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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. 2015. gada galvenie uzdevumi:
1.3.1. 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 2015.–2020. gadam realizācijas.
1.3.2. Sadarbībā ar Nozaru ekspertu padomēm, aktīvi tās iesaistot, veicināt ar darbu saistītu
mācīšanās procesu, jo īpaši mācekļa darbu, kā arī citus duālus modeļus, lai atvieglotu
pāreju no mācībām uz darba vidi.
1.3.3. Izvērtēt 2014./2015. 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.
1.3.4. Strādāt pie dokumentiem un mācību programmu licencēm saskaņā ar skolas attīstības un
investīciju stratēģiju 2015.–2020. gadam.
1.3.5. Turpināt īstenot Erasmus+ un Nordplus Junior aktivitātes atbilstoši laika grafikam, kā arī
aktīvi piedalīties partnerskolu realizētajos starptautiskajos projektos.
1.3.6. Sekmēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas procesā un citos kvalifikācijas celšanas pasākumos.
1.3.7. Turpināt sadarbību ar darba devējiem, ar NEP izglītības programmu sasaistei ar darba
tirgus prasībām un izvērtēt darba vidē balstītas mācību realizācijas iespējas.
1.3.8. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās
kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs.
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1.3.9. Pilnveidot izglītojamo izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem savstarpējo
attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību
ikdienas situācijās.
1.3.10. Veikt aktīvu tautisko deju kolektīva „Trejdeviņi” un jauktā kora „Vēja spārniem”
jauniešu sagatavošanas darbu dalībai Latvijas Skolu jaunatnes 11. Dziesmu un deju
svētkos.
1.3.11. Gatavoties un organizēt skolas tradicionālo 70. gadu jubilejas pasākumu un salidojumu.
1.3.12. Sekmēt izglītojamo spēju, prasmju un talantu izkopšanu, iesaistot tos ārpusstundu,
svētku pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā.
1.3.13. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot
profesionālās
izglītības
mūsdienu
prasībām
atbilstošu
mācību
vidi.
2. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Skolas finanšu resursi un darbības rezultāti
Skolas finanšu resursi un tā izlietojums apkopoti 1.- 3. tabulā.
1. tabula.
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)

Nr.p.k
.

Finansiālie rādītāji

2014. gads
(budžeta
izpilde)

2015. gads
Apstiprināts
Budžeta
likumā
izpilde

1.

Finanšu
izdevumu
(kopā)

resursi
segšanai

1 271 483

1 155 564

1 152 092

1.1.
1.2.

Dotācija
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1 263 083
8 400

1 145 064
10 500

1 145 064
7 028

1.3.

Ārvalstu
palīdzība

2.
2.1.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 278 735
1 231 411

1 155 564
1 122 064

1 152 092
1 118 592

2.1.1.
2.1.2.

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

1 126 581
104 830

962 602
159 462

959 130
159 462

2.1.3.

Kārtējie
maksājumi
Eiropas
Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība
Uzturēšanas izdevumu
transferti
47 324

33 500

33 500

2.1.4.
2.2.

finanšu

Izdevumi
kapitālieguldījumiem
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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.

2014. gads
(budžeta
izpilde)

resursi
segšanai

2015. gads
Apstiprināts
likumā

Budžeta
izpilde

252 667

224 916

224 910

Dotācija

252 667

224 916

224 910

2.

Izdevumi (kopā)

252 667

224916

224 910

2.1.

Uzturēšanas
(kopā)

252 667

224 916

224 910

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

51 700

78 918

78 913

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

200 967

145 998

145 997

izdevumi

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

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

2014. gads
(budžeta
izpilde)

2015. gads
Apstiprināts
Budžeta
likumā
izpilde

1.

Finanšu
izdevumu
(kopā)

resursi
segšanai

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)

1 188
1 188

42 040
42 040

19 793
19 793

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

1 188

42 040

19 793

finanšu

43 229
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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 2015. gadam bija nodrošināt skolā tautsaimniecības
attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu un profesionālās izglītības
programmu apguvei atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.
2.2.2.2015. gada galveno uzdevumu izpildes analīze
Skola izpildījusi galvenos plānotos 2015. gada uzdevumus, lai paaugstinātu mācību un
mācīšanas procesa kvalitāti, sekmētu darba tirgus vajadzībām atbilstošu izglītības programmu
licencēšanu un akreditēšanu, meklētu darba devēju sadarbības partnerus prakses iespējām.
Sagatavota un iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā skolas attīstības un investīciju
stratēģija 2015.-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
un iesniegti priekšlikumi 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".
Izvērtēti 2014./2015. mācību gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, lai uzlabotu mācību procesu un pedagogu darba kvalitāti, un
izstrādāti priekšlikumi eksāmenu satura un norises uzlabošanai, apzināti papildus veicamie
uzdevumi programmas satura pilnveidošanai, izstrādāti priekšlikumi eksāmenu satura uzlabošanai.
2015. gada vasarā tika sagatavota profesionālās izglītības programma „Komerczinības”
(iegūstamā kvalifikācija – komercdarbinieks) jauniešiem ar pamatskolas un vidusskolas izglītību un
profesionālās izglītības programma „Restorānu pakalpojumi” (iegūstamā kvalifikācija - restorānu
pakalpojumu speciālists) jauniešiem ar pamatskolas un vidusskolas izglītību licencēšanas procesam
un saņemtas licences.
Profesionālās izglītības programma „Komerczinības” (iegūstamā kvalifikācija –
komercdarbinieks) jauniešiem ar pamatskolas izglītību un profesionālās izglītības programma
„Restorānu pakalpojumi” (iegūstamā kvalifikācija - restorānu pakalpojumu speciālists) jauniešiem
ar pamatskolas un vidusskolas izglītību tika akreditētas, un akreditācija tika piešķirta līdz 2020.
gadam.
2016. gada janvārī tika uzņemti izglītojamie 1,5-gadīgajā ES fondu finansētajā grupā
profesionālās izglītības programmā „Komerczinības” (iegūstamā kvalifikācija – komercdarbinieks)
jauniešiem ar vidusskolas izglītību, sagatavots programmas akreditācijas process. Programmai
piešķirts akreditācijas termiņš līdz 2020. gadam.
Sagatavots un iesniegts komerczinību izglītības programmu pašvērtējums Izglītības un
zinātnes ministrijā un Izglītības kvalitātes valsts dienestā šādās iegūstamajās kvalifikācijās mazumtirdzniecības komercdarbinieks, rūpniecības komercdarbinieks, restorāna pakalpojumu
komercdarbinieks, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks un telemehānikas un loģistikas
programmas pašvērtējums, iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, lai saņemtu licences līdz
iepriekšējā termiņa beigām un akreditētu šīs programmas. Akreditācija noritēja veiksmīgi, un visām
komercdarbības programmas kvalifikācijām tika piešķirts akreditācijas laiks līdz 2020. gadam.
Skola aktīvi turpināja īstenot Erasmus+ un Nordplus Junior aktivitātes atbilstoši laika
grafikam, kā arī piedalījās partnerskolu realizētajos starptautiskajos projektos.
Skolas ārpusstundu pasākumi tika organizēti, lai stiprinātu audzēkņu patriotismu,
kultūridentitāti un valstisko apziņu. Izglītojamajiem tika pilnveidota izpratne par veselības un
cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un
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citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. Izglītojamie tika iesaistīti ārpusstundu, svētku
pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā.
2015. gada vasarā skolas tautisko deju kolektīvs „Trejdeviņi” un jauktā kora „Vēja
spārniem” jauniešu piedalījās Latvijas Skolu jaunatnes 11. Dziesmu un deju svētkos.
Veicināta komunikācija ar sabiedrību, piedaloties dažādos sabiedrības informēšanas
pasākumos, popularizējot informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmām masu saziņas
līdzekļos, organizējot tikšanās ar pamatskolu izglītojamajiem, tādējādi popularizējot skolas tēlu un
stiprinot tās prestižu.
Tika 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,
organizējot adaptācijas pasākumus. Adaptācijas ietvaros notika informācijas dienas, audzēkņu
izpēte – kursu audzinātāji apkopoja informāciju par izglītojamo 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 svinīgais pasākums, pirmajā audzinātāja stundā jaunieši tika iepazīstināti ar skolas iekšējās
kārtības noteikumiem, notika iepazīšanās ar skolas telpām. Tika organizēta Sporta diena sporta
centrā „Laimīte”. Skolā notika 1. kursu iesvētību konkurss „Rūdīts - erudīts”.
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.
2015. 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.
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. Tika pieņemts lēmums audzinātājiem sekmēt aktīvāku jauniešu iesaistīšanos skolas
pašdarbības kolektīvos un ārpusstundu pasākumos, kā arī pašpārvaldes darbā, motivēt mācībām un
sekot stundu apmeklējumam.
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Apkopojot CE rezultātus atbilstoši mācību priekšmetiem salīdzinājumā ar iepriekšējo
mācību gadu, tika noskaidrots, ka augstākie vidējie vērtējumi ir vēsturē (+ 0,7 balles), jo lika vairāk
izglītojamie no 4. kursiem, bet samazinājušies vērtējumi: krievu valodā (- 0,3 balles), matemātikā
(- 0,2 balles), latviešu valodā (-0,5 balles), angļu valodā (- 0,02 balle). Salīdzinot skolas vidējos
rādītājus ar profesionālo skolu 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. Pedagogiem stundās
vairāk jāpilda iepriekšējo gadu eksāmenu darbi vai jāizstrādā līdzīgi paraugi, lai uzlabotu mācīšanās
rezultātus.
2015./2016. mācību gada metodiskā darbība tika realizēta 3 virzienos:
 atklāto stundu un pasākumu organizēšana par metodisko tēmu,
 piedalīšanās “Radošuma pils” radošās darbnīcas aktivitātē,
 iesaistīšanās ERASMUSS + starptautiskā projektā “Dzīvosim kopā, nevis atsevišķi”.
2015./2016. mācību gada metodiskā tēma bija izglītojamo padziļinātas intereses un
izpratnes veicināšana par eksakto mācību priekšmetu zināšanu pielietošanu dažādās izglītības
programmās apgūstamo profesionālo iemaņu un kompetenču attīstībai.
No 37 strādājošajiem pedagogiem atklāto stundu un pasākumu organizēšanā saistībā ar
metodisko tēmu iesaistījās apmēram puse jeb 46 %, t.i.,17. Daži skolotāji pedagoģiskās pieredzes
apmaiņas pasākumus organizēja pat vairākkārt.
Otrais metodiskās darbības virziens tika organizēts sadarbībā ar biedrību “Radošuma pils”.
2015. gada 29. decembrī tika organizēta Metodiskā diena. Biedrības “Radošuma pils” lektore Inese
Zlaugotne vadīja lekciju “Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam”,
stāstot par metodēm un pieejām stundās izglītojamo radošas domāšanas attīstībai.
Pedagogi pēc lekcijas noklausīšanās tika aicināti teorētiskās zināšanas izmēģināt praksē viena mēneša laikā dažādas metodes un pieejas izmantot mācību stundās. Šajā aktivitātē piedalījās
13 pedagogi. Metodes un pieejas tika izmantotas gan vispārizglītojošajos (angļu valoda,
matemātika, ekonomika, ģeogrāfija, latviešu valoda, literatūra, dabaszinības, krievu valoda,
informātika,), gan profesionālajos (informātikas tehnoloģijas, tiesību pamati, uzņēmējdarbības
vadība, grāmatvedība, loģistikas pamati, prečzinības pamati, saskarsme un profesionālā ētika,
lietišķā matemātika) mācību priekšmetos un audzinātāja stundā.
Konstatētas pozitīvas atsauksmes no pedagogiem un izglītojamajiem par metožu un pieeju
izmantošanas mērķiem :
• zināšanu atkārtošanai (M. Gailāne, I.Tone);
• patstāvības attīstīšanai, plānošanas, analizēšanas prasmju attīstībai (I.Dišlere, T.Daudiša);
• problēmu risināšanai, radošām aktivitātēm (I.Gūtmane, I.Tone, D. Konrāde, N.Markina,
Z.Petročenko);
• ierosmei (N.Markina);
• pozitīvas atmosfēras radīšanai (I.Tone, D.Konrāde, N.Markina, T. Daudiša, T. Džugleja,
I.Pirktiņa).
Trešajā metodiskajā darbības virzienā darbojās trīs pedagogi. Sadarbībā ar projektu vadītāju
Ievu Eglīti starptautiskā projekta “Dzīvosim kopā, nevis atsevišķi” ietvaros tika organizētas divas
nodarbības. Veselības mācībā tika risinātas problēmas par atkarību veidiem un līdzatkarību, bet
integrētajā Tiesību pamatu un Saskarsmes, profesionālās ētikas stundā runa bija par toleranci un tās

