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1. Pamatinformācija 
 

1.1. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas juridiskais statuss 

Pamatojoties uz 2012. gada 19. aprīlī veiktajiem grozījumiem Profesionālās izglītības 

likuma 16. pantā un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – IZM) 30.04.2013. 

rīkojumu Nr. 135 "Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem", no 2013. gada 10. jūlija 

Rīgas Tirdzniecības tehnikums tika pārdēvēts par Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu 

(turpmāk tekstā - skola), 10.07.2013. izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. 3331001361. 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, kas apstiprināts ar Izglītības 

un zinātnes ministrijas 2014. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 504 “Par Rīgas Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”, ar 13.01.2016. grozījumiem Nr. 18 

“Grozījumi Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas nolikumā”. Skolai ir valsts tiešās 

pārvaldes iestādes statuss, tā ir Izglītības un zinātnes pakļautībā esoša izglītības iestāde. Par 

skolas dibināšanas gadu uzskata 1945. gada 14. janvāri. Skolas ēka nodota ekspluatācijā 1959. 

gadā. Šo gadu pastāvēšanas laikā skolu beiguši 23 230 absolventi. 

Atbilstoši apstiprinātajai skolas vadības struktūrshēmai, skolā darbojas Mācību daļa, kuras 

sastāvā ir Mācību prakses nodaļa, Komerczinību un restorānu pakalpojumu nodaļa, Loģistikas 

un reklāmas komerczinību nodaļa, Mazumtirdzniecības komerczinību nodaļa. Mācību daļa vada 

un koordinē Bibliotēkas un Sporta organizatora darbu. Audzināšanas darba daļa kontrolē 

interešu izglītības pulciņu darbu, konsultē pašpārvaldes vadību. Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļa atbildīga par tehniskā personāla darbu. 

Mācību daļa vada Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās un Profesionālo mācību 

priekšmetu metodiskās komisijas darbu, sagatavo priekšlikumus Metodiskās padomes darbībai, 

sniedz informāciju Pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas padomes un Skolas konventa sēdēs. 

2016./2017. mācību gadu uzsāka 515 audzēkņi. Skolā kopā strādāja 71 darbinieks. 

 Skola tika akreditēta 2016. gadā uz sešiem gadiem. 

 

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 2016. gadā realizēja 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). 

 

Skola piedalās ES fondu finansētajā projektā - Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
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nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanā (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)”, kurš nodrošina 1,5 

gadīgo programmu apguvi vidusskolas beidzējiem. Piecas licencētas mācību programmas: 

 Restorānu pakalpojumu speciālists; 

 Komercdarbinieks; 

 Mazumtirdzniecības komercdarbinieks; 

 Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks; 

 Loģistikas darbinieks.  

 

Ņemot vērā grozījumus valsts profesionālās izglītības standartā, 2016. gadā tika veikti 

grozījumi visās mācību programmās, kurus saskaņoja Izglītības un zinātnes ministrija un 

apstiprināja Izglītības kvalitātes valsts dienests, nosakot izglītības programmu virzienu un mainot 

stundu skaitu, kā arī ieviešot jaunu mācību priekšmetu – Sabiedrības un cilvēka drošība. Ar 

2016./2017. mācību gadu tika uzsākta Telemehānikas un loģistikas profesionālās izglītības 

programma ar kvalifikāciju - Loģistikas darbinieks, mācību kursa modulis izglītojamajiem ar 

pamatskolas izglītību. 2016. gadā tika saņemta licence šī kursa apmācībai un programma tika 

akreditēta. Mācību kursu plāns veidots saskaņā ar valsts izstrādātajiem mācību priekšmetu 

moduļiem. 

2016. gadā ir saņemtas jaunas licences sadarbībā ar A/S Latvijas pasts - Pasta pakalpojumi 

ar iegūstamo kvalifikāciju Pasta operators un Administratīvie un sekretāra pakalpojumi izglītības 

programma ar iegūstamo kvalifikāciju Klientu apkalpošanas speciālists, taču grupas nokomplektēt 

neizdevās intereses trūkuma dēļ. 

Tiek turpināta neformālās izglītības mācību kursa “Minimālās prasības pārtikas uzņēmumā” 

apguve 1,5 gadīgajai grupai iegūstamajai kvalifikācijai - Restorānu pakalpojumu speciālists 

izglītojamajiem. 

Ir iespējas iegūt ārpusformālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu 

šādās kvalifikācijās:  

1. Restorānu pakalpojumu speciālists 

2. Restorānu pakalpojumu komercdarbinieks  

3. Komercdarbinieks  

4. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks  

5. Rūpniecības komercdarbinieks  

6. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks  

7. Loģistikas darbinieks.  

Noslēgti deleģējuma līgumi ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par ārpusformālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējām, taču neviens 2016. gadā nav 

izmantojis iespēju iegūt kvalifikāciju. 

 

1.3. 2016. gada galvenie uzdevumi: 

1. Strādāt pie skolas attīstības un investīciju stratēģijas 2015.–2020. gadam 

realizācijas. 

2. Sadarbībā ar Nozaru ekspertu padomēm un aktīvi tās iesaistot, veicināt ar darbu 

saistītu mācīšanās procesu, jo īpaši mācekļa darbu, kā arī citus duālus modeļus, lai 

atvieglotu pāreju no mācībām uz darbu. 

