motivācijas vadīt praksi, jo
ieguldītais darbs netiek atalgots,
- uzņēmumā praktikants varbūt topošais konkurents patstāvīgiem darbiniekiem, tādēļ varbūt
gadījumi, ka uztic zemākas kategorijas darbu izpildi,
- atsevišķiem izglītojamiem darbs kā dzīves vērtība nav iemācīts ģimenē, saskaroties ar
pirmajām grūtībām, rodas problēmas, daudziem prakse ir pirmais kontakts ar darbu.
Izvērtējot prakses uzņēmumu atsauksmes redzams, ka lielākajai daļai izglītojamo ir
atbildīga attieksme pret darbu prakses laikā. Viņi izrāda interesi par uzņēmuma darbu, spēj ātri
uztvert, izpildīt uzdotos darba uzdevumus, ieklausās un izpilda prakses vadītāja norādījumus.
Atzīmēts arī, ka ar katru gadu praksē ierodas izglītojamie ar labākām teorētiskām zināšanām un
sagatavotāki patstāvīgam darbam.
Skolas un uzņēmumu sadarbība ir abpusēja, mums ir iespēja iepazīties un gūt informāciju
par galvenajām, noteicošām tendencēm komercdarbībā dažādu profilu uzņēmumos, un skolas
absolventi nereti kļūst par labiem arī vadošiem uzņēmumu darbiniekiem.
Nākošajā gadā jāturpina darbs pie prakses organizācijas un vadības pilnveidošanas, lai
sagatavotu vēl labākus jaunos speciālistus ar labām praktiskām iemaņām, un pēc skolas beigšanas
tie būtu ne tikai labi darba darītāji, bet arī labi organizētāji un vadītāji.
Lielāka vērība jāvelta praktiskam darbam, kas saistīts ar reglamentējošo dokumentu
pielietošanu komercdarbības uzsākšanā un attīstībā. Izglītojamiem jāapgūst prasmes analizēt
prioritātes darbā un uzņēmuma attīstībā. Jo, izvērtējot rezultātus, redzams, ka darba tirgū prioritāte
ir zinošiem, varošiem, augt gribošiem jauniem speciālistiem.
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2.2.4. Dalība projektos
Starpvalstu sadarbība ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Nordplus
2014. gadā tika turpinātas 2013. gada septembrī uzsāktās Nordplus projekta Nr. NPJR2013/10028 „Promote HLS” aktivitātes:
- Projekta ceturtā tikšanās 20. - 24. janvārī notika Haapsalu, Igaunijā par tēmu "Narkotiku
profilakse, alkohola ļietošanas un smēķēšanas kaitīgums";
- Piektā tikšanās 3. -7. martā notika Nykoping, Zviedrijā par tēmu "Interneta ļaunprātīga
izmantošana un atkarība";
- Sestā, noslēguma tikšanās no 31. marta - 4. aprīlim notika Porvoo, Somijā (skat.42. att.).

42. attēls. Projekta dalībnieku noslēguma tikšanās Porvoo, Somijā.