8

dažādajiem aspektiem sabiedrībā. Skolotājas stundas vērtēja kā veiksmīgas, jo bija izdevies sasniegt
mērķi un izglītojamie aktīvi un ar lielu interesi iesaistījās plānotajās darbībās. Stundu noderīgumu
un labo kvalitāti apliecina paši izglītojamie, kas pauda pārliecību par labāku mācību tēmas izpratni
un novērtēja radīto iespēju darboties radoši, kas kopumā veido pozitīvu emociju gammu un
attieksmi pret mācību priekšmetu.
Izvērtējot iegūtos datus, pedagoģiskās padomes sēdē tika nolemts Metodisko komisiju
vadītājām plānot un veidot laika grafikus mazākām skolotāju grupām, lai veiksmīgāk realizētu
pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumus un veicinātu savstarpējo sadarbību metodiskās darbības
aktivitāšu organizēšanā: turpināt profesionālo konkursu, skašu, diagnosticējošo darbu organizēšanu
arī nākamajā mācību gadā, dodot iespēju izglītojamajiem sevi apliecināt, pārbaudīt apgūtās
iemaņas, prasmes un sagatavotības līmeni profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, sekmējot
pozitīvas attieksmes veidošanos pret mācīšanās procesu; turpināt sadarbību ar biedrību “Ŗadošuma
pils” pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā, skolas metodiskās tēmas apzināšanas,
formulēšanas un Metodiskās dienas organizēšanas procesā.
Jūlija sēdes laikā tika apspriesti un analizēti 2014./2015. mācību gada 2. semestra un mācību
gada rezultāti, kvalifikācijas prakse, kā arī valsts eksāmenu un centralizēto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk tekstā – CPKE) sagatavošanās darbs, norise un CPKE rezultāti.
Kopā CPKE kārtoja 176 audzēkņi. Apskatot CPKE rezultātus, tika konstatēts, ka 67,05%
ieguvuši 7-10 balles. Visaugstākais vidējais vērtējums, kuri ieguvuši 7-10 balles, ir loģistikas
darbinieka specialitātes grupai – 80,49%, restorāna pakalpojumu speciālistu grupām – 78,57%,
komerczinību programmas grupām - 61,16%. ES fondu finansētās grupas loģistikas darbinieka
specialitātes beidzēji (martā), kuri ieguvuši 7-10 balles, - 72,7%, savukārt, oktobra grupa ieguva
vidēji - 80,09 % un restorānu pakalpojumu speciālista specialitātes beidzēji – 78,5%.
Apkopojot kvalifikācijas prakses rezultātus, tika noskaidrots, ka 443 izglītojamie šajā mācību
gadā izgājuši kvalifikācijas praksi, no tiem praktiskās mācības – 138.
Augusta mēneša pedagoģiskās padomes sēdē administrācija informēja par skolas gatavību
jaunajam mācību gadam, par telpu remontu, mēbeļu un tehnikas iegādi mācību un darba kabinetos,
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 2014./2015. mācību
gadam, bija nepietiekami vērtējumi, bet kuri bija izlabojuši mācību parādus.

9

Valsts pārbaudījumu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos rezultāti 2015. gadā
2014./2015.mācību gada Centralizēto eksāmenu rezultāti

1.attēls. Centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu (%) salīdzinājums ar
iepriekšējiem gadiem
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem centralizēto eksāmenu rezultāti ir nedaudz
pasliktinājušies, izņemot vēsturē (skat.1.att.). Centralizēto eksāmenu rezultāti atsevišķi pa mācību
priekšmetiem:
Matemātikas eksāmenu kārtoja 142 izglītojamie. Skolas audzēkņu matemātikas zināšanu
un prasmju līmenis ir krities par 0,2% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 10% un mazāk ir 13
audzēkņiem, virs 40% ieguva 22 audzēkņi. Testā tika nopelnīti visvairāk punktu, t.i., vienkārši
pamatjautājumi par mācību vielu. 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 123 izglītojamie. Vislabāk nokārtoja eksāmenu 4. kursu
izglītojamie, vidēji iegūstot 47%. Skolai ir labāki rezultāti kā valstī par + 0,4%. 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.
Latviešu valodas eksāmenu kārtoja 144 izglītojamais. Salīdzinot ar 2014. gadu, latviešu
valodas eksāmena rezultāti 2015. gadā ir zemāki salīdzinājumā ar valsti par 0,5%. Kopumā
izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis ir krities. Eksāmena 1., 2. daļa nesagādāja īpašas grūtības.
Eksāmena 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 144 skolas izglītojamie. 11% izglītojamo ieguva B2
Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes līmeni, 47% - B1 līmeni, 42% netika piešķirts
līmenis. Kopumā pedagogi secināja, ka jauniešiem ir pietiekams vārdu krājums, labi pārvalda
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sarunu valodu, bet lielāka uzmanība ir pievēršama klausīšanās un rakstīšanas prasmju apguvei un
attīstībai. Esejas tēma bija sarežģīta, kā arī grūtības sagādāja valodas lietojuma daļa.
Vācu valodu kārtoja viens audzēknis un ieguva kopvērtējumā 84%, kas atbilst B2 Eiropas
kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes līmenim. Visvairāk procentu izglītojamais ieguva lasīšanā,
runāšanā un klausīšanās daļā.
Krievu valodas eksāmenu kārtoja 84 izglītojamais. 66% izglītojamo ieguva B2 Eiropas
kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes līmeni, 27% - B1 līmeni, 7% - netika piešķirts līmenis.
Izglītojamajiem ir labs vārdu krājums un pietiekami attīstītas klausīšanās un rakstīšanas prasmes.

2.attēls. 2014./2015.mācību gada Centralizēto eksāmenu vidējie vērtējumi
salīdzinājumā ar valsts līmeni (%)
Kopumā centralizēto eksāmenu rezultāti ir stabili ar pieaugošu tendenci. 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 vidēji valstī (skat. 2. att.).
Valsts centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2015. gadā
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti apkopoti 4. tabulā.
4. tabula.
Centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2015. gadā.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Iegūtais vērtējums
Kvalifikācija
Restorāna
pakalpojumu
komercdarbinieks
Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks
Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
Rūpniecības
komercdarbinieks
Loģistikas darbinieks

Izglīto
jamo
skaits

5

6

7

8

9

44

8

6

9

9

37

7

10

8

20

2

3

20

7

20

1

11

10

7 un
augstāk
ballēm, %

Vidējā
atzīme

8

4

68,18%

7,3

8

3

1

54,05%

6,8

3

5

4

3

75%

4

2

4

2

1

45%

3

5

6

4

1

80%

7,7
6,65
7,6

Restorāna pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikācijā centralizēto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 44 izglītojamie. Vidējais vērtējums eksāmenā 7,3 balles. Eksāmenu
nokārtoja visi izglītojamie. Zināšanu līmenis bija augstākais pēdējo trīs gadu laikā.
Izcili eksāmenu nokārtoja četri izglītojamie (10 balles). Teorētiskajā daļā no 100 max
punktiem 23 izglītojamie ieguva vairāk par 80 punktiem, robežās no 60-80 punktiem nokārtoja 21
izglītojamais. Augstāko punktu skaitu teorētiskajā daļā 99, ieguva 4.C kursa izglītojamā I.M.
Neimane. Mazākais punktu skaits 61.
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 virs 180 saņēma 19 izglītojamie, 17
izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par 160 punktiem 8 izglītojamie. Augstāko
punktu skaitu 199, ieguva 4.C kursa izglītojamā S. Sietniece.
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 20% 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.
Izglītojamie 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 pagājušajā mācību gadā kārtoja 20 izglītojamo. Vidējā atzīme - 6,65
balles, kas ir nedaudz zemākā nekā 2013./2014. mācību gadā, kad vidējā balle bija 6,72. Kopumā uz
7 – 10 ballēm profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja 45% no eksaminējamo skaita.
Kā liecina profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas rezultāti, tad 45%
izglītojamo ir pareizi izpildījuši vairāk nekā 70% no testa jautājumiem. Vairāk kļūdu eksaminējamie
pieļāva lietišķās saskarsmes un tirgzinību jautājumos. No paaugstinātās grūtības jautājumiem
lielākās grūtības izglītojamajiem sagādāja loģistikas pamatu un dokumentu pārvaldību jautājumi.
Toties dažiem eksaminējamajiem sarežģītākie izrādījās grāmatvedības jautājumi.
Kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļa pēc grūtības pakāpes ir vērtējama kā vidēji
sarežģīta. Kopumā eksaminējamajiem bija jāpilda 7 praktiskie uzdevumi no 4 mācību priekšmetiem
– tirgzinībām, loģistikas pamatiem, grāmatvedības un dokumentu pārvaldības. Vislabāk izglītojamie
ir izpildījuši uzdevumus no tirgzinībām, pareizi nosakot mērķa tirgu un pārdošanas metodes
piedāvātajam produktam, un izvēloties tam reklāmas veidus. Eksāminējamajiem veicās arī
loģistikas uzdevumā par izejvielu optimālo pasūtījumu daudzuma aprēķināšanu, toties dažiem bija
neprecizitātes, izvēloties preču piegādātāju pēc ABC metodes. Turklāt daļai izglītojamo bija arī
grūtības ar 6K principa ievērošanu, rakstot lietišķo vēstuli izvēlētajam piegādātājam.
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Labā līmenī izglītojamie prezentēja savus eksāmena darbus, spēja pamatot savu viedokli,
to aizstāvēt un pārliecinoši atbildēt uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Izglītojamo labas
reprezentatīvās prasmes ir augsti vērtējamas mūsdienu darba vidē un ir nepieciešamas, lai iegūtu
panākumus biznesā.
Mazumtirdzniecības komercdarbinieka kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 20 izglītojamie,
visi nokārtoja sekmīgi ar vidējo atzīmi 7,7 balles. Lielākās problēmas sagādāja paaugstinātās
grūtības jautājumi - sevišķi tie, kuri saistīti ar grāmatvedību. Praktiskajā daļā - dokumentu
noformēšana bija vissarežģītākā, arī tirgzinības jautājumi, īpaši par pārdošanas veicināšanas
pasākumiem sagādāja grūtības.
Loģistikas darbinieks kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 20 izglītojamie. Vidējais vērtējums
eksāmenā - 7,6. Izglītojamie, kas ieguvuši vērtējumu 7 balles un augstāk – 80%. Eksāmena rezultāti
vērtējami kā labi.
Centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus 2015. gada martā kārtoja 11
telemehānikas un loģistikas izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks)
1,5-gadīgās ES fonda finansētās grupas izglītojamie un oktobra mēnesī 21 šīs programmas
izglītojamais un 14 restorānu pakalpojumu izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācijarestorānu pakalpojumu speciālists) izglītojamie. Eksāmenu rezultāti apkopoti 5. tabulā.
5. tabula.
ES fondu finansēto grupu izglītojamo Centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu
rezultāti 2015. gadā.
Iegūtais
vērtējums
Iegūstamā
kvalifikācija
Loģistikas
darbinieks