3. Izvērtēt 2014./2015. mācību gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus mācību procesa un pedagogu darba 

kvalitātes uzlabošanai un izstrādāt priekšlikumus eksāmenu satura un norises 

uzlabošanai. 
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4. Strādāt pie dokumentiem un mācību programmu licencēm saskaņā ar skolas 

attīstības un investīciju stratēģiju 2015.–2020. gadam. 

5. Īstenot Erasmus+ aktivitātes saskaņā ar laika grafiku, kā arī ņemt dalību 

partnerskolu realizētajos projektos. 

6. Turpināt sadarbību ar darba devējiem, ar NEP jaunu izglītības programmu izveidei 

un izglītības programmu sasaistei ar darba tirgus prasībām. 

7. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un 

vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs.  

8. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot 

profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi. 

9. Sekmēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas pakāpēs. 

10. Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu kā formālajā, tā neformālajā 

izglītībā. 

11. Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot 

iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu 

pieņemšanā. 

 

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 

2015. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2016. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1 152 097 1 220 256 1 216 004 

1.1. Dotācija 1 145 064 1 211 456 1 211 456 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

7 028 8 800 4 548 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība    

2. Izdevumi (kopā) 1 152 092 1 220 256 1 216 004 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 118 592 1 193 456 1 193 456 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 959 130 928 139 928 139 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 159 462 265 317 265 317 

2.1.3. Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

   

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti    

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 33 500 26 800 22 548 
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2. tabula.  

                     Programma: Eiropas Sociālā fonda projektu un pasākumu īstenošana 

                                                                                                                          (euro) 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

2015. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2016. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

224 910 114 679 112 576 

1.1. Dotācija 224 910 114 679 112 576 

2. Izdevumi (kopā) 224 910 114 679 108 747 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

224 910 114 679 108 747 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 78 913 76 779 72 834 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

145 997 37 900 35 913 

 

 

                                                                                                                             3. tabula.  

 Programma: Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana  

                                                                                                                                 (euro) 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

2015. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2016. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

   

1.1. Dotācijas    

1.2. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

   

1.3. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

 7 106 7 106 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi    

2. Izdevumi (kopā) 19 793 51065 36 631 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

19 793 51 065 36 631 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 19 793 51 065 36 631 
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2.2. Skolas darbības rezultāti 
 

2.2.1. Iestādes darbības pamatmērķi  

 

Vīzija 

Profesionālās izglītības kompetences centrs komerczinību, tirdzniecības, ēdināšanas un restorānu 

pakalpojumu, loģistikas nozarēs, kas sadarbībā ar darba devējiem nodrošina profesionālu vidējo 

izglītību, kā arī jebkuras personības profesionālo pilnveidi un tālākizglītību mūža garumā. 

Misija 

 būt par profesionālās izglītības kompetences centru komerczinību, tirdzniecības, ēdināšanas un 

restorānu pakalpojumu, loģistikas nozarēs, kurā iegūst Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām 

atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetenču līmeni, nodrošināt tautsaimniecības nozaru attīstības 

vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu izglītības pieeju, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus 

pieprasījumu; 

 būt par profesionālās izglītības kompetences centru ar mūsdienīgu mācību līdzekļu un informāciju 

tehnoloģiju plašu pielietošanu, izmantojot darba devēju jaunākās tehnoloģijas un sagatavojot 

mūsdienu prasībām atbilstošus speciālistus; 

 būt par profesionālās izglītības kompetences centru, kurā mūžizglītību piedāvā plašām sociālajām 

grupām, nodrošinot strādājošos un darba meklētājus ar dažādām neformālās izglītības, 

tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām. 

Pamatmērķis 

Mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos 

izglītojamajiem ļaut veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai, 

izveidojot iekļaujošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un darba 

vidē balstītu izglītības pieeju. Izglītība visa mūža garumā jebkura sociālā slāņa un sociālā statusa, 

jebkuras reliģiskās piederības pilsonim. Būt mobilam sabiedrības loceklim visa mūža garumā, 

īstenojot savas karjeras un personības izaugsmi. 

 

2.2.2. 2016. gada galveno uzdevumu izpildes analīze 

Skola izpildījusi galvenos plānotos 2016. 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.  

2016. gada novembrī Izglītības kvalitātes valsts dienestā tika iesniegts skolas 

pašnovērtējums skolas un izglītības programmas Telemehānika un loģistikas iegūstamā kvalifikācija 

– loģistikas darbinieks (izglītības programmu kodi – 33345 12 1 un 35b345 12 1) akreditācijai. 

Skola un izglītības programmas Telemehānika un loģistika tika akreditētas uz 6 gadiem. 

 Izvērtēti 2015./2016. 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. 

       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 

citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. Izglītojamie tika iesaistīti ārpusstundu, svētku 

pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā. 

 Veicināta komunikācija ar sabiedrību, piedaloties dažādos sabiedrības informēšanas 

pasākumos, popularizējot informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmām masu saziņas 

līdzekļos, organizējot tikšanās ar pamatskolu izglītojamajiem, tādējādi popularizējot skolas tēlu un 

stiprinot tās prestižu.  
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 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 
 

2016. 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 pedagogi tika informēti par izmaiņām pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas procesā 2016./2017. m. g. saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 446 

“Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 350 “Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"” pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016. gada 31. 

maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes pakāpes apliecības derīguma termiņš beidzas 

laikposmā no 2016. gada 31. maija līdz 2018. gada 31. augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā 2018. gada 1. septembrī. Līdz 2018. gada 

31. augustam iesniegtie pedagogu iesniegumi netiek izskatīti. 