Kopā „Promote HLS” projektā bija plānotas 6 mobilitātes, katra citā valstī, uz katru no
tikšanos no skolas dodas 1 pedagogs un 2 vai 3 studenti. Katrai mobilitātei sava tēma. Katrā no
aktivitātēm notika teorētiskā un praktiskā nodarbība, tika veidoti plakāti un video par tēmu.
Noslēguma pasākumā tika izrādīti katras aktivitātes labākie video un plakāti, tika pieaicināti vietējie
mēdiji un eksperti, rīkota diskusija. Projekta realizācijā piedalījās 6 dažādu valstu izglītības iestādes
(no Somijas, Latvijas, Norvēģijas, Igaunijas, Zviedrijas, Islandes). Ilgums – 1 mācību gads. Projekta
finansējuma saņēmējs un realizētājs bija Somijas partneris – Point koledža no Porvoo.
2014. gada septembrī tika uzsākts Nordplus Junior projekts "Role of YOUTH in society ROYIS", projekta Nr.NPJR-2014/10269. Projekta īstenošanas periods ir 2014./2015. mācību gads.
Projekta realizācijā piedalījās 5 dažādu valstu izglītības iestādes (no Somijas, Latvijas, Igaunijas,
Lietuvas, Islandes). Projektā paredzētas 5 dalībnieku tikšanās klātienē jeb mobilitātes, katra tikšanās
ir citā valstī un par noteiktu apakštēmu, kuras apvieno projekta kopējā tēma "Jauniešu loma
sabiedrībā". Uz katru no mobilitātēm dodas 3 izglītojamie (katru reizi citi) kopā ar pavadošo
pedagogu. Pirms klātienes tikšanās dalībniekiem jāveic mājasdarbi:
- jāizveido prezentācija par sevi, iekļaujot arī īsu informāciju par savu skolu un valsti;
- jāizpēta mobilitātes tēma un, balstoties uz viedokļiem, komentāriem, intervijām, diskusijām u.tml.,
jāuzņem 3 līdz 5 minūšu garš video un jāuzraksta eseja par attiecīgo tēmu (līdz 400 vārdu gara) par jauniešu lomu sabiedrībā un tās ieguldījumu.
Līdz 2014. gada beigām ir notikušas divas no piecām mobilitātēm:
- Pirmā tikšanās 2014. gada 15. - 19. septembrī notika Īslandes pilsētā Akureyri par tēmu "Mediju
ietekme uz jauniešu prātiem".

39

- Otrā tikšanās 2014. gada 3. - 7. novembrī notika Somijas pilsētā Porvoo par tēma "Abu sabiedrības un biznesa - ieguvumi no multikulturālas komandas darba iemaņām".
2014. gada septembrī un oktobrī tika sagatavots un iesniegts pieteikums Nordplus Junior
projekta „ENJOY the learning environment” sagatavošanas vizītei (projekta Nr.NPJR-2015/10017),
lai 2015. gadā skolu pārstāvji tiktos klātienē Dānijā un sagatavotu jaunu projekta pieteikumu
nākamajam mācību gadam.
Programma ERASMUS+
2014. gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības,
mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+. Arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā
vidusskola ir iesaistījusies šai programmā gan kā partneris sadarbībai ar citām profesionālajām
izglītības iestādēm Eiropā, gan kā uzņemošā un nosūtošā organizācija personu mobilitātēm
profesionālās izglītības sektorā.
Ieguldītais darbs, meklējot kontaktus ārvalstīs un 2014. gada sākumā rakstot un iesniedzot
projektu pieteikumus, ir bijis veiksmīgs. Ir apstiprināts finansējums diviem Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas projektiem:
1) Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora mācību mobilitātes projekts "LET'S
LEARN TOGETHER", projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000230.
Projekta īstenošanas periods ir divi gadi. Projekts paredz gan audzēkņu, gan VET speciālistu
mobilitāti. Piešķirtais finansējums ir 36 976,00 EUR. Projekta aktivitātes tiks uzsāktas 2015. gadā.
2) Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projekts "Let's live together,
not separately", projekta Nr. 2014-1-PL01-KA201-0029705. Projekta īstenošanas periods ir divi
gadi. Piešķirtais finansējums 29 530,00 EUR. 2014. gada 8. - 9. decembrī Vācijas pilsētā
Rotenburgā (skat.43. att.) notika projekta plānošanas tikšanās, kuras laikā visu iesaistīto skolu
pārstāvji visam projekta norises laikam (līdz pat 2016. g. 31. augustam) izstrādāja vienotu rīcības
plānu, pārrunāja projekta norises gaitu un budžetu, vienojās par katras mobilitātes laikā
ievērojamām prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī par rezultātu izplatīšanu.