Izglītoja
mo
skaits

11
21

Restorānu
pakalpojumu
speciālists

14

Eksāmena
gads un
mēnesis
2015. gada
marts
2015. gada
oktobris
2015. gada
oktobris

5

6

7

8

9

10

1

2

2

2

4

-

1

3

4

3

5

5

1

2

2

5

2

2

7 un
Vidējā
augstāk atzīme
ballēm, (ballēs)
%
72,7

7,54

80,9

8,09

78,5

7,79

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ES fondu finansētajās grupās projekta grupās ir labi. Tas
panākts ar metodisku darbu visa mācību gada garumā, bet īpaši ir palīdzējuši iegūtie dati no
izglītojamo pašvērtējuma, kas tika aizpildīts 2015. gada pavasarī un rudenī. Apkopojot iegūtos
datus, skolotāji varēja papildus apzināt izglītojamo vājās puses, lai turpmākajā sadarbībā varētu
pilnveidot jauniešu prasmes un atkārtot teorētiskās zināšanas kā mācību stundās un individuālajās
konsultācijās, tā kvalifikācijas praksē, veidojot prakses atskaiti un tās aizstāvēšanas prezentāciju.
Aptaujas mērķis bija noskaidrot izglītojamo viedokli par gada laikā iegūto profesionālo
zināšanu, prasmju un kompetenču līmeni, apgūstot loģistikas darbinieka vai restorānu pakalpojumu
speciālista kvalifikāciju. Pašvērtējumā tika piedāvāts izvērtēt zināšanas, prasmes un kompetences,
vadoties pēc profesiju standartos izvirzītajām zināšanām, prasmēm, kompetencēm.
Pēc izglītojamo pašvērtējumā iegūtajiem datiem var secināt, ka zināšanu un prasmju līmeni
ir novērtējuši kā optimālu. Kopumā izglītojamie sniedz pozitīvas atsauksmes par iegūtajām
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zināšanām un prasmēm, tās ir labs pamats turpmākām mācībām, un izsaka priekšlikumus: lielāku
uzmanību pievērst dokumentācijas sagatavošanai, informācijas analīzei, darbam ar datu ievades
sistēmām, kas arī tika ņemts vērā, pilnveidojot mācību procesu šajās grupās 2015./2016. mācību
gadā.
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. Sadarbībā ar skolas metodiķi, turpinājās darbs pie pedagoga portfolio
pilnveidošanas, audzēkņu zināšanu apguves dinamikas analīzes pilnveides, pedagogu
pašvērtējuma izvērtēšanas.
2. Darbs ar talantīgajiem izglītojamiem.
Notikušas skolas mēroga olimpiādes, konkurss, viktorīna:
- Vēstures olimpiāde ( pedagogs - J. Aizvakars);
- Daiļļasītāju konkurss ( pedagogi - B. Stefena, I. Mekšūna);
- Krievu valodas olimpiāde ( pedagogs - I. Kibale)
- Ekonomikas olimpiāde (pedagogi - B.Sergejeva, I. Gūtmane, I. Pirktiņa)
-

Pirmo kursu viktorīna «Veiksme. Intuīcija. Prāts.» (skat. 3.att.) ( pedagogs – M. Gailāne)

3. attēls. Pirmo kursu viktorīna “Veiksme. Intuīcija. Prāts”.
3. Pasākumi metodiskās tēmas ietvaros:
- Novadīta integrētā stunda: Veselīgs uzturs un diētas – krievu valoda un dabaszinības
(pedagogi - I. Kibale, M. Gailāne);
- Atklātā angļu valodas stunda 1.L “Leģendas par karali Arturu”
(pedagogs – A. Veidemane)
- Divas atklātās stundas ģeogrāfijā 1. kursos ( pedagogs - I. Gūtmane)
- Atklātā stunda dabaszinībās (pedagogs - M.Gailāne)
- Atklātā stunda sportā (pedagogi – L. Haritonovs, M. Onužāne-Saliņa)
- Atklātā stunda informātikā Turcijas pedagogiem ( skat. 4. att.)
(pedagogs – Z. Petročenko)
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4. attēls. Atklātā stunda informātikā Turcijas pedagogiem.
4. Mācību priekšmetu ārpusstundu pasākumi.
-

Raiņa un Aspazijas gadam veltīts pasākums – organizēja latviešu valodas skolotāji.

Sporta pasākumi skolā un ārpus skolas
Skolas mēroga sporta pasākumi (pedagoģe M. Onužāne-Saliņa, sporta darba organizators L.
Haritonovs):
Tradicionāli notika basketbola, volejbola un florbola turnīri starp kursu komandām.
16 komandas piedalījās basketbola turnīrā;
12 komandas piedalījās volejbola sacensībās;
16 komandas piedalījās florbola sacensībās;
6 komandas piedalījās 1. kursu Sporta dienā (skat.5.att.). Rezultāti:
1.vieta 1. D kurss
2.vieta LG2 kurss
3.vieta 1. G kurss
4.vieta 1. S kurss
5.vieta AC2 kurss
6.vieta 1. L kurss

5. att. 1. kursu Sporta diena

Notika individuālās sacensības:
iņu mešanā; ( 41 dalībnieki)
.
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6. att. Atklātais basketbola treniņš.
Labākais pasākums, sporta skolotāju vērtējumā, bija atklātais basketbola treniņš mūsu
skolas basketbolistiem kopā ar Latvijas Universiādes basketbola komandu (skat. 6. att.). Treniņu
augstā profesionālā līmenī novadīja LU basketbola komandas treneris Artūrs Visockis Rubenis.

7. att. Rīgas reģiona darbinieku Sporta diena.
Mūsu skolas kolektīvs organizēja Rīgas reģiona darbinieku Sporta dienu (skat. 7. att.).
Tas bija liels un atbildīgs darbs, kuru ļoti atzinīgi novērtēja LR profesionālas izglītības sporta
kluba,,AMI” vadība, un arī kolēģi no citām skolām.
Piedalīšanās Latvijas Profesionālo izglītības iestāžu čempionātā:
Skolas zēnu komandas piedalījās 11. sporta veidos. Rezultāti:
Vieglatlētikā 7. vieta Latvijas Profesionālo mācību iestāžu čempionātā.
Šautriņu mešanā 13. vieta Latvijas Profesionālo mācību iestāžu čempionātā.
Galda tenisā 2. vieta Latvijas Profesionālo mācību iestāžu čempionātā.
Roku cīņa 9. vieta Rīgas reģionā.
Basketbolā 4. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Dambretē 3. vieta Rīgas reģionā.
Volejbolā 4. vieta Rīgas reģionā.
Badmintonā 5. vieta Rīgas reģionā.
Minifutbolā 5. vieta Rīgas reģionā.
Krosā 21. vieta LR profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Svarbumbu celšanā 6.vieta Rīgas reģionā.
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8. att. Zēnu galda tenisa komandai 2. vieta
LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Kopvērtējumā zēniem 4. vieta Rīgas reģionā un 12. vieta LR profesionālās izglītības
mācību iestāžu čempionātā.
Skolas meiteņu komandas piedalījās 10 sporta veidos:
Vieglatlētikā 11.vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Šautriņu mešanā 5. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Basketbolā 2. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā (skat. 9. att.).
Galda tenisā 9. - 12. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Dambretē 2. vieta Rīgas reģionā.
Volejbolā 2. vieta Rīgas reģionā un 4.vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Novusā 2. vieta Rīgas reģionā.
Krosā 9. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Telpu futbolā 4. vieta Rīgas reģionā.
Badmintonā 3. vieta Rīgas reģionā.
Kopvērtējumā meitenēm 3. vieta Rīgas reģionā, un 12. vieta LR Profesionālās
izglītības mācību iestāžu čempionātā.

9. att. 2015. gada skolas meiteņu basketbola komandai
2. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā.
Starptautiskās sacensības un projekti:
LR profesionālās izglītības izlasē futbolā turnīram Vācijā tika iekļauta mūsu skolas audzēkne
Elīna Jurša no 1. A kursa. Volejbolā starptautiskajā turnīrā Daugavpilī izlasē spēlēja Uvis
Bērtulsons no 4.G kursa un Anastasja Kerča no 1.S kursa.
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Basketbolu Latvijas Profesionālo skolu izlasē spēlēja Ilona Rozenbauma no 3.R kursa un
Liene Astra Zakule no 4.G kursa.
2015. gada 28. Pasaules Vasaras studentu Universiādē 2. vietu izcīnīja arī mūsu skolas
sporta skolotāja Madara Onužāne-Saliņa (skat. 10. att.).

10. att. Sporta skolotāja Madara Onužāne-Saliņa
2015. gadā 28. Pasaules Vasaras studentu Universiādē izcīnīja 2.vietu.
Skolas sporta zāles materiālais nodrošinājums atbalsts. Arī šajā gadā ir atjaunots un
papildināts sporta inventārs. Skolā ir pieejams labas kvalitātes mūsdienīgs sporta inventārs. 2016.
gadā ieplānots sporta zāles remonts.
Izcīnītās vietas Rīgas reģiona sporta spēlēs pēdējos gados
JAUNIEŠI
Izglītības iestāde

2012.gads
22. Sporta
spēles

2013.gads
23. sporta
spēles

2014 gads
24. sporta
spēles

Rīgas Tehniskā koledža

l

l

l

Rīgas Celtniecības koledža

4.

4.

lll

lll

ll

ll

6.

6.

5.

Ogres tehnikums

5.

lll

4.

Rīgas Valsts tehnikums

Nepied.