Novembra sēdē kā viens no jautājumiem tika izskatīts pirmo kursu izglītojamo gatavību 

mācībām skolā. Apkopojot informāciju par diagnosticējošo darbu rezultātiem 2016./2017. m. g. 

septembrī, izvērtējot sekmes pēc pamatskolas izglītības angļu valodā, dabaszinībās vai ķīmijā 

(atkarībā no izglītības programmas) latviešu valodā, matemātikā tika secināts, ka izglītojamo skaits 

ir mainījies kopš rudens sākuma, ne visi izglītojamie ir rakstījuši diagnosticējošo darbu, tomēr 

skaitliski lielākā grupas daļa ir veikusi uzdevumus pārbaužu darbos, uzrādot labākus vai sliktākus 

rezultātus salīdzinājumā ar vērtējumu pamatskolas sekmju izrakstā. Kopumā var secināt, ka 

vislabāk visiem pirmo kursu izglītojamajiem ir labāk veicies angļu valodas, dabaszinību un krievu 

valodas diagnosticējošajos darbos, bet vislielākās grūtības sagādāja uzdevumu veikšana matemātikā 

un latviešu valodā to varētu izskaidrot adaptācijas periods, laika posms starp pamatskolas beigšanu 

un diagnosticējošā darba veikšanu, diagnosticējošā darba grūtības pakāpe, pašsajūta, satraukums 

u.c. subjektīvi faktori. Diagnosticējošo darbu rezultāti kārtējo reizi apstiprina nepieciešamību 

strādāt diferencēti visos kursos, lai sniegtu pilnvērtīgu izglītību katram izglītojamajam, sniedzot 

atbalstu gan par talantīgajiem jauniešiem, gan ar mācīšanās grūtībām.  

Šajā sēdē tika analizēti pirmo kursu izglītojamo mācību stundu novērošanā iegūtie rezultāti. 

Novērošanas mērķis bija noskaidrot izglītojamo aktivitātes līmeni stundās: ieinteresētību temata 

(profesionālās kvalifikācijas) apgūšanā, disciplīnas ievērošanu un pašdisciplīnas esamību, prasmi 

sadarboties un organizēt savu darbu. Kopumā tika novērotas 58 nodarbības, no kurām 24 

vispārizglītojošie mācību priekšmeti, bet 34 – profesionālie. Gan pēc novērošanas, gan izglītojamo 

aptaujas tika konstatēts, ka izglītojamo aktivitāte nodarbībās ir vērtējam kā laba, jo jaunieši ir 

ieinteresēti mācību stundas gaitā, viņi grib turpināt mācīties skolā, taču daļai izglītojamo ir 

novērotas uzvedības problēmas, kas, laicīgi nenovērstas, varētu traucēt efektīvam mācību procesam 

nodarbībās turpmāk, izglītojamiem ir dažādi zināšanu un prasmju līmeņi - nepieciešams darbu 

organizēt diferencēti, piemēram, lai vēl vairāk attīstītu izglītojamo radošumu, prasmi domāt 

patstāvīgi un piedāvātu strādāt ar vēl daudzveidīgākiem mācību materiāliem; jauniešiem ir daudz 

vairāk nepieciešams skolotāju atbalsts jeb ārējā motivācija, lai iedrošinātu runāt, iesaistīties 

aktivitātēs, prezentēt darbu kārtīgi; lai veidotu pozitīvu saskarsmi ar kursa biedriem un skolotājiem, 

noskaidrot, salīdzināt viedokļus, mācīties organizēt darbu grupā, strādājot komandā, vairāk būtu 

jārada situācijas nodarbībās izglītojamo iespējām sadarboties un vērtēt citam cita paveikto, 

respektējot individuālās rakstura un mācīšanās īpatnības. 

Pedagogi tika iepazīstināti ar kompetenču izglītības jēdziena būtību, atsaucoties uz Rīgas Valsts 

tehnikumā organizēto konferenci «Kompetences izglītība – risinājumi, iespējas» un informēti par 

plānotajām aktivitātēm valsts izglītības jomā, t.i., Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā 

projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” būtību un mērķi - izstrādāt, 

http://likumi.lv/ta/id/267580-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/267580-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-kartiba
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aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijas pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpēs tādu vispārējās 

izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kā rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas 

zināšanas, prasmes un attieksmes. 

2016. gada 28. decembrī tika organizēta Metodiskā diena, lai pedagogiem dotu iespēju 

papildināt savas profesionālās kompetences, iegūstot teorētiskas zināšanas par 20. gadsimta 70 gadu 

amerikāņu psihologa Roberta Gagne deviņu soļu stundas plānošanas principiem (uzmanības 

pievēršana, stundas mērķis, iepriekšējo zināšanu aktualizēšana, jaunās informācijas izklāsts, 

mācīšanās virzīšana, jaunās informācija lietošana, atgriezeniskā saite skolēnam, rezultātu 

novērošana zināšanu pārnese), kas faktiski ir tradicionālās stundas gaitas procesi: aktualizācija, 

apjēgšana un refleksija, bet tikai sīkāki un laikā limitētāki. Lekcijā pedagogi varēja izmēģināt, kā 

darbojas 9 soļu metodika stundā, paši modelējot savas nodarbības gaitu un pārliecinoties, ka šos 

principus var izmantot arī atsevišķi, atbilstoši stundas mērķim un uzdevumu būtībai. Jau pēc 

lekcijas apmeklēšanas daudziem radās idejas par jauno zināšanu un prasmju izmantošanu ne tikai 

metodiskās tēmas realizēšanā, bet arī ikdienas nodarbībās.  