43. attēls. Projekta plānošana Rotenburgā 2014. gada decembrī
Sadarbības partneri
2014. gada 11. maijā Rīgā ieradās divi Rotenburgas profesionālās skolas (Berufsbildende
Schulen Rotenburg) audzēkņi, lai turpmākās četras nedēļas pavadītu Latvijā. Brauciena mērķis praktisko iemaņu un pieredzes gūšana ar vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību vai starptautisko
tirdzniecību saistītos uzņēmumos Latvijā. Brīvajā laikā jaunieši iepazina pilsētu, vietējo kultūru,
nodarbojās ar sportu. Praktikanti Latvijā uzturējās Mūžizglītības projekta Leonardo da Vinci
projekta ietvaros.
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2014. gada vasarā Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola uzsāka pārrunas un to
rezultātā arī sadarbību ar izglītības iestādi Vācijas pilsētā Hoexter - Berufskolleg des Kreises
Hoexter (saīsināti - BKH). Domājot par nākotnes iespējām kopīgu mācību un prakšu projektu
realizēšanā, abu skolu pārstāvji 2014. gada novembrī Rīgā tikās un skolu direktori Inita Safronova
un Matthias Gross parakstīja sadarbības līgumu. Pirmā kopīgā aktivitāte abām izglītības iestādēm
bija audzēkņu un skolotāju mobilitāte no 2014. gada 7. septembra līdz 25. septembrim. 10 Vācijas
skolas audzēkņi izgāja praksi uzņēmumos Rīgā. Audzēkņi kopā ar skolotājām viesojās arī Rīgas
Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (skat. 44. att.), piedaloties vācu valodas, angļu valodas,
krievu valodas, grāmatvedības un ekonomikas stundās, kā arī apmeklējot "Baltijas ceļa" 25.
gadadienai veltītu pasākumu skolas aktu zālē. Brīvajā laikā BKH audzēkņi un skolotājas iepazina
Rīgas pilsētu un tās ievērojamākās vietas, izgaršoja vietējos produktus, devās ekskursijās uz
Rundāles pili, Bauskas pilsdrupām, apmeklēja Siguldu un Ķemeru tīreli, izgāja "Baskāju taku" pie
Valguma ezera, apmeklēja izrādes Latvijas Nacionālajā Operā un Krievu drāmas teātrī. Mobilitāte
notika Erasmus+ projekta ietvaros.

44. attēls. BKH audzēkņi un viņus pavadošā skolotāja Rīgas Tirdzniecības profesionālajā
vidusskolā pēc "Baltijas ceļa" 25. gadadienai veltīta pasākuma skolas aktu zālē.
2014. gadā RTPV uzsāka sadarbību ar Vasterviks Upper secondary school / Vasterviks
Gimnasium Zviedrijā. Meklējot sadarbības partneri Latvijā, ar RTPV pārstāvjiem 2014. gada
sākumā sazinājās Vasterviks skolas direktors Pontus Larssons. Vairāku mēnešu sarakstes rezultātā
pusēm izdevās atrast kopīgas intereses, savstarpēju sapratni un vienoties par turpmāku sadarbību.
Lai iepazītos tuvāk, prezentētu savu izglītības iestādi un izstrādātu konkrētu sadarbības plānu, 2014.
gada maijā Rīgā ieradās Zviedrijas skolas direktors Pontus Larssons un Biznesa programmas
skolotājs Thomas Mittjas (skat. 45. att.), savukārt 2014. gada jūnijā tikties ar RTPV pedagogiem
ieradās seši Biznesa programmas skolotāji. Pirmā kopīgi realizētā aktivitāte bija Vasterviks
audzēkņu trīs dienu, no 2014. gada 22. septembra līdz 24. septembrim, mācību ekskursija Rīgā par
tēmu "Kā darboties biznesā Latvijā un Zviedrijā". Ekskursijas ietvaros notika aktivitātes gan RTPV
(prezentācijas, aptauja, grupu darbs, atjautības spēles, "Baltijas ceļa" 25. gadadienai veltīts skolas
pasākums) ( skat. 46. att.), gan ārpus tās (Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas (skat. 47. att.) un
Zviedrijas vēstniecības apmeklējums).
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45. attēls. Vasterviks Gimnasium direktors Pontus Larssons (pa labi) un Biznesa programmas
skolotājs Thomas Mittjas 29.05.2014.