Nepied.

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

Nepied.

Nepied.

12.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža

8.

10.

10.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledža

10.

8.

7.

Rīgas Būvniecības vidusskola

ll

5.

11.

Rīgas Tūrisma un radošo industriju
tehnikums
Rīgas Tirdzniecības profesionālā
vidusskola
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2015.gads
25.sporta
spēles.

1
II
III
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
slēgta

JAUNIETES
2012.gads
22.sporta
spēles

2013.gads
23.sporta
spēles

2014.gads
24.sporta
spēles

2015.gads
25.sporta
spēles

l

l

l

I

ll

ll

ll

II

lll

lll

lll

III

Rīgas Valsts tehnikums

nepiedalījās

nepiedalījās

11.

4.

Ogres Valsts tehnikums

5.

4.

4.

5.

4.

5.

5.

6.

9.

8.

8.

7.

7.

6.

6.

8.

8.

9.

10.

9.

6.

7.

7.

10.

nepiedalījās

10.

9.

nepiedalījās

Izglītības iestāde
Rīgas Tūrisma un radošo
industriju tehnikums
Rīgas Stila un modes
profesionālā vidusskola
Rīgas Tirdzniecības
profesionālā vidusskola

Bulduru Dārzkopības
vidusskola
Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledža
Rīgas Tehniskā koledža
Rīgas Pārdaugavas
profesionālā vidusskola
Rīgas Uzņēmējdarbības
koledža
Rīgas Celtniecības koledža

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs
Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu metodiskās komisijas (turpmāk – MK) darbs
vērtējams 2015. 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 desmit MK sēdes, papildus darbs organizēts darba grupās, pedagogi
individuāli strādājuši ar izglītojamajiem, viņu kompetenču, prasmju un iemaņu attīstīšanai,
piedaloties ārpusstundu, skolas un ārpusskolas organizētos pasākumos.

Aktīvi iesaistījušies skolas izglītības programmu «Komerczinības» un
«Telemehānika un loģistika» pilnveidē un, atbilstoši darba tirgus tendencēm esošajās un jaunajās
kvalifikācijās izglītojamajiem ar pamatskolas un vidusskolas izglītību: mācību plānu, grafiku,
mācību priekšmetu programmu izstrādē: kvalifikācijā „Restorāna pakalpojumu speciālists” un
„Komercdarbinieks” (1,5- gadīgā izglītībasprogramma), „Komercdarbinieks” (4- gadīgā izglītības
programma), profesionālo mācību priekšmetu mācību literatūras sarakstu analīzē un papildināšanā.

Līdzdalība dokumentācijas sagatavošanā izglītības programmas „Komerczinības”
akreditācijas procesam.
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Pārstrādāta un darba videi tuvināta prakses norises kārtība par izglītojamo prakses
konsultāciju vērtēšanas kritērijiem un prakses atskaites vērtēšanu. Akcentēta 4. kursu izglītojamo
kvalifikācijas prakses aizstāvēšanas kārtība un vērtēšana, skolas prakšu vadītāju darba organizācija.

Profesionālā pilnveide un savas darba kvalitātes uzlabošana (stundu vērošana,
atklātās stundas, u.c.), ņemot vērā metodisko tēmu „Starppriekšmetu saiknes un integrētās mācību
stundas metodes izmantošana mācīšanas procesā un ārpusstundu pasākumos, attīstot izglītojamajos
radošumu, jaunas prasmes un iemaņas”.

Līdzdalība VISC CPKE programmu un satura izstrādē profesionālajām
kvalifikācijām, kuras apgūst skolā.

Profesionālo mācību priekšmetu skolas pārbaudījumu tēmu, jautājumu, eksāmena
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. Profesionālās meistarības pasākumi, kuros
piedalījās skolas izglītojamie:
Profesionālās ievirzes un profesijas tēla izzināšanas pasākums no 2015. gada 4. janvāra
līdz 2015. gada 5. jūlijam - „Meistarstiķis 2015” noritēja divās kārtās:
1. kārta - 4. kursu izglītojamo diagnosticējošais darbs, kas ir labs veids izglītojamo zināšanu
līmeņa paškontrolei un pārbaudei, kā pats izglītojamais sagatavojies profesionālās kvalifikācijas
eksāmenam;
2. kārta - individuālie konkursa darbi apgūstamajās kvalifikācijās (video, skatlogu, galdu
klājumi, reklāmas plakātu konkurss).
Topošie mazumtirdzniecības komercdarbinieki savas prasmes rādīja, veidojot skatlogu
kompozīcijas (skat. 11.,12.,13. un 14. att.).
Iesaistītie pedagogi: A. Noreika, M. Gerharde, L. Grietēna.

11., 12.,13. un 14. attēls. Skatlogu konkurss 2015. gada maijā (4.F kursa izglītojamo darbi).
Savu meistarību ēdienu gatavošanas, pasniegšanas un galdu klāšanas kultūrā profesionālas
meistarības konkursā skolā „Galda klāšanas kultūra - mans arods” rādīja restorāna pakalpojumu
komercdarbinieki. Izglītojamo darbus vērtēja profesionāla žūrijas komisija – ēdināšanas uzņēmumu
pārstāvji (skat. 15.,16. un 17. att.).
Izglītojamo konsultanti - pedagogi A. Upmine, J. Lase, D. Konrāde.
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15., 16. un 17. attēls. Galdu klājumu konkurss 2015. gada martā.
„Biznesa plānu 2015” konkursa dalībniece Aiva Stroža ar biznesa plānu SIA “FUKUSS”
ieguva iespēju piedalīties un pārstāvēt skolu konkursa 2. kārtā - Latvijas profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu biznesa plānu meistarības konkursā 2015. gada 8. un 9. maijā Ventspilī (skat.18.,
19. un 20. att.).
Iesaistītie pedagogi T. Džugleja, N. Markina un I. Pirktiņa.”

18.,19. un 20.att. Skolas un Latvijas „Biznesa plāns” konkurss 2015. gada janvārī – maijā.
Meistarstiķa ietvaros skolas konkurss „Mana un citu veselība, un cilvēkdrošība”, kurā
piedalījās telemehānikas un loģistikas izglītības programmas 2. un 3. kursu izglītojamie, notika
2015. gada martā. Pasākuma tēma - Loģistikas risinājumi taras un iepakojumu otrreizējai
pielietošanai manas un citu cilvēku veselības un cilvēkdrošība nodrošināšanai.

21.,22.,23. un 24. attēls. „Mana un citu veselība, un cilvēkdrošība” 2015. gada martā.
Pasākuma norises laikā jaunieši izveidoja skices instalācijas objektiem no PET pudelēm,
nākamajā posmā konstruēja instalācijas objektus “Atpūtas dīvāns” un “PET pudeļu kuģis”, (skat.
21., 22., 23. un 24. att.), noslēdzošā posmā 2.G kursa audzēkņi, demontējot instalācijas objektus,
salocīja PET pudeles, samazinot nododamā materiāla apjomu, un novietoja otrreizējo materiālu
“Zaļā punkta” konteineros.
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Skolas komanda startēja konkursā «Labākais mazumtirgotājs», ko organizēja 2015. gada
aprīlī Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums”. Skolas komandas sastāvā bija 3. F kursa izglītojamie S. Dzene, E. Zvaigzne un M.
Purkalne. Konkursa tēma: “Zaļais ābols” (skat. 25., 26. un 27. att.).

25.,26. un 27.attēls. „Mazumtirdzniecības komercdarbinieka meistarības konkurss”
skolas komandas hronika
Komanda kopvērtējumā ieguva 3.vietu.
Iesaistītie pedagogi: A. Noreika, L. Grietēna, M. Gerharde, māksliniece I. Lapiņa.
Lai motivētu jauniešus labāk mācīties ceturtajā kursā un informēt par izglītības iespējām
pēc skolas absolvēšanas, tika organizētās ekskursijas uz Transporta un sakaru institūtu (TSI).
Ekskursijas laikā bija iespēja uzzināt par mācību procesu TSI (skat. 28., 29.,30. un 31. att.) un arī
apmeklēt institūta laboratorijas.

28., 29., 30.,31.attēls. Ekskursija uz Transporta un sakaru institūtu 2015. gada martā.
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko
universitāti.
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Skolas izglītojamie apmeklē RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Muitas un
nodokļu vēstures muzeju (skat. 32., 33. un 34. att.).

32., 33., 34.att. RTU IEVF Muitas un nodokļu vēstures muzejā 2015. gada februārī.
Muitas un nodokļu vēstures muzeja ekspozīcijā ir aplūkojami dažādu laiku vēsturiskie
dokumenti, muitas formas tērpu kolekcija, iespējams noskatīties filmas par nodokļiem un muitu
Latvijā un Eiropas Savienībā.
Skolas izglītojamie apmeklē RTU Modelēšanas un imitācijas katedras profesora Andreja
Romānova un docenta Arņa Lektauera lekcijas par inovācijām loģistikas informāciju sistēmās (LIS)
un veica laboratorijas darbus (skat. 35., 36., 37. un 38. att.).

35., 36., 37., 38.attēls. RTU DITF MIK profesora Andreja Romānova un docenta Arņa Lektauera
lekcija 2015. gadā februārī
Skolas izglītojamie RTU IEVF piedalījās atvērto durvju dienās, audzēkņi informatīvā lekcijā
(skat. 39. un 40. att.) uzzināja par uzņemšanas noteikumiem, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī
centralizētajiem eksāmeniem, kas nepieciešami, lai iestātos RTU, atvērto durvju dienu vadītāji
iepazīstināja ar matemātikas, fizikas un ķīmijas centralizēto eksāmenu saturu un stāstīja, kā vislabāk
tiem sagatavoties.
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39., 40. att. RTU IEVF informatīvā lekcija.
Skolas izglītojamie oktobra sākumā piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu pasākumā “Iepazīsti
valsts pārvaldi no cita skatupunkta”, apmeklēja brīvostas muitas kontroles punktu, lidostu “Rīga”
un Latvijas Pasta muitas kontroles punktu.
Izglītojamo atskaitīšana 2015. gada laikā
2015. gadā atskaitīti 68 izglītojamie. Laika periodā no 01.01.2015.līdz 30.06.2015. atskaitīti
28 izglītojamie, kas sastāda 3.94 % 4-gadīgajās grupās un 11.54% 1,5 - gadīgajās grupās.
Galvenie atskaitīšanas iemesli saistīti ar sociāli-ekonomiskajiem apstākļiem, skolas maiņu
tuvāk dzīvesvietai, materiālie apstākļi ģimenē, dzīvesvietas maiņa ārpus Latvijas robežām un
nepareiza karjeras izvēle. ESF grupās atskaitīšanās iemesli pamatā saistīti ar nespēju savienot
mācības ar darbu un pārcelšanās uz dzīvi ārpus Latvijas robežām ( skat. 1. un 2. pielikumu).
Laika periodā no 01.09.2015.līdz 31.12.2015. atskaitīti 40 izglītojamie, kas sastāda 4.8 % 4gadīgajās grupās un 23.19% ESF 1,5 - gadīgajās grupās.
Galvenie atskaitīšanas iemesli: nepareiza karjeras izvēle ( raksturīgs atskaitīšanas iemesls I
kursos septembra mēnesī), dzīvesvietas maiņa, skolas maiņa tuvāk dzīves vietai. ESF grupās
pamatā atskaitīšanas iemesls saistīts ar darba attiecību uzsākšanu vai arī ar atjaunošanos iepriekšējā
darba vietā (skat. 3. un 4. pielikumu).

Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) fonds
2015. gadā tika papildināts ar 73 vienībām (69 grāmatas un 4 DVD) kopsummā par EUR 655.74.
Šajā gadā bibliotēkas fonds (skat. 6. tab.) papildināts ar mācību grāmatām psiholoģijā,
matemātikā, latviešu valodā, informātikā. Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām
vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, kā arī pietiekami nodrošināti ar mācību grāmatām
profesionālajos mācību priekšmetos.
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6.tabula
Bibliotēkas fonds 2015. gada beigās
Dokumentu sadalījums
Vispārīgā nodaļa
Daiļliteratūra

Skaits
141
6222

Mācību grāmatas
Pārējās grāmatas
Kopā:
Kopsumma EUR:

16965
3212
26540
95286.40

Divreiz gadā notika parakstīšanās uz periodikas izdevumiem, kuri nepieciešami mācību
procesā: „Kapitāls,” „Bilance,” „Diena,” „Dienas Bizness,” Iepirkumi,” „Latvijas Tirgotājs,”
„iFinanses.lv,” „Forbes,” „Ilustrētā Zinātne,” „Ilustrētā Pasaules Vēsture,” „Geo” u.c.
Bibliotēkas lasītāji regulāri tiek informēti par bibliotēkas jaunieguvumiem un jaunākajām
publikācijām presē informatīvajās lapās „Bibliotēkas jaunieguvumi” un „Lasiet presē.” Skolotāji
par bibliotēkas jaunumiem tiek informēti arī mācību sociālajā tīklā Mykoob. Atbilstoši plānam
bibliotēkā regulāri tiek veidotas izstādes. Svarīgākie notikumi valsts, skolas un bibliotēkas dzīvē
tiek atspoguļoti arī bibliotēkas informatīvajā ekrānā, kurā informācija tiek katru dienu aktualizēta.
Bibliotēku nedēļas ietvaros no 20. līdz 24. aprīlim, bibliotēkā notika akcija “Atnes
izlasīto, paņem nelasīto.” Šajā laikā bibliotēkas lasītāji varēja atnest savas lasītās grāmatas un
paņemt vietā citu atnestās. 1. kursu izglītojamajiem tika organizētas bibliotekārās stundas. Tās
apmeklēja visi pirmie kursi. Bibliotekāri iesaistās skolas pasākumos, piemēram, Nepieradinātās
modes skate, Pateicības diena, Sporta diena, “Skola 2015,” kā arī piedalījās starptautiskajos
projektos.
Bibliotēkas lasītavā ir radīti apstākļi izglītojamo patstāvīgajam darbam. Lasītavā ir
pieejamas jaunākās grāmatas profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,
enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas, periodika, ko izglītojamie var izmantot, mācoties lasītavā.
Bibliotekāri vienmēr ir gatavi sniegt lasītājiem palīdzību informācijas meklēšanā un atlasīt
nepieciešamo literatūru pēc lasītāju pieprasījuma.
Bibliotēkā lasītājiem ir izveidota estētiska un droša vide. Bibliotēkas tehniskais
nodrošinājums: četri datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, skeneris, projektors un
informatīvais ekrāns. Informācija un statistiskie dati par bibliotēku ir publicēti portālā
www.kulturaskarte.lv.

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 izpratni par veselības
un cilvēkdrošības jautājumiem.
Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas tradīcijas un
iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs.
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Veikt aktīvu tautisko deju kolektīva “Trejdeviņi” un jauktā kora “Vēja spārniem”
sagatavošanas darbu dalībai Latvijas Skolu jaunatnes 11. Dziesmu un deju svētkos.
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, drošība un gatavība rīcībai nestandarta
situācijās.
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.
Kursu audzinātāju uzdevumi ir sniegt atbalstu sava audzināmā kursa izglītojamajiem,
ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību
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 veica ierakstus kursa audzinātāja žurnālā, kas ļāva 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.
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 un skolas administrācija veicina izglītojamiem labvēlīgu mācību vidi, iespēju
piedalīties skolas interešu izglītības pulciņos - korī, ansamblī, tautisko deju kolektīvā, sporta
sekcijās, iesaistīties ārpusstundu pasākumos un to organizēšanā.
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2015. gadā notikušie ārpusstundu pasākumi
1. semestra teicamnieku godināšana. Janvāra sākumā skolā notika labāko izglītojamo
godināšana par sasniegumiem mācībās.
Izglītojošs pasākums. Tikšanās ar filmas “Caur adatu” radošo grupu (skat. 41. att.) un
filmas galveno varoni.

41. attēls. Tikšanās ar filmas ”Caur adatu” radošo grupu
Galda spēļu maratons ir ikgadēja tradīcija, kuru organizē izglītojamo pašpārvalde sadarbībā
ar sporta skolotājiem, tā ir iespēja jauniešiem starpbrīžos vingrināt prātu un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku ( skat. 42. att.).

42. attēls. Galda spēļu maratons.
Tematiskā audzinātāja stunda “1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena”. Šajā stundā
kursu audzinātāji rādīja sagatavotas prezentācijas un stāstīja par tā laika vēsturiskajiem notikumiem.
Žetonu vakars RTPV rokopera „Gājputni, vājputni vai Zelta zirgs, tāds ir jautājums?”
notika 2015. gada 6. 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. L un 4. C kursa izglītojamie kopā ar audzinātājiem. Žetonu
vakars ir zināmā mērā ir padarītā izvērtējums, rezultātu apkopojums un topošajiem absolventiem
labs iesākums finiša taisnei, kas motivē veiksmīgi pabeigt skolu.
Nepieradinātās modes skate “Valentīns un Valentīna”. Modes skate ļauj darboties
fantāzijai, no dažādiem netradicionāliem materiāliem veidot tērpus. šādi pasākumi rosina jauniešus
patstāvīgi darboties organizēt, būt radošiem. Nepieradinātās modes skate arī ir kļuvusi par skolas
tradīciju.
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Valentīna dienas pēcpusdiena pensionētajiem pedagogiem un darbiniekiem. Skolas
izglītojamie un darbinieki svinīgi sagaidīja un sveica pensionētos skolas pedagogus un darbiniekus
(skat. 43. att).

43. attēls. Tikšanās ar skolas bijušajiem pedagogiem un darbiniekiem.
Tikšanās. 10. martā notika izglītojamo tikšanās ar mazumtirdzniecības izglītības
programmas absolventu un prakses vadītāju Kristeru Dzeni „Darba vide tirdzniecībā”.
7. aprīlī notika tematiska tikšanās ar bankas “Citadele pārstāvi”
Februārī un novembrī notika AS “Swedbank” skolu programmas lekciju cikls 1. un
3. kursu jauniešiem (skat. 44. att.).

44. attēls. AS “Swedbank” organizētā lekcija
Septembra mēnesī notika tikšanās ar MTG uzņēmuma Viasat personāla speciālisti E.
Semičenkovu par jauniešu prakses iespējām.
Dalība izstādē ”Skola 2015”. Kā jau katru gadu, piedalījāmies izstādē Ķīpsalā
(skat. 45. att.), kur prezentējām skolu un skolā apgūstamās izglītības programmas. Izstādē, skolas
izveidotajā stendā strādāja skolas aktīvākie un labākie jaunieši.

45. attēls. Izstādē “Skola 2015”.
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Tematiskā audzinātāja stunda“ 17. martā notika tematiskā stunda “Karjeras izglītība”,
izglītojamie ar audzinātāju palīdzību noskaidroja, kāpēc svarīgi izzināt sevi un, kas jāņem vērā,
plānojot savu karjeru.
Lieldienu kompozīciju konkursā “Lieldienu dekors uz auditorijas durvīm” katrs kurss
veidoja kopīgu dekoru savai klasei un izvietoja pie auditoriju durvīm. Vēlāk žūrija izvērtēja dekorus
un tika apbalvoti uzvarētāji. Jauniešiem, piedaloties konkursos, ir iespēja radoši izpausties, veidojot
skolas svētku noformējumu un neizmirstot par latviešu tautas tradīcijām.
Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīts pasākums. Aprīļa mēnesī notika dzejnieku Raiņa un
Aspazijas daiļradei veltīts pasākums, kuru sagatavoja latviešu valodas skolotājas I. Mekšūna, B.
Stefena un I.Abricka. Tas bija teatrāls uzvedums, kurā jaunieši lasīja Raiņa un Aspazijas vēstules.
Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi”
Valmierā. 22. aprīlī braucām uz Valmieru prezentēt savu skolu, dziedāja jauniešu koris “Vēja
spārniem” un deju kolektīvs “Trejdeviņi”, instrumentālā grupa “Plastilīns”, rādījām video par savu
skolu. Jaunieši katru gadu ar prieku piedalās šajos profesionālās izglītības svētkos.
Mātes dienas pasākums “Mīļvārdu koks”. Šogad, atzīmējot Mātes dienu, rīkojām akciju,
kurā skolas jaunieši rakstīja mīļvārdus savām māmiņām, izveidojot stilizētu koku (skat. 46. att.).

46. attēls. Jauniešu veidotais mīļvārdu koks
Pateicības diena skolā notika 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 „Tā mana dzīve, tā daļa manas dzīves”( skat. 47. att.),
kurus vadīja 3. F kursa izglītojamais Jānis Meiers un absolvente Anita Rozenbauma. Izlaidumos
piedalījās skolas jauniešu ansamblis un solisti.

47. attēls. Izlaidums 2015, 4.C kurss un pedagogi.
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XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās jauniešu koris “Vēja
spārniem”, diriģents Andžejs Rancevičs un deju kolektīvs “Trejdeviņi”, vadītāja Ieva Aizupe (skat.
48. att.), kā arī restorānu pakalpojumu speciālistu izglītības programmas radošā darbnīca skolotājas
Anitas Upmines vadībā (skat. 49. att.).

48. attēls. Skolas kolektīvi pēc svētku gājiena.

49. attēls. Radošās darbnīcas dalībnieki Vērmaņdārzā.

Zinību diena skolā iesākās ar svinīgo pasākumu aktu zālē un audzinātāja stundu vecākajos
kursos. 1. kursu izglītojamie tika iepazīstināti ar skolas administrāciju, pedagogu kolektīvu un
skolu.
Muzeju diena, pēc tam arī plakātu konkurss “Muzeju apmeklējums Rīgā” notika 15.
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 15. septembrī ( skat. 50. att.). Piedalījās seši 1. kursi. Šajās sacensībās un
sportiskajās aktivitātēs jaunieši labāk iepazina viens otru, kursa audzinātājiem veidojās labāks
priekšstats par savu audzināmo kursu. Pasākums katru gadu izpelnās lielu atzinību un tiek ļoti
augstu novērtēts.
Jau otro gadu pēc kārtas Sporta dienā piedalījās piedalījās divi kursi – AC1 un LG1, tie
ir jaunieši pēc vidusskolas, un tas nemaz nenobiedēja 3 gadus jaunākos pirmkursniekus.
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50. attēls.1.kursu Sporta diena.