2016./2017. m. g. metodiskā tēma bija mācību metožu un paņēmienu izmantošana stundās 

un ārpusstundu pasākumos izglītojamo karjeras izglītības veicināšanai apgūstamajās 

profesionālās izglītības programmās. No 35 strādājošajiem pedagogiem atklāto stundu un 

pasākumu organizēšanā iesaistījās apmēram puse jeb 51,4 %, t.i.,18.  Kopumā tika noorganizētas 9 

atklātās stundas un 4 pasākumi par metodisko tēmu visās iegūstamajās izglītības programmās un 

profesionālajās kvalifikācijās 2016./2017. m. g. RTPV, tāpēc var uzskatīt, ka metodiskā tēma tika 

aptverta visās izglītības programmās un iegūstamās profesionālajās kvalifikācijās. Visintensīvāk 

skolotāju organizētajās stundās un pasākumos ir piedalījušies Telemehānikas un loģistikas izglītības 

programmas izglītojamie - notikušas 4 atklātās stundas un noorganizēts 1 pasākums. 

Atklātās stundas un pasākumi tika rīkoti gan vispārizglītojošajos (angļu valoda, matemātika, 

ekonomika, latviešu valoda, dabaszinības, krievu valoda), gan profesionālajos (biroja tehnikas un 

datu apstrādes līdzekļos, komersanta darba organizācijā, dokumentu pārvaldībā, viesu apkalpošanā, 

loģistikas pamati, vizuālās reklāmas pamati, prečzinības pamatos, profesionālajā vācu valodā) 

mācību priekšmetos, gan audzinātāja stundā.  

Skolotāji atklātās stundas un pasākumus vērtē pozitīvi, uzskatot, ka ir sasniegts stundas vai 

pasākuma mērķis un izraisīta izglītojamo padziļināta interese par tēmu vai mācību priekšmetu, 

aktīva līdzdalība stundā, atkārtotas, nostiprinātas zināšanas par profesionālo terminoloģiju gan 

valsts valodā, gan svešvalodās. Starp pedagogiem norisinājās cieša sadarbība, kas radīja iespēju 

mācīties citam no cita, papildinot savas profesionālās kompetences, jo bija iespēja gan iegūt, gan 

sniegt profesionālo pieredzi, darboties inovatīvi, lai piedāvātu alternatīvu tradicionālām stundām, 

izmantojot 9 Gagne soļu principus darba organizēšanā vai pat visu nodarbību plānošanā, un 

norādītu uz katra mācību priekšmeta nozīmi karjeras izglītības veicināšanā apgūstamajās izglītības 

programmās. 

Savukārt, izglītojamie atzina, ka stundas vai pasākums ir veicinājis kursa saliedētību, jaunu 

kontaktu veidošanu starp vienaudžiem arī no citas skolas, piemēram, Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikuma, darbojoties komandās, ir gūtas pozitīvas emocijas, ir radītas iespējas atkārtot, 

apkopot, padziļināt zināšanas pirms kvalifikācijas eksāmena, novērtēt savu profesionālo gatavību 

pirms patstāvīgu darba gaitu uzsākšanas, teorētiskās zināšanu veiksmīga sabalansētība ar 

praktiskajām darbībām radošām izpausmēm un problēmu risinājumiem starppriekšmetu disciplīnās. 

Ar pedagogu atklāto stundu un pasākumu izvērtējumu un izglītojamo atsauksmēm var iepazīties 

skolas tīmekļa vietnē: 

http://rtpv.edu.lv/wpcontent/uploads/2017/06/metodiskie_materiāli_pedagogiem.pdf. 

Analizējot skolotāju metodiskos materiālus pedagoģiskās padomes sēdē 2017. gada 13. 

martā, tika noskaidrots, ka iespēja izglītojamajiem strādāt radoši un analītiski gan individuāli, gan 

sadarbojoties, lai meklētu labākos veidus mācību uzdevumu veikšanai un gatavotos patstāvīgai 

dzīves problēmu risināšanai ir veids, kā motivēt mācībām un radīt pozitīvu gaisotni stundās, kas 

saskan ar karjeras izglītības būtību, tāpēc tika izteikts rosinājums šī aspekta turpmākā aprobēšanā 
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nākamajā mācību gadā tikai nedaudz citā veidā, t.i., kompetencēs balstītu stundu vai pasākumu 

organizēšanu. Izvērtējot iegūtos datus, pedagoģiskās padomes sēdē tika nolemts 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, un turpināt atbalstīt pedagogu profesionālās pilnveides centienos skolā, organizējot skolas 

metodiskās tēmas apzināšanu, formulēšanu un Metodiskās dienas organizēšanu kā teorētiskās bāzes 

veidošanu praktiskai darbībai jeb atklātajām stundām un/vai pasākumiem. 