46. attēls. Vasterviks un Rīgas jauniešu tikšanās.

47. attēls. LR Ārlietu ministrijas apmeklējums
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3. Personāls
3.1. Nodarbināto skaits un sastāvs
2014. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits profesionālajā vidusskolā bija 73
darbinieki, darba tiesiskās attiecības profesionālajā vidusskolā uzsāka 8 darbinieki, bet pārtrauca –
9 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,23 (skat. 10. tab.).
10. tabula.
Amata vienību un nodarbināto skaits 2014. gadā
Amata vienības
nosaukums
Pedagogi
Pedagoģiskie darbinieki
Pārējie darbinieki
* Pedagoga darba likme

Vidējais amata
vienību skaits
63.69*
11.00
28.00

Vidējais faktiski
nodarbināto skaits

Kopējais strādājušo
skaits

73

81

Uz 2014. gada 1. oktobri strādājošajiem 73 darbiniekiem augstākā izglītība bija 52
darbiniekam, no tiem maģistra grāds vai tam pielīdzināts – 35 darbiniekiem. Vidējā vai vidējā
profesionālā izglītība – 21 darbiniekam (skat. 11. tab.).
11. tabula.
Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2014. gada 1. oktobrī
Amata
vienības
nosaukums
Profesionālās
izglītības
skolotāji
Vispārējās
vidējās
izglītības
skolotāji
Pedagoģiskie
darbinieki
Pārējie
darbinieki
Kopā:

1

Darbinieku sadalījums pēc izglītības

Maģistra
grāds vai
tam
pielīdzināts

Darbinieku
skaits

Pamatizglītība

Vidējā vai vidējā
profesionālā

Augstākā

16

-

-

16

14

17

-

-

17

13

13

-

-

13

8

27

-

21

6

-

73

-

21

52

35

Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atbrīvotie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā
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12. tabula.
Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2014. gada 1. oktobrī

Vecuma grupa
Līdz 24 gadiem
25-34 gadi
35-44 gadi
45-54 gadi
55-64 gadi
65 gadi un vairāk