Skolotāju diena “Zelta keksu pasniegšanas ceremonija”. Rīts šajā dienā sākās ar
izglītojamo pašpārvaldes sagatavotiem pārsteigumiem un pārbaudījumiem. Šogad skolotāji
piedalījās ceremonijā, kurā par īpašiem nopelniem tika pasniegti jauniešu ceptie keksi (skat. 51.
att.).

51. attēls. Skolotāju diena 2015.

Vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Rīgas naudai - 800”. Mūsu skolai ir izveidojusies
laba sadarbība ar Vēstures muzeju. Izmantojam iespēju izglītot jauniešus ar šo ceļojošo izstāžu
palīdzību.
Iesvētības I kursiem. 2015. gada 10. oktobrī notika konkurss „Rūdīts - Erudīts” 1. kursu
jauniešiem. Konkursa mērķis bija sekmēt izglītojamo prasmes darboties komandā. Jau trešo 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.52. att.).

52. attēls. 1.L kurss iesvētību pasākumā “Rūdīts - erudīts”
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Lāčplēša diena, svecīšu nolikšana 11. Novembra krastmalā.
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgais pasākums.
Skolas 70 gadu jubileja. Sagaidot skolas jubileju, notika video konkurss “Skolai 70
gadi”, kurā piedalījās visi kursi. Notika plakātu konkurss, veltīts skolas jubilejai un valsts svētkiem
”Mūsu novēlējums skolai, Latvijas valstij”. 28. novembrī skola svinēja savu 70. dzimšanas dienu un
rīkoja absolventu salidojumu (skat.53. att.). Salidojums ir lieliska iespēja satikt kursa un
skolasbiedrus, kurus ikdienā nesatiekam. Absolventu reģistrācija, svētku koncerts “Pie laika”, kura
laikā spoži piepildījās režisoru Ineses Tones un Ievas Aizupes radošā iecere, absolventu, pedagogu,
sadarbības partneru un viesu tikšanās, svētku tortes baudīšana un balle. Tas viss paliks spilgtā
atmiņā no skolas jubilejas pasākuma. Svētku diena bija gara un skaista.

53. attēls. Skolas 70 gadu jubilejas pasākumā.

Izglītojamo pašpārvaldes darbs noris pēc sastādītā darba plāna. Pašpārvaldei ir
veiksmīga sadarbība ar skolas administrāciju. Tai ir svarīga loma skolas darbībā un iekšējās vides
veidošanā.
Pēc pašpārvaldes ierosinājuma tika organizēti dažādi stundu un ārpusstundu pasākumi, kas
guva atzinīgu vērtējumu un kļuva par apstiprinājumu tam, ka sadarbojoties var sasniegt labu rezultātu,
ko atzinīgi novērtē arī izglītojamie.
Lai veicinātu skolas administrācijas un izglītojamo pašpārvaldes sadarbību mācību procesa
organizēšanas procesā, mācību gada laikā izglītojamo pašpārvaldes sēdēs piedalījās skolas
administrācijas pārstāvji.
Jaunieši no pašpārvaldes aktīvi piedalījās labdarības pasākumu organizēšanā un LSA
apvienības organizētajos pasākumos, kuri ir saistīti ar jauniešu brīvprātīgo darbu. Palīdzēja organizēt 1.
kursu iesvētības, Skolotāju dienu. Aktīvi piedalījās skolas 70. gadu jubilejas un salidojuma pasākumā.
Pašpārvaldes līdere Santa Paula Fatahudinova 2015. gadā regulāri organizēja pašpārvaldes
jauniešu sanāksmes, lai apspriestu un plānotu jauniešu dalību skolas ārpusstundu aktivitātēs.
Pašpārvalde aktīvi piedalījās ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem skolas 70 gadu
jubilejas un salidojuma plānošanā un organizēšanā.
Tiek veidotas aptaujas, kas izzina izglītojamo viedokli par skolā organizētajiem pasākumiem.
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Ziemassvētku pasākums. Skolotāji sagādāja pārsteigumu saviem izglītojamajiem un
iestudēja ludziņu “Vinnija Pūka Ziemassvētki”(skat. 54. att.). 18. decembrī notika pirmizrāde –
pārsteigumus, teātra uzvedumus “Vinnija Pūka Ziemassvētki”. Jaunieši ar sajūsmu noskatījās lugu
un sveica skolotājus aktierus.

54. attēls. Skolotāji izrādē “Vinnija Pūka Ziemassvētki”
Interešu izglītības pulciņi
Skolā darbojas koris „Vēja spārniem”( skat.55. att.). Kora vadītājs ir Andžejs Rancevičs.
Šogad mūsu skolas koris apguva XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru,
piedalījās koru skatēs un ieguva iespēju piedalīties dziesmu svētkos.

55. attēls. Koris ”Vēja spārniem”

Mācību gads noslēdzas ar „Pateicības dienas koncertu”. Tas ir atskaites koncerts visiem
skolas interešu izglītības kolektīviem. Arī šogad tajā piedalījās jauniešu koris “Vēja spārniem”,
ansamblis un deju kolektīvs „Trejdeviņi ” un instrumentālais ansamblis “Plastilīns”. Koncertu
noskatījās ne tikai izglītojamie un pedagogi, bet arī izglītojamo vecāki.
Jau ceturto gadu darbojas tautisko deju kolektīvs „ Trejdeviņi ”( skat. 56. att.),
vadītāja Ieva Aizupe. Deju kolektīvs piedalījās visos skolas koncertos un pasākumos. Gatavojās
dalībai XI Latvijas skolēnu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos un ieguva iespēju tajos
piedalīties.
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56. attēls. Skolas deju kolektīvs „ Trejdeviņi”.

Abi interešu izglītības kolektīvi piedalījās VISC organizētajā profesionālās izglītības
iestāžu pasākumā „Radi, rādi, raidi”.
Karjeras izglītība
Laikrakstos tiek ievietoti raksti par notiekošo skolā, kā arī regulāri tiek ievietoti
sludinājumi par Karjeras dienām, informācijas dienām un jauno audzēkņu uzņemšanu.
Līdzīga informācija tiek ievietota arī radio.
Mācību gada laikā skolotāji un izglītojamie apmeklē vispārizglītojošās skolas, lai
iepazīstinātu ar izglītības iespējām un izzinātu potenciālo audzēkņu vēlmes.
Regulāri notiek Informācijas un Karjeras dienu pasākumi.
Notiek 1. kursu un 4. kursu audzēkņu aptaujas, lai izzinātu viņu intereses, viņu nākotnes
vēlmes.
Septembra mēnesī tika organizēts karjeras izaugsmes pasākums, tikšanās ar portāla
Prakse.lv pārstāvi Jāni Loginu.
Skolā regulāri tiek apkopoti dati par skolas beidzējiem, par viņu tālākajām darba gaitām
(skat. 5. pielikumu).
Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse
Galvenais uzdevums sadarbībā ar darba devējiem šajā gadā bija nostiprināt un papildināt
izglītojamo teorētiskās zināšanas, gūt pieredzi par darba vidi, tās sociālo un darba attiecību sistēmu.
Lai realizētu galveno uzdevumu un sasniegtu izvirzīto mērķi, noteicošā loma ir veiksmīgai
sadarbībai ar darba devējiem, uzņēmumiem, kuros izglītojamie iziet praksi.
Skolai ir ilgstoša sadarbība ar darba devējiem Rīgā, kā arī veidojas veiksmīga sadarbība ar
atbilstošiem uzņēmumiem reģionos, tas galvenokārt saistīts ar to, ka mūsu skolā ar katru gadu
vairāk turpina izglītību jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem.
Topošajiem komercdarbiniekiem paralēli teorētiskām zināšanām svarīgi apgūt praktiskās
iemaņas, jo kvalificēti komercdarbinieki ar iepriekšējām praktiskām iemaņām ir vajadzīgi visās
nozarēs.
Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai skola sadarbībā ar darba devējiem izvēlas nozares
prakses uzņēmumus, kuru profils atbilst skolas izglītības programmām un darba tirgus prasībām.
Vienā uzņēmumā praksi iziet ne vairāk kā trīs izglītojamie, jo, lai sagatavotu visām
prasībām atbilstošus komarcdarbiniekus uzņēmuma prakses vadītājam ar katru praktikantu jāstrādā
individuāli, tikai tad var sasniegt vēlamo rezultātu. Tādēļ uzņēmumu skaits, ar kuriem skola
sadarbojas, ir liels. Ar daudziem uzņēmumiem sadarbība ir jau ilgstoša, bet katru gadu, tai skaitā arī
šogad, tiek uzsākta sadarbība ar jauniem uzņēmumiem. Piemēram: SIA Doit ,SIA Trauku serviss,
SIA VITA Market,SIA HAVI Lo –gistics, SIA Depo DIY, SIA Vidzemes druka, SIA H&M
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Hennes&Mauritz, SIA Jysk Linnen Furniture, SIA Norde, SIA Orkla Confectionery Snacks Latvija
u.c.
Kā ilgstošos sadarbības partnerus var minēt IA Arkolat, SIA Gros Auto Grupa, SIA Astro,
SIA Watermelon, SIA Premier Resturants Latvia,SIA G&K, SIA Sportland, SIA Bravo u.c.
Daudzos uzņēmumos par dažādu līmeņu vadītājiem strādā skolas absolventi, kuri mūsu
izglītojamos labprāt nodrošina ar atbilstošām prakses vietām, kā arī veicina viņu tālākizglītību un
sekmē praktisko iemaņu apguvi atbilstoši prakses programmai.
Sekmīga sadarbība ar prakses uzņēmumiem palīdz skolai sagatavot darba tirgus prasībām
atbilstošus izglītotus un zinošus, ar labām komunicēšanas spējām un elastīgu pieeju biznesa ideju
realizēšanā jaunos speciālistus.
Ar prakses vietām izglītojamos nodrošina skola, kā arī izglītojamiem tiek dota iespēja
izvēlēties pašiem prakses uzņēmumus, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem.
Skola izvēlas prakses uzņēmumus, kuri veido pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu,
nostiprina teorijas un prakses saikni, palīdz izvērtēt karjeras iespējas.
Pieprasījums pēc skolas praktikantiem sistemātiski pieaug, domājams tas saistīts ar
ekonomikas attīstību valstī. Ne vienmēr šo pieprasījumu varam apmierināt, jo priekšroku dodam
mūsu ilgstošiem sadarbības partneriem.
Bez šaubām ir arī atsevišķi uzņēmumi, kuri ne īpaši vēlas uzņemties saistības ar
praktikantu apmācību, jo apzinās, ka nevarēs nodrošināt praktikantus ar atbilstošām darba vietām,
izpildīt visas skolas prasības, un praktikants savā ziņā rada arī konkurenci.
Daudzi izglītojamie paliek strādāt prakses vietās pēc skolas beigšanas, kā arī sāk strādāt
patstāvīgi jau ceturtajā kursā prakses laikā un paralēli mācībām.
Patstāvīgie darba devēju pārstāvji salīdzina izglītojamo zināšanas un prasmes vairāku gadu
garumā un sniedz savus priekšlikumus izglītojamo apmācības, arī prakses pilnveidošanā.
Galvenokārt iesaka būt izglītojamajiem atvērtākiem un pārliecinošākiem.
Prakses laikā izglītojamie padziļina izpratni par jaunākajām tehnoloģijām, par tirgus
modernizāciju, par spēju strādāt komandā un nākotnes ieceru realizēšanā.
Dažādu projektu ietvaros izglītojamajiem tiek dota iespēja iziet praksi arī citās valstīs.
Piemēram, šajā gadā izglītojamie izgāja praksi Vācijā, Turcijā, Polijā.
Uzdevumi nākošam gadam.
1. Nodrošināt prakses kvalitāti sadarbībā ar esošiem prakses uzņēmumiem un apzināt jaunas
prakses vietas
2. Veicināt izglītojamo motivāciju apgūt izvēlēto profesiju, lai viņi būtu konkurēt spējīgi
mūsdienu darba tirgū.
3. Sadarbībā ar darba devējiem sekmēt izglītojamo teorētisko nostiprināšanu praksē, pilnveidot
spējas strādāt komandā un patstāvīgi.
4. Rosināt darba devējus iesaistīties darba vidē balstītu mācību realizācijas procesā.
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2.2.4. Dalība projektos
Starpvalstu sadarbība ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm: Nordplus
2015. gada sākumā tiek turpinātas Nordplus Junior projekta "Role of YOUTH in society ROYIS" (projekta Nr.NPJR-2014/10269) aktivitātes. 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.
3. tikšanās 2015. gada 19.- 23. janvārī notika Lietuvā. Tēma: "Brīvprātīgo darbs un paaudžu
solidaritāte". Aktivitātes notika trijās vietās Lietuvā - Kauņā, Palangā un Aukstadvaris.
4. tikšanās par tēmu „Labdarība” 2015. gada 2.- 6. martā notika Latvijā (skat. 57. att.) un
uzņemošā organizācija bija Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola.
5. tikšanās 2015. gada 4.- 8. maijā Igaunijā par tēmu "Atteikšanās no aizspriedumiem un
rasisma".