Jūlija pedagoģiskās padomes sēdē tika izskatīti vairāku aptauju rezultāti. 2015./2016. 

mācību gada noslēgumā tika veikta aptauja par izglītojamo profesionālo zināšanu, prasmju un 

kompetenču pašnovērtējumu un gatavību kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ESF projekta grupās - 

“Telemehānika un loģistika” (1,5 gadi) ,“Restorānu pakalpojumi” (1,5 gadi), “Komercdarbinieks” 

(1,5 gadi) ar mērķi noskaidrot izglītojamo viedokli par izglītības kvalitāti apgūstamajās 

profesionālajās kvalifikācijās, kā loģistikas darbinieks un restorāna pakalpojumu speciālists. 

Apmēram 90% izglītojamo tika rosināti izvērtēt savas zināšanas, prasmes, kompetences pēc 4 

apguves līmeņiem un salīdzināt ar Valsts profesijas standartā minētajiem uzdevumiem. Kopumā 

visās grupās izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis ir ticis novērtēts kā optimāls, t.i., 8 balles, kas 

sakrīt ar semestra vērtējumu elektroniskajā žurnālā Mykoob.lv datiem, tomēr skolotāji tika rosināt 

pirms kvalifikācijas eksāmena š. g. rudenī konsultācijās pievērst uzmanību problēmjautājumiem, 

piemēram, normatīvo aktu profesionālās un zinātniskās terminoloģijas skaidrošana 

izglītojamajiem, sagatavojot jauniešus precīzas speciālās valodas lietošanai ne tikai kvalifikācijas 

eksāmenā, bet arī ikdienā darba vietā, lai radītu lielāku izglītojamo pārliecinātību par savām spējām, 

zināšanām un kompetencēm. Izglītojamie izglītības kvalitāti skolā novērtēja kā labu, bet iegūtās 

zināšanas, prasmes, kompetences atbilstošas šī brīža prasībām darba tirgū. 

 Metodiķe apkopoja informāciju par pedagogu stundu plānoto novērošanu 2015./2016.m.g. 

ar mērķi noskaidrot individuālas pieejas mērķtiecīgas izmantošanu izglītojamo mācību motivācijas 

veicināšanai un praktiski noderīgu zināšanu iegūšanai stundā, bet jauno skolotāju - darba stila 

iepazīšana. No 40 pedagogiem apmeklētas tika 39 skolotāju nodarbības, kuru vidējais vērtējums pēc 

novērošanas protokoliem bija labs.  

Kopējais rezultāts pēc novērošanā iegūtajiem punktiem gan vispārizglītojošo, gan 

profesionālo mācību priekšmetu stundās ir līdzīgs, kas nozīmē, labi, tikai vienu punktu atšķiras 

mācīšanas jomā vidējais punktu skaits, kas ir lielāks profesionālo mācību priekšmetu nodarbībās. 

Apkopojot gan novērošanas, gan izglītojamo aptaujas rezultātus par nodarbības kvalitāti, tika 

secināts, ka nākamajā mācību gadā lielāku uzmanību nepieciešams pievērst nodarbību noslēgumam, 

jo laika trūkuma dēļ ne vienmēr pilnvērtīgi tiek izteikti secinājumi par paveikto gan skolotāja, gan 

izglītojamo; stundā daudz aktīvāk nepieciešams sekot līdzi izglītojamo darba kvalitātei, sniedzot 

atbalstu un vērtējumu; lai veicinātu izglītojamo lielāku ieinteresētību mācību tēmas apgūšanā, 

nepieciešama intensīvāka interaktīvu mācību metožu izmantošana, kas palīdzētu attīstīt sadarbības 

prasmes un prasmi strādāt komandā un piedāvātu vairāk darboties izglītojamajiem, bet mazāk 

pašam skolotājam, nodarbības padarot praktiskākas. 2015./2016. m. g. hospitēto nodarbību rezultāti, 

t.i., vidējais punktu skaits, sakrīt ar izglītojamo novērojumiem, gan mācīšana, gan mācīšanās, gan 

vērtēšana ir novērtēti kā labas kvalitātes. Gan novērošanā, gan aptaujā iegūtie dati liecina, ka 

skolotāju darbs tiek novērtēts kā prasmīgs un labas kvalitātes. 

 Tika apkopota informācija par pedagogu aptauju ar mērķi noskaidrot viedokli par mācību 

procesa kvalitāti un darba organizēšanu skolā, fizisko un emocionālo vidi, profesionālās izaugsmes 

iespējām, informācijas apmaiņas pietiekamību, lai stiprinātu sadarbību un pilnveidotu izglītības 

kvalitāti un darba organizēšanas procesu izglītības iestādē. Respondentu skaits 26 no 37 

pedagogiem 2015./2016. mācību gada laikā (pēc Mykoob.lv datiem (22.06.2016.)), visi netika 

aptaujāti, jo daudzi uz aptaujas organizēšanas brīdi darba attiecības bija jau pārtraukuši. 

Skolotāji darba organizāciju skolā vērtē kā labu, jo pēc vadības rosinājuma aktīvā ideju 

ģenerēšanā izglītības kvalitātes veicināšanai skolā iesaistās 73% skolotāju. Līdzīgs pedagogu 
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daudzums, t.i., 76% vadības darbības izglītības kvalitātes celšanai vērtē atzinīgi un kā mērķtiecīgas. 