Pedagogu un
pedagoģiskie
darbinieki
1
4
4
17
17
3
46

no tiem
sievietes

Pārējais
personāls

no tiem
sievietes

Kopā

Kopā
sievietes

1
4
3
16
14
2

1
3
5
5
10
3

1
3
3
3
6
1

2
7
9
22
27
6

2
7
6
19
20
3

40

27

17

73

57

Vidējais darbinieku vecums 2014. gada 1. oktobrī bija 50 gadi. No kopējā darbinieku skaita
2014. gada 1. oktobrī profesionālajā vidusskolā strādāja 57 sievietes, kas ir par 3 reizēm vairāk nekā
vīriešu. Lielākais darbinieku skaits – 27 bija vecuma grupā no 55 gadiem līdz 64 gadiem (skat.
12. tab.).
3.2. Pedagogu profesionālā pilnveide
2014. gadā RTPV skolotāju profesionālo kompetenču pilnveidošanai tika piedāvātas šādas
iespējas:
1. metodisko tēmu izstrāde;
2. piedalīšanās metodiskajā dienā un lekcijā par bērnu tiesību un aizsardzību;
3. piedalīšanās starptautiskajos projektos “e-twinnig”;
4. pieteikšanās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai;
5. individuāli izvēlēti kursu vai semināru apmeklējumi, ko organizē RIIMC, VISC u.c.
iestādes profesionālas kompetences ietvaros.
2013./2014. m. g. metodiskā tēma bija Integrētās stundas (skat. 2.2.3. un profesionālo
mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs sadaļas). 2014./2015. m. g. - izglītojamo pieredzē
balstītu jēgpilnu mācību procesu, kas veicina pašizziņu un ir balstīts praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā
darbībā un notiek sadarbībā ar uzņēmējiem. 2014. gadā metdisko tēmu izstrādāja 8 pedagogi (skat.
profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs sadaļu), vadot atklātās nodarbības
svešvalodās, informātikā vai, organizējot pasākumu sadarbībā ar SIA „ Zaļais punkts“ par atkritumu
otrreizēju pārstrādi.
29. decembrī notika Metodiskā diena. Darba kārtībā bija kopīgas lekcijas par efektīvas
mācīšanās nodrošināšanu stundās, darbs grupās „Labo piemēru demonstrēšana“, kur skolotāji
dalījās savā pierdzē par veiksmīgi un izglītojamajiem interesanti novadītam nodarbībām, efektīvi
izmantotām mācību metodēm un pieejām. Dienas beigās notika kopsapulce par paveikto, iegūto un
ieteikumiem tālākajā darbībā, rīkojot līdzīgus pasākumus skolā. Atsauksmes bija pozitīvas (skat.
profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs sadaļu).
30. decembrī notika Latvijas Pašvaldību mācību centra organizēta 8 stundu lekcija par bērnu
tiesību un aizsardzības jautājumiem (lektore I.Millere), ko apmeklēja viss skolas personāls – gan
pedagogi un pedagoģiskie, gan tehniskie darbinieki. Pedagogi un pedagoģiskie darbinieki tika
mudināti apmeklēt arī parējos tematiskos kursus par bērnu tiesību un aizsardzības jautājumiem jau
nākamajā gadā.
2014. gadā starptautiskajos projektos “e-twinnig” piedalījās I.Ozola (skat. Profesionālo
mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs sadaļu).
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2013./2014. m. g. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās
pedagoģes: A. Pušpure, I. Gūtmane, M. Gailāne, I. Ozola un 2014. gada pavasarī ieguva 4.
kvalifikācijas pakāpi 3 no pretendentēm: A. Pušpure, I. Gūtmane, I. Ozola. 2014./2015.m.g.
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās trīs skolotājas, taču atbilstoša
kanditatūra MK noteikumiem nr. 350 bija viena - B. Čadore, kas veiksmīgi uzsāka pedagoga
portfolio kārtošanu un gatavošanos atklātajām nodarbībām.
Pedagogiem ik mēnesi visa gada garumā tika piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, ko
organizē RIIMC, VISC u.c. iestādes savas profesionālas kompetences ietvaros. Informācija tika
piedāvāta gan mutiskā, gan rakstiskā formā (elektorniskā sarakste mykoob.lv un/vai sagatavots
kursu saraksts skolotāju metodiskajā istabā). Piemēram, Pedagogu profesionālās pilnveides
seminārā „Konkurētspējīga tūrisma un viesmīlības produkta veidošana; viesmīlības uzņēmumu
efektivitātes paaugstināšana, izmantojot elektroniskās vadības sistēmas” Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikumā piedalījās pedagoģe A.Upmine (skat. Profesionālo mācību priekšmetu
metodiskās komisijas darbs sadaļu).
Lai noritētu labāka informācijas apmaiņa starp pedagogiem un pedagoģiskajiem