57. att. Nordplus projekta ROYIS dalībnieki Latvijā.

Eiropas Savienības ERASMUS+ programma
2015. gadā turpinājās divu Erasmus+ projektu realizācija.
1) Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora mācību mobilitātes projekta
"LET'S LEARN TOGETHER" (projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000230) ietvaros 2015. gada
maijā notika divu izglītojamo un divu skolas darbinieku mobilitāte Zviedrijā. Komerczinību
izglītības programmas, iegūstamā kvalifikācija “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”,
izglītojamās mēnesi uzturējās Zviedrijā, lai izietu kvalifikācijas praksi zviedru uzņēmumos.
Savukārt skolas darbinieces, angļu valodas skolotāja Maija Grauziņa un bibliotekāre Zane Ketekate,
bija nedēļu ilgā pieredzes apmaiņā Vasterviks Upper secondary school (Vasterviks Gimnasium).
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2) Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projekta "Let's live
together, not separately" (projekta Nr. 2014-1-PL01-KA201-0029705) ietvaros notikušas daudzas
aktivitātes.
2015. gadā ir notikušas 3 mobilitātes: 20.- 24. aprīlī projekta 1.mobilitāte Latvijā, 18.-22.
maijā projekta 2. mobilitāte Vācijā, 9.- 13. novembrī projekta 3.mobilitāte Itālijā. Mobilitāte
nozīmē, ka katras iesaistītās skolas 6 izglītojamie un 2 pedagogi dodas uz attiecīgo uzņemošo valsti,
lai visi kopā vienu nedēļu iesaistītos uzņemošās skolas organizētās sociālās aktivitātēs. Jauniešiem
dzīvošana tiek nodrošināta ģimenēs, tādējādi daudz dziļāk ļaujot iepazīt attiecīgās valsts cilvēkus,
tradīcijas un kultūru, un veicinot svešvalodas un komunikāciju prasmju apgūšanu un pielietojumu
arī ārpus skolas un tās organizētiem pasākumiem.
Latvijas mobilitātes tēma bija „Labdarība” un tās laikā dalībnieki (skat. 58. att.) iepazinās ar
Latvijas Samariešu apvienības un Latvijas Sarkanā krusta darbību, klātienē apmeklēja abu
organizāciju struktūrvienības, praktiski piedalījās apkārtnes sakopšanas darbos, apmeklēja
Jūgendstila muzeju un Kara muzeju, pabija Vidzemes jūrmalā, Valmierā vēroja profesionālo skolu
jauniešu deju kolektīvu un koru uzstāšanos un iepazinās ar kāzu norisi un tradīcijām Latvijā.

58. att. Erasmus+ projekta "Let's live together, not separately" dalībnieki Latvijā.

2015. gada 4.- 5. jūnijā Itālijas pilsētā Lioni notika otrā transnacionālā projekta plānošanas
tikšanās, kuras laikā visu iesaistīto skolu pārstāvji pārrunāja projekta norises gaitu un turpmāk
plānotās aktivitātes, vienojās par noteiktas formas atskaites aizpildīšanu un tajā iekļaujamo
informāciju (skat. 59. att.).

59. att. Erasmus+ projekta "Let's live together, not separately"
transnacionālā sanāksme Itālijā.
Papildus mobilitātēm, projekta ietvaros Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā ir
notikušas arī vairākas citas aktivitātes:
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* apģērbu un apavu ziedošanas akcija;
* Valentīna dienas pēcpusdiena pensionētajiem skolotājiem;
* kalendāru izveide "Mana foršā ģimenīte";
* piedalīšanās "Latvijas Samariešu biedrības" aktivitātēs;
* projekta logo konkurss u.c.
Sadarbības partneri
No 2015. gada 21. septembra līdz 23. septembrim notika jau otrā Vasterviks Upper
secondary school (Vasterviks Gimnasium) audzēkņu no Zviedrijas trīs dienu mācību ekskursija
Rīgā. Šoreiz tika izvēlēta tēma "Mūsdienīga uzņēmēja tēls Latvijā un Zviedrijā – kopīgais un
atšķirīgais". Mācību ekskursijas ietvaros notika aktivitātes gan skolā (prezentācijas, video un
veiksmes stāstu demonstrācija, grupu darbs, atjautības uzdevumi), gan ārpus tās (Zviedrijas
vēstniecības apmeklējums, patstāvīgais darbs tirdzniecības centros Rīgā).

3.Personāls
3.1. Nodarbināto skaits un sastāvs
2015. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits profesionālajā vidusskolā bija 71 darbinieks,
darba tiesiskās attiecības profesionālajā vidusskolā uzsāka 9 darbinieki, bet pārtrauca –
18 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,38 (skat. 7. tab.).

7. tabula.
Amata vienību un nodarbināto skaits 2015. gadā.
Amata vienības
nosaukums

Vidējais amata
vienību skaits

Pedagogi

56.29*

Pedagoģiskie darbinieki

11.00

Pārējie darbinieki

27.00

Vidējais faktiski
nodarbināto skaits

Kopējais strādājušo
skaits

71

82

* Pedagoga darba likme
Uz 2015. gada 1. oktobri strādājošajiem 67 darbiniekiem augstākā izglītība bija 50
darbiniekam, no tiem maģistra grāds vai tam pielīdzināts – 27 darbiniekiem. Vidējā vai vidējā
profesionālā izglītība – 17 darbiniekam (skat. 8. tab.).

1

Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atlaistie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā
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8. tabula.
Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2015. gada 1. oktobrī.
Darbinieku sadalījums pēc izglītības

Maģistra
grāds vai
tam
pielīdzināts

Amata
vienības
nosaukums

Darbinieku
skaits

Pamatizglītība

Vidējā vai vidējā
profesionālā

Augstākā

Profesionālās
izglītības
skolotāji

16

-

1

15

10

Vispārējās
vidējās
izglītības
skolotāji

14

-

-

14

8

Pedagoģiskie
darbinieki

12

-

-

12

8

Pārējie
darbinieki

25

-

16

9

1

67

-

17

50

27

Kopā:

9. tabula.
Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2015. gada 1. oktobrī
Pedagogu un
pedagoģiskie
darbinieki

no tiem
sievietes

Pārējais
personāls

no tiem
sievietes

Kopā

Kopā
sievietes

Līdz 24 gadiem

2

1

-

-

2

1

25-34 gadi

5

5

6

6

11

11

35-44 gadi

3

2

3

2

6

4

45-54 gadi

14

12

5

2

19

14

55-64 gadi

15

13

6

5

21

18

65 gadi un vairāk

3

3

5

2

8

5

42

36

25

17

67

53

Vecuma grupa

Vidējais darbinieku vecums 2015. gada 1. oktobrī bija 50 gadi. No kopējā darbinieku
skaita 2015. gada 1. oktobrī profesionālajā vidusskolā strādāja 53 sievietes, kas ir par 3 reizēm
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vairāk nekā vīriešu. Lielākais darbinieku skaits – 21, bija vecuma grupā no 55 gadiem līdz 64
gadiem (skat. 9. tab.).
3.1. Pedagogu profesionālā pilnveide
2015. gadā B programmu pedagoģijā apguvis viens pedagogs un 17 pedagogi –
B programmu 160 stundu apjomā “Veselības jautājumu apguve profesionālā vidējā un
arodizglītībā”.
Profesionālās pilnveides A programmas 2015. gadā apguvuši 28 pedagogi, kopskaitā
521 stundu.
10. tabula.
Pedagogi, kuriem piešķirta kāda no profesionālās darbības kvalifikācijas pakāpēm.
Pakāpe

Pedagogu skaits
2015. gadā

1. kvalifikācijas pakāpe

-

2. kvalifikācijas pakāpe

10

3. kvalifikācijas pakāpe

11

4. kvalifikācijas pakāpe

5

5. kvalifikācijas pakāpe

-

Kopā:

26

Pedagogu profesionālās pilnveides darba plāns tiek izstrādāts katra mācību gada sākumā,
apzinot tos pedagogus, kam visvairāk ir nepieciešami profesionālās pilnveides kursi. Skolotājiem
paziņo ne tikai par nepieciešamību apmeklēt A vai B programmas kursus, bet katru mēnesi informē
par pieejamo kursu klāstu, mudinot izvēlēties piemērotāko kvalifikācijai. 2014./2015. m. g. šādu
pedagogu bija 4 un 1 pedagoģiskais darbinieks. 2015. gadā 3 darba plānā iekļautie pedagogi un 1
pedagoģiskais darbinieks pieteicās kursiem, bet 1 absolvēja augstāko izglītības iestādi, iegūstot
maģistra grādu. Savukārt, 2015./2016. m. g. sākumā, izstrādājot pedagogu profesionālās pilnveides
darba plānu, tika konstatēts, ka tālākizglītības kursi ir nepieciešami 11 pedagogiem un 3
pedagoģiskajiem darbiniekiem. 2015. gadā no 10 pedagogiem un 3 pedagoģiskajiem darbiniekiem
B programmas sertifikātus ieguva 4 skolotāji un visi pedagoģiskie darbinieki. A programmas kursus
apmeklēja – 2 skolotāji, 1 skolotājs mācības turpina Alberta koledžā. Vēl 2 skolotāji turpināja
meklēt piemērotus profesionālās pilnveides kursus. No kopēja pedagogu skaita 2 pārtrauca darba
attiecības ar skolu 2015. gada decembrī.
Skolotājiem no 2015. gada maija līdz 2015. gada novembrim sadarbībā ar Rīgas Stradiņa
universitāti tika piedāvāta iespēja apgūt skolā B programmas kursus “Veselības jautājumu apguve
profesionālajā vidējā un arodizglītībā”. 14 pedagogi un 7 pedagoģiskie darbinieki ieguva
kvalifikācijas sertifikātu.
Sadarbībā ar biedrību “Radošuma pils” Metodiskās dienas ietvaros skolā 2015. gada 29. decembrī
tika organizēta lekcija “Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam”
skolotājiem. Tika piedāvāta iespēja iepazīt dažādas interaktīvas mācību metodes un pieejas
praktiskā darbībā, strādājot grupās. Lai rosinātu teorētiskās zināšanas izmantot arī savās nodarbībās,
tika norunāts metodes izmantot mācību stundās 1 mēneša laikā un iegūto rezultātu analīzi iesūtīt
lektorei Inesei Zlaugotnei. Pasākuma noslēgumā, tika noskaidrots, ka visi skolotāji ir bijuši
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apmierināti un guvuši iedvesmu radoši darboties arī turpmāk. Par iegūto rezultātu lietderīgumu
varēja pārliecināties pedagoģiskajā sēdē 2015. gada 29. martā. 30 skolotājiem un 8 pedagoģiskajiem
darbiniekiem tika izsniegti A programmas sertifikāti.
Jau pavasarī tiek apzināti tie pedagogi, kas vēlētos iesaistīties pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanā. Vasaras beigās pedagogi vēlreiz tiek mudināti apsvērt domu
piedalīties šajā procesā un to apstiprināt ar oficiālu iesniegumu. 2014./2015. m. g. profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās Baiba Čadore.
Informācija par pedagogiem, kam piešķirta kāda no kvalifikācijas pakāpēm apkopota tabulā
(skat. 10. tab.).
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 radošā komanda piedalījās amatu dienā Siguldas 1. pamatskolā, izglītības karjeras dienās
Mežciema pamatskolā un Friča Brīvzemnieka pamatskolā, Lielvārdes pamatskolā.
Skolas izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā, aizvedot bukletus uz
savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsos, Jēkabpilī, Tukumā, Rīgā, Aizkraukles rajonā,
aktīvākie 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 2015”, veidojot informatīvos bukletus un atsauces skolas mājaslapā. Izstādes laikā tika
nodrošināta informācija par skolu mājaslapas sadaļā „Dalībnieku ziņas”, laikrakstā „Izstāde” un
ikgadējā izdevumā „Izglītības ceļvedis”. Tika organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram,
tikšanās ar mazumtirdzniecības absolventu Kristeru Dzeni.
Notiek sadarbība ar portālu prakse.lv.

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 un paņēmienus, skolas paveiktos darbus, ārpusstundu aktivitātes, skolas organizētos
pasākumus.
Ļoti svarīgs ir darba devēju viedoklis par jauniešu sagatavotības līmeni darbam izvēlētajā
profesionālajā jomā, ieteikumi izglītības satura pilnveidošanai.
Aptaujas tiek organizētas gan klātienē, gan interaktīvā vidē, aptauju sadaļa ir arī skolas
mājaslapā. Respondentu aptauju rezultāti tiek apkopoti, vērtēti un analizēti kursu audzinātāju
sanāksmēs, metodiskajās komisijās un metodiskās padomes sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs,
administrācijas sanāksmēs, skolas Padomē un Konventā. Aptauju rezultāti tiek izlikti arī publiskai
apskatei arī pie skolas informatīvā stenda.
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4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Skolas sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām tiek realizēta vairākās jomās un saistībā ar
dažādām aktivitātēm.
Skolai ir sadarbības līgums ar Latvijas Samariešu apvienību ( turpmāk tekstā LSA).
Skolas jaunieši regulāri piedalās samariešu organizētajās labdarības akcijās un citos
pasākumos. Lieldienās (skat. 60. att.) katrs kurss krāso olas, glīti noformē, un pēc tam jaunieši kopā
ar samariešiem tās izvadā veciem un vientuļiem ļaudīm.

60. attēls. Lieldienu akcija.
Arī šogad novembra mēnesī piedalījāmies akcijā “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus
kopā”, gatavojām pārtikas pakas (skat. 61. att.), kuras nodevām mazturīgām ģimenēm. Šogad ar
īpašu atsaucību akcijā izcēlās 1.kursi.

61. attēls. Akcija “Svinēsim Latvijas valsts svētkus kopā”.
14. decembrī notika LSA pateicības koncerts, kurā piedalījās skolas aktīvākie
izglītojamie, un saņēma pateicību par piedalīšanos un atsaucību 18. novembra akcijā.
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5. 2016. gadā plānotie pasākumi:
1. Turpināt strādāt pie skolas attīstības un investīciju stratēģijas 2015. – 2020. gadam
realizācijas.
2. Strādāt pie jaunu izglītības programmu piedāvājuma, atbilstoši skolas attīstības un
investīciju stratēģijai 2015. – 2020. gadam, un sagatavot nepieciešamo
dokumentāciju to licencēšanas procesam, ar mērķi piedāvāt jauniešiem darba tirgū
pieprasītas kvalifikācijas.
3. Turpināt sadarbību ar darba devējiem, ar Nozaru ekspertu padomēm jaunu
izglītības programmu izveidei un izglītības programmu sasaistei ar darba tirgus
prasībām.
4. Sadarbībā ar darba devējiem un, aktīvi tos iesaistot, realizēt darba vidē balstītas
mācības skolā apgūstamajās profesionālās izglītības programmās.

5. Sagatavot dokumentus skolas akreditācijai un Telemehānikas un loģistikas
izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks)
akreditācijai, kā arī Telemehānikas un loģistikas (iegūstamā kvalifikācija –
loģistikas darbinieks) modulārās profesionālās izglītības programmas akreditācijai.

6. Izvērtēt 2015./2016. mācību gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un
centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus mācību procesa un
pedagogu darba kvalitātes uzlabošanai un izstrādāt priekšlikumus eksāmenu satura
un norises uzlabošanai.
7. Organizēt skolas 70 gadu jubilejas pasākumu, pedagogu un absolventu salidojumu.
8. Īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta aktivitātes saskaņā ar
laika grafiku, kā arī ņemt dalību partnerskolu realizētajos starptautiskajos
projektos.
9. Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu kā formālajā, tā neformālajā
izglītībā.
10. Sekmēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas procesā.
11. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un
vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos,
aktivitātēs.
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12. Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot
iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā,
lēmumu pieņemšanā.
13. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot
profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.
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1. pielikums
Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2015. līdz 22.06.2015)
.
Kurss

Izglītojamo
skaits uz
01.01.2015.

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

23
30
19
21
18
26
22
18
26
28
26
25
24
20
27
19
19
19
23
22
20
22
21
18
23
559

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

Slimības Nepietiekams Neattaisnotie
dēļ
vērtējums
kavējumi
-

-

2
3
1
1
2
1
2
12

Dzīves
vietas
maiņa
1
1
2

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

Kopā

%

-

1
1
2

2
1
4
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
22

8.70
3.33
19.05
11.54
11.11
3.85
3.85
4.00
5.26
5.26
9.09
4.76
8.70
3.94

2. pielikums

Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2015. līdz 22.06.2015) ESF grupās

Kurss

Izglītojamo
skaits uz
01.01.2015.

LĢ 2
AC 1
LG 1
KOPĀ

11
16
25
52

Atskaitīšanas iemesli
Pārgāja uz
citu mācību
iestādi
-

Slimības Nepietiekams Neattaisnotie
dēļ
vērtējums
kavējumi
-

-

1
1
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Dzīves
vietas
maiņa
-

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

Kopā

%

-

2
3
5

2
4
6

12.5
16
11.54

3. pielikums
Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2015. līdz 31.12.2015.)

Kurss
1. D
1.G
1.L
1. S
2.D
2.S
2.P
2.L
2.R
3.A
3.C
3.F
3.G
3.L
3.R
4.A
4.C
4.F
4G
4.L
4.R
4.T
KOPĀ

Izglītojamo
Pārgāja uz
skaits uz
citu mācību
01.09.2015.
iestādi
24
1
20
1
22
2
32
3
22
1
17
1
19
2
31
19
1
24
20
18
23
1
28
26
24
24
1
20
27
19
21
20
500
14

Atskaitīšanas iemesli
Slimības
dēļ

Nepietiekams Neattaisnotie
vērtējums
kavējumi

Dzīves
vietas
maiņa

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

1
2
1

1

1
1
1

1

1

1

1
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3

2

3

Kopā

%

2
1
4
5
1
1
2
2
1
2
1
1
1
24

8,3
5
18,18
15,63
4,55
5,88
10,52
10,52
4,17
11,11
4,35
3,85
3,85

4,8

4. pielikums
Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2015 līdz 31.12.2015.)

Kurss
LĢ 2
AC 2
AC 1
LG 1
KOPĀ

Izglītojamo
Pārgāja uz
skaits uz
citu mācību
01.09.2015.
iestādi
17
17
14
21
69

Atskaitīšanas iemesli
Slimības
dēļ

Nepietiekams Neattaisnotie
vērtējums
kavējumi
1

48

Dzīves
vietas
maiņa
1
1

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

Kopā

%

4
4

2
3

8
8
16

47.06
47,6
23,19

5. pielikums

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

4. A

Kurss
Ko dara
Strādā specialitātē
Strādā citur
Mācās klātienē
Ārzemēs: strādā
mācās
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Nestrādā, meklē, darbu
Kopā:

Strādā un mācās vakara, neklātienes
nodaļās

4. C

4. F

4. L

4. K

4. R

Kopā
11
4
6
1
1
23

%
47.8
17.4
26.1
4.35
4.35
100

Kopā
7
3
7
1
1
2
21

%
33.3
14.3
33.3
4.8
4.8
9.5
100

Kopā
10
3
5
1
1
20

%
50
15
25
5
5
100

Kopā
4
9
5
1
1
20

%
20
45
25
5
5
100

Kopā
2
5
7
1
3
1
1
20

%
10
25
35
5
15
5
5
100

Kopā
3
4
7
1
1
1
17

1

4.35

1

4.8

3

15

2

10

-

-

1
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Kopā

%

%
25
30
40
5
100

42
34
45
6
6
4
4
141

29.8
24.1
31.9
4.3
4.3
2.8
2.8
100

5

10

7.1

4. T

% Kopā
17.6
5
23.5
6
41.2
8
5.9
1
5.9
5.9
100
20
5.9

1