2/3 daļas skolotāju jeb 69% skolas vadības prasības pret darbiniekiem vērtē kā augstas, kas liecina 

par izglītības kvalitātes garantu. Kopumā var secināt, ka 88% skolotāji jūtas ne tikai piederīgi 

skolai, bet arī lojāli, jo gatavi vismaz daļēji, bet uzņemties atbildību par procesiem, kas tajā notiek. 

Izvērtējot darba vides psiholoģiskos un fiziskos faktorus, tika noskaidrots, ka 96% skolotāju ir 

apmierināti ar izvēlēto darba vietu un kolēģu savstarpējām attiecībām. 88% darba vidi kopumā vērtē 

kā labi piemērotu individuālajām vajadzībām un ar atpūtas brīžu daudzumu kopumā ir apmierināti 

visi skolotāji. 88% pedagogu atzīst, ka viņu teiktajā ieklausās un ka tiek cienīts no administrācijas 

puses – 96%. 69% skolotāji jūtas brīvi apspriežot ar administrāciju grūtības darbā. Kopumā var 

secināt, ka skolā ir veselīgs psiholoģiskais klimats, ka skolotāji skolā jūtas labi, jo ir cienīti un viņu 

profesionālie centieni novērtēti, darba vide ir atbilstoša individuālajām vajadzībām un atpūtas brīži 

pietiekamā daudzumā. 

Izpētot jautājumus par atgriezeniskās saiknes nodrošināšanu pedagogu vidū un starp 

administrāciju, tika noskaidrots, ka 85% skolotāju atzīst, ka atgriezenisko saiti no skolas vadības 

saņem no 1 reizes semestrī līdz 1 reizei mēnesī, taču no kolēģiem šajā pašā laika posmā ir par 23% 

mazāk, t.i., 61% gadījumos iegūta informācija par padarīto, uzslavas vai konstruktīva kritika.  

Pieredzes apmaiņa skolā starp pedagogiem notiek 69% gadījumos no 1 reizes mēnesī līdz 1 

reizei nedēļā vai biežāk. 65% skolotāju palīdzību citiem pedagogiem sniedz no 1 reizes mēnesī līdz 

1 reizei nedēļā vai biežāk. Rezultāti liecina par pozitīvu tendenci gan regulāras pieredzes apmaiņas 

pietiekamu biežumu, gan problēmu kopīgā risināšanā un kolēģu atbalstīšanā. Kā arī 81% skolotāju 

atzīst, ka vērot kolēģu vadītās stundas un tikt pašam vērotam vēlētos no 1 reizes gadā līdz 1 reizei 

semestrī, tas sakrīt ar metodiķes stundu plānoto vērošanu daudzumu. 

Apkopojot iegūtos rezultātus par darba organizāciju, fizisko un emocionālo vidi, 

profesionālās izaugsmes iespējām, informācijas apmaiņas pietiekamību, var secināt, ka skolotāji ir 

kopumā apmierināti ar darba apstākļiem, psiholoģisko klimatu, jūtot atbalstu gan no 

administrācijas, gan kolēģu puses, pozitīvi vērtē izglītības kvalitātes nodrošināšanas pasākumus un 

skolas attīstības centienus, cenšoties aktīvi iesaistīties ideju ģenerēšanā un realizēšanā. Kā ieteikumi 

darba vides uzlabošanai tika minēti materiāltehniskās bāzes uzlabošanas pasākumi (papildus 

esošajām jaunu datorprogrammu iegāde loģistikā, interaktīvās tāfeles u.c.) un jaunākās literatūras 

iegādei, piemēram IKT tehnoloģiju lietošanā, mācību procesa efektīvākai nodrošināšanai. Savukārt 

labvēlīgāka mikroklimata veidošanai skolā tika ieteikts rast iespēju nodarbināt psihologu un/vai 

sociālo darbinieku, kas sniegtu atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem, varētu vairāk veicināt 

kolēģu savstarpējo attiecību kopšanas pasākumus, piemēram, konstruktīvas kritikas izteikšana 

individuāli. u.tml. 

 Jūlija pedagoģiskajā padomes sēdē tika izskatīts jautājums par iekļaujošās izglītības procesa 

organizāciju skolā. Apkopojot skolotāju un uzņemšanas komisijas locekļu iesniegto informāciju par 

izglītojamajiem, tika secināts, ka pēc iekļaujošās izglītības sociālo grupu iedalījuma skar daudzus 

izglītojamos, kā, piemēram, reemigrējošas personas, jaunieši ar veselības traucējumiem un 

izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, kas nākotnē varētu nonākt atskaitīto vidū, tāpēc skolai un 

pedagogiem jābūt gataviem pielāgoties šo jauniešu personiskajām vajadzībām. Kā arī tika nolemts, 

ka 2016./2017. m. g. gan audzinātājiem, gan priekšmetu skolotājiem nepieciešams pievērst īpašu 

uzmanību noteiktām sociālajām grupām, apzināt problēmas, sadarbībā ar metodiķi un metodisko 

komisiju vadītājām, izstrādāt mācīšanas vadlīnijas un realizēt plānotos pasākumus, sniedzot 

kvalitatīvu izglītību katram izglītojamajam. 

         

Valsts pārbaudījumu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos rezultāti 2016. gadā 

 

Valsts obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti 

             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  
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(- 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.  

Salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem, centralizēto eksāmenu rezultāti ir līdzīgi, 

nedaudz krities līmenis latviešu valodā, kas izskaidrojams ar gramatikas pamatzināšanu trūkumu 

un kļūdām pārspriedumā. Salīdzinoši ar valsts rezultātiem trijos gados, ir vērojama tendence būt 

vienā līmenī vidēji 44,3%, atpaliekot no valsts par - 10% (skat. 4.tabulu). 

Matemātikā strauji samazinājies līmenis, jo uzdevumi bija paaugstinātas grūtības un trūka 

zināšanu pamatskolas vielas apguvē. Arī valstī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pagājušajā mācību 

gadā matemātikā krities līmenis par  - 7,2%, (skolā – 8,4%). 

Krievu valodā (kā svešvalodā) skolā vidēji ir augstāks līmenis nekā valstī par +3,2%., 

vidēji trijos gados 73,1%, valstī vidēji 69,9%, tas izskaidrojams ar to, ka liela daļa jauniešu ir 

beiguši mazākumtautības skolas un izvēlas likt šo eksāmenu un tas nesagādā grūtības. 

Vēsturē vidēji skolā 42,1% līmenis nav izteikti mainīgs un valsts līmenis ir vidēji 44%. 

Kaut arī izglītojamie apgūst vēsturi vienā gadā un pirmajā kursā, ar neatlaidīgu darbu, 

izskaidrošanu, papildus organizētiem patriotiskiem un vēsturiskiem pasākumiem, ceļojošām 

izstādēm, izdodas panākt apmierinošu zināšanu līmeni. 

Uzlabojies līmenis angļu valodā (+8,1%) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas panākts ar 

pedagogu rūpīgu darbu, papildus konsultācijām. Pagājušajā mācību gadā Eiropas kopīgo 

pamatnostādņu valodu prasmes angļu valodā B1 līmeni ieguva 42% un B2 līmeni ieguva 26% 

izglītojamie. 

4.tabula. 

Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vidējās izglītības apguvi 

Eksāmeni 

Kopvērtējums % 

skolā 

Kopvērtējums % pēc 

tipa: 

profesionālās+mākslas 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas: 

Rīga 

Kopvērtējums % 

valstī 

2
0
1
3
./

 

2
0
1
4
.m

.g

. 2
0
1
4
./

 

2
0
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5
.m
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. 2
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./

 

2
0
1
6
.m

.g

. 2
0
1
3
./

 

2
0
1
4
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. 

Matemātika 28,9 

 

26,2 17,8 27,7 27,5 20,6 45,9 46,2 38,6 43,3 

 

43,6 

 

36,2 

Angļu 

valoda 

47,43 45 53,1 43,1 40,4 48,0 61,0 59,4 64,7 56,1 54,1 61 

Krievu 

valoda 

75,5 73,7 70,2 67,9 68,5 62,1 75,2 75,4 71,9 70,9 71,8 67 

Latviešu 

valoda 

47,5 43,3 42,2 43,8 39,4 41,5 52,3 49,0 51,0 52,7 48,7 51,3 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

40,9 47,9 37,7 39,3 44,3 38,5 45,2 50,5 45,5 42,6 47,5 41,9 
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1. att. Centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem skolā un 

valstī. 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti atkarīgi no jauniešu mācību priekšmetu apguves līmeņa, 

stundu apmeklējuma, motivācijas līmeņa, no pamatizglītības programmas apguves, prasmes 

organizēt mācību darbu. Kopvērtējumā skolas iegūtais centralizēto eksāmenu vērtējums pagājušajos 

eksāmenos tuvojas valsts līmenim angļu valodas, latviešu valodas, vēstures eksāmenos. Salīdzinoši 

ar Rīgas skolu līmeni tomēr skolai ir zemāki rezultāti par apmēram - 10% matemātikā, latviešu 

valodā, angļu valodā, jo Rīgas ģimnāzijas un specializētās valodu, matemātikas skolas ir ar daudz 

labākām zināšanām. Līdzvērtīgi rezultāti ir krievu valodā kā svešvalodā un vēsturē. Savukārt, starp 

mākslas un profesionālajām skolām skola ir labāka krievu valodā kā svešvalodā apmēram par + 

10%, bet citos eksāmenos rezultāti līdzvērtīgi (skat. 1.att.). 

Jāpiezīmē, profesionālajās skolās ir mazāks stundu skaits vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, tāpēc salīdzinoši ar valsti, Rīgas vidusskolām un ģimnāzijām vērtējums ir zemāks.  

Katru gadu vidēji 3 izglītojamie tiek atbrīvoti no valsts obligātajiem centralizētajiem 

eksāmeniem saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem, visiem izglītojamajiem kā 

pamatojums bijis ārsta speciālista slēdziens un ģimenes ārsta izziņa ar diagnozi atbilstoši 

11.03.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no 

noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”. 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Kopš uzņemšanas četru mācību gadu laikā ir vērojama tendence samazināties izglītojamo 

skaitam. 2015./2016. gada beidzēji tika uzņemti 190, taču pa četriem gadiem 22% tika atskaitīti. 