darbiniekiem, 2014. gadā tika izstrādāts pedagogu profesionalās pilnveides darba plāns (metodiķe I.
Abricka un personāla nodaļas vadītāja D.Verečinska), kas paredz noskaidrot un savlaicīgi apzināt
tos pedagogus, kam nākamajā mācību gadā noteikti nepieciešami profesionālās pilveides kursi
(minimums 36 stundu apmērā), jo pēc pēdējo kursu apmeklējuma ir pagājuši trīs gadi. 2014./2015.
mācību gadā tādi bija 4 pedagogi un 1 pedagoģiskais darbinieks, kuriem arī tika piedāvāti atbilstoši
kursi.
4. Komunikācija ar sabiedrību
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai
Kursu audzinātāji rīko vecāku sapulces saviem izglītojamajiem, kurās vecāki tiek informēti par
skolas darbību, jaunākajām aktualitātēm izglītības sistēmā un mācību procesu skolā. Vecākiem ir iespēja
apskatīt skolas telpas tikties ar pedagogiem, pārrunāt izglītojamā dzīvi skolā, kā arī iepazīties ar skolas
iekšējās kārtības noteikumiem.
Skolai ir sava mājas lapa (http://www.rtpv.edu.lv/), kurā ir iekļauta visa jaunākā informācija par
mūsu izglītības iestādi. Šī informācija ir pieejama katram sabiedrības loceklim. Pirms jauno audzēkņu
uzņemšanas tiek veikta informatīva kampaņa presē, publicējot reklāmas 4 centrālajos izdevumos un
radio.
Tika izdots informatīvais buklets par apgūstamajām izglītības programmām, organizētas trīs
informācijas dienas skolā, kuru laikā interesenti tiek iepazīstināti ar skolā apgūstamajām izglītības
programmām
Informācija par skolu iekļauta izglītības iestāžu katalogos.
Skolas izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā, aizvedot bukletus uz
savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsos, Jēkabpilī, Tukumā, Rīgā, Aizkraukles rajonā
jaunieši no skolas pirmajiem un otrajiem kursiem, jo viņiem vēl ir cieša saikne ar bijušo skolu.
Skolas pedagogi un izglītojamie iesaistījās izglītības programmu popularizēšanā, piedaloties
izstādē „Skola 2014”, veidojot informatīvos bukletus un atsauces skolas mājas lapā. Izstādes laikā tika
nodrošināta informācija par skolu mājas lapas sadaļā „Dalībnieku ziņas”, laikrakstā „Izstāde” un
ikgadējā izdevumā „Izglītības ceļvedis”. Tika organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram,
tikšanās ar telemehānikas un loģistikas absolventu Pēteri Šmitu.
4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar skolas darba kvalitāti
Lai noskaidrotu skolas darbības vājās un stiprās puses, katru gadu tiek veiktas
izglītojamo, pedagogu, vecāku, absolventu un darba devēju aptaujas.
Aptaujas dalībnieki tiek lūgti novērtēt skolas vidi, mācību procesu, pedagogu mācību
metodes, skolas paveiktos darbus, ārpusstundu aktivitātes, skolas organizētos pasākumus.
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Ļoti svarīgs ir darba devēju viedoklis par jauniešu sagatavotības līmeni darbam izvēlētajā
profesionālajā jomā, ieteikumi izglītības satura pilnveidošanai.
Aptaujas tiek organizētas gan klātienē, gan interaktīvajā vidē, aptauju sadaļa ir arī skolas
mājas lapā. Respondentu aptauju rezultāti tiek apkopoti, vērtēti un analizēti kursu audzinātāju
sanāksmēs, metodiskajās un padomes sēdēs, kā arī pedagoģiskās padomes sēdēs. Aptauju rezultāti
tiek izlikti arī publiskai apskatei arī pie skolas informatīvā stenda.
4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Skolai ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Latvijas Samariešu apvienību (turpmāk tekstā –
LSA).
Skolas sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām tiek realizēta vairākās jomās un saistībā ar
dažādām aktivitātēm.
Skolas administrācija kopā ar izglītojamo pašpārvaldi turpina veiksmīgi sadarboties ar LSA
un realizēt dažādus projektus.
Pašpārvaldes jaunieši, sadarbojās ar jauniešiem no grupu dzīvokļiem, apmeklēja Māras
krīzes centru.
Mūsu jaunieši piedalījās projektā „Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus”. Gādāja produktu
paciņas, veidoja apsveikuma kartiņas valsts svētkos. 18. novembrī paciņas tika nogādātas
daudzbērnu ģimenēm, vientuļiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (skat. 48. un 49.
att.).

48. attēls. Sadarbības projekts “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus”.

49. attēls. Mūsu jaunieši kopā ar samāriešiem.
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5. 2015. gadā plānotie pasākumi:
1. Izstrādāt un iesniegt IZM priekšlikumus par skolas turpmāko attīstību saskaņā ar
Informatīvo ziņojumu "Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas nodrošināšanai" un uzsākt darbu pie skolas attīstības
un investīciju stratēģijas 2014. – 2020. gadam izstrādes.
2. Organizēt izglītojamo pieredzē balstītu jēgpilnu mācību darbību stundās un ārpusstundu
nodarbībās, lai veicinātu jauniešu izpratni par teorētisko zināšanu praktisko, reālo
pielietojumu dzīvē un iesaistīt darba devējus šo mācību aktivitāšu atbalstīšanā.
3. Uzsākt 1,5 - gadīgās restorānu pakalpojumu izglītības programmas (iegūstamā
kvalifikācija – restorānu pakalpojumu speciālists) īstenošanu un apzināt papildus
veicamos uzdevumus programmas satura pilnveidošanai.
4. Izvērtēt 2012./2013. mācību gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus mācību procesa un pedagogu darba
kvalitātes uzlabošanai un sniegt priekšlikumus profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
satura un norises uzlabošanai.
5. Sagatavot izglītības programmu „Komercdarbinieks” jauniešiem ar pamatskolas izglītību
un izglītības programmu „Restorānu pakalpojumi” (iegūstamā kvalifikācija - restorānu
pakalpojumu speciālists) jauniešiem ar pamatskolas un vidusskolas izglītību akreditācijas
procesam.
6. Sagatavot un iesniegt komerczinību izglītības programmu pašvērtējumu IZM un IKVD
iegūstamajās kvalifikācijās - mazumtirdzniecības komercdarbinieks, rūpniecības
komercdarbinieks, restorāna pakalpojumu komercdarbinieks, reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks, lai akreditētu programmas līdz iepriekšējās akreditācijas termiņa
beigām.
7. Turpināt īstenot Erasmus+ un Nordplus Junior aktivitātes atbilstoši laika grafikam, kā arī
aktīvi piedalīties partnerskolu realizētajos starptautiskajos projektos.
8. Sekmēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas procesā un citos kvalifikācijas celšanas pasākumos.
9. Turpināt sadarbību ar darba devējiem, ar NEP izglītības programmu sasaistei ar darba
tirgus prasībām un izvērtēt darba vidē balstītas mācību realizācijas iespējas.
10. Organizēt ārpusstundu pasākumus, lai stiprinātu audzēkņu patriotismu, kultūridentitāti un
valstisko apziņu.
11. Pilnveidot izglītojamo izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem savstarpējo
attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību
ikdienas situācijās.
12. Veikt aktīvu tautisko deju kolektīva „Trejdeviņi” un jauktā kora „Vēja spārniem” jauniešu
sagatavošanas darbu dalībai Latvijas Skolu jaunatnes 11. Dziesmu un deju svētkos.
13. Sekmēt izglītojamo spēju, prasmju un talantu izkopšanu, iesaistot tos ārpusstundu, svētku
pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā.
14. Veidot komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un organizēt
pasākumus, lai informētu potenciālos audzēkņus un viņu vecākus par piedāvātajām
izglītības programmām Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.
15. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot
profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.
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1. pielikums

Informācija par 2014./2015. mācību gada skolas beidzējiem
uz 2014. gada 20. septembri
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kurss
Ko dara
Strādā specialitātē
Strādā citur
Mācās klātienē
Strādā vai mācās ārzemēs
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Nestrādā, meklē, darbu
Kopā:
Strādā un mācās vakara, neklātienes
nodaļās

4.
A
8
5
6
1
20

4.
C
12
6
1
1
20

-

-

4. F
7
1
5
3
1
1
18
1

4.
G
7
4
4
1
1
17
2

4. L

4. R

4. T

Kopā

%

15
5
4
1
25

6
5
6
4
2
23

5
5
5
1
1
17

60
25
36
9
3
7
140

42,86
17,86
25,71
6,43
2,14
5,00

6

1

1

11

7,86

2. pielikums
13. tabula. Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.)
Kurss
1. A
1.C
1. F
1. L
1.G
1.R
2.A
2.C
2.F
2.L
2.G
2.R
2.T
3.A
3.C
3.F
3.K
3.L
3.R
3.T
4.A
4.C
4.F
4.L
4.G
4.R
4.T
Kopā
KOPĀ
ar ESF
grupu

Atskaitīšanas iemesli

Izglītojamo
skaits uz
01.01.
2014.
28
27
22
28
29
29
26
28
24
22
28
23
23
25
25
22
22
22
21
26
20
20
18
26
17
24
19
644

Pārgāja uz
citu mācību
iestādi
1
2
3
1
1
1
9

670

9

Slimības
dēļ

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

-

-

3
1
1
1
2
1
1
1
3
2
2
1
2
1
1
23

Dzīves
vietas
maiņa
2
1
3

-

-

34

3
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Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

Kopā

%

-

1
1
1
3
1
1
2
1
1
12

4
3
4
2
3
5
1
3
2
3
1
1
4
2
2
1
2
2
1
1
47

14.29
11.11
18.18
7.14
10.34
17.24
3.85
10.71
8.33
13.64
3.57
4.35
17.39
8.00
9.09
4.55
9.09
7.69
3.85
4.17
7.30

-

13

59

8.81

14. tabula.
Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.) ESF grupā
Atskaitīšanas iemesli
Izglītojamo
skaits uz
01.01.
2014.

Pārgāja uz
citu mācību
iestādi

Slimības
dēļ

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

Dzīves
vietas
maiņa

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

LĢ 2

26

-

-

-

11

-

-

Kopā ESF

26

-

-

-

11

-

KOPĀ ar 4
gadīgajiem

670

9

-

-

34

3

Kurss

50

Kopā

%

1

12

53.85

-

1

12

53.85

-

13

59

8.81

3. pielikums
15. tabula.
Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2014. līdz 31.12.2014.)
Kurss
1. D
1.L
1. P
1. S
1.R
2.A
2.C
2.F
2.G
2.L
2.R
3.A
3.C
3.F
3.G
3.L
3.R
3.T
4.A
4.C
4.F
4.K
4.L
4.R
4.T
KOPĀ

Izglītojamo
skaits uz
01.09.2014.
28
32
22
22
19
25
23
18
26
28
27
25
24
21
27
19
20
19
24
23
20
22
21
21
24
580

Atskaitīšanas iemesli
Pārgāja uz
citu mācību
iestādi
6
3
2
1
1
1
1
1
16

Slimības dēļ

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

-

-

1
1
1
1
2
1
1
3
1
12

51

Dzīves
vietas
maiņa
-

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

Kopā

%

-

1
1

7
3
4
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
29

25
9.38
18.18
9.09
10.53
4.35
3.70
4.76
8.33
4.35
4.55
14.29
4.17
5.00

16. tabula.
Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2014. līdz 31.12.2014.)
Atskaitīšanas iemesli

Kurss

LĢ 2
AC 1
LG 1
KOPĀ

Izglītojamo
skaits uz
01.09.2014.

Pārgāja uz
citu mācību
iestādi

Neattaisnotie
kavējumi

Dzīves
vietas
maiņa

14

1

1

23

4

26

2

63

7

Slimības dēļ

Nepietiekams
vērtējums

52

Ģimenes
apstākļi

1

1

Kopā

%

1

3

21.42

4

9

39.13

5

7

26.92

10

19

30.16

Citi
iemesli

53