Atšķiras arī pieteikto izglītojamo skaits CPKE un to, kuri kārtoja (no kopējā skaita 86%).  Ceturto 

kursu izglītojamajiem ir tendence uzsākt darba gaitas, tas ietekmē gan mācību sasniegumus, gan 

CPKE rezultātus. Pēdējo trīs gadu laikā nav bijis gadījums, ka neierodas uz CPKE, tikai aizkavējas, 

tāpēc izglītojamajam samazinās testa laiks vai praktiskās daļas sagatavošanas laiks.  

Salīdzinot trīs gadus, var secināt, ka CPKE zināšanu un prasmju līmenis ir labs. Katru gadu 

līmenis ir nedaudz atšķirīgs, bet tendence ir tam uzlaboties. Tie, kuri jau strādā savā nozarē parāda 

labas zināšanas vairāk praktiskajā daļā, taču teorijas daļā nesasniedz augstu vērtējumu. Rezultāti 

atkarīgi arī no izglītojamo apmeklētības un motivācijas mācīties. Atšķirīgi ir rezultāti dažādās 
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kvalifikācijās – Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (vidējā atzīme 7,4 balles) un Restorānu 

pakalpojumu komercdarbinieks (vidējā atzīme 7,3 balles) kvalifikācijā ir līdzīgi rezultāti ar valsts 

profesionālajām skolām. Rūpniecības komercdarbinieks (vidējā atzīme 6,8 balles), valstī 7,1 balle 

un reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (vidējā atzīme 7 balles) kvalifikācijā valstī – 6,9 balles. 

Vidēji 2016. gadā CPKE virs 7 ballēm nokārtojuši 67,6% izglītojamo, kas atbilst kompetences 

centra kritērijiem (skat. 5. tabulu). 

ES fondu finansētajās grupās 1,5 gadīgajās grupās ar vidusskolas izglītību skolu beiguši 

kopš 2015. gada marta 46 izglītojamie. Jāsecina, ka šiem jauniešiem ir labāki rezultāti un zināšanas 

nekā pamatskolu izglītojamajiem. Tas izskaidrojams ar to, ka izglītojamie ir ar lielāku pieredzi, 

vidusskolas zināšanām, darba pieredzi, apzinīgāki un motivētāki. 

5.tabula. 

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums skolā un valstī par 

pēdējiem 3 gadiem 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Piešķiramās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Vidējais vērtējums skolā Vidējais vērtējums valstī 

2014. 

gads 

2015. 

gads 

2016. 

gads 

2014. 

gads 

2015. 

gads 

2016. gads 

Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
6,48 7,74 7,7 7,36 7,61 7,85 

Komerczinības 
Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks 
7,44 7,7 7,1 7,5 7,67 7,81 

Komerczinības 

Reklāmas 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

7,13 6,8 7,2 6,86 7,40 6,52 

Komerczinības 

Restorāna 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

7,25 7,2 7,5 7,08 7,42 7,36 

Komerczinības 
Rūpniecības 

komercdarbinieks 

6,72 6,6 

 

7,1 6,63 7,03 7,86 

 

Restorāna pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikācijā centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 37 izglītojamie. Vidējais vērtējums eksāmenā 7,5 balles. 

Eksāmenu nokārtoja visi izglītojamie. Zināšanu līmenis bija augstākais pēdējo četru gadu laikā.   

Izcili eksāmenu nokārtoja seši izglītojamie (10 balles). Teorētiskajā daļā no 100 max 

punktiem 14 izglītojamie ieguva vairāk par 80 punktiem, robežās no 60-80 punktiem nokārtoja 

23 izglītojamaie. Augstāko punktu skaitu teorētiskajā daļā 97, ieguva 4.A izglītojamā 

A.Jerenkova un 4.C kursa izglītojamā J.Korņilova.  Mazākais punktu skaits, ko ieguva 

teorētiskajā daļā 64.  

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 17 izglītojamie, 12 

izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par 160 punktiem 8 izglītojamie. Augstāko 

punktu skaitu 200, ieguva 4.C kursa izglītojamās I.Ceple un J.Bessonova. 

Profesionālās kvalifikācijas „Rūpniecības komercdarbinieks” kvalifikācijas 

eksāmena teorētisko un praktisko daļu kārtoja 14 izglītojamo. Vidējā atzīme - 6,86 balles, kas ir 

nedaudz augstāka nekā 2014./2015. mācību gadā, kad vidējā balle bija 6,65. Augstāko punktu 

skaitu teorētiskajā daļā 94, ieguva 4.T izglītojamie R.Freimanis un M. Jēkabsone. Mazākais 

punktu skaits, ko ieguva teorētiskajā daļā 58. 

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 4 izglītojamie, 6 

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

punktu skaitu 195, ieguva 4.T kursa izglītojamie R.Freimanis un M.Jēkabsone.   

   Mazumtirdzniecības komercdarbinieka kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 19 

izglītojamie. Vidējais vērtējums 7,11 balles. Izcili eksāmenu nokārtoja viens izglītojamais. 

Teorētiskajā daļā no 100 max punktiem 1 izglītojamais ieguva vairāk par 80 punktiem, robežās 
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no 60-80 punktiem nokārtoja 17 izglītojamais. Augstāko punktu skaitu teorētiskajā daļā 88, 

ieguva 4.F izglītojamā S.Dzene. Mazākais punktu skaits, ko ieguva teorētiskajā daļā 38.  

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 9 izglītojamie, 8 

izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par 160 punktiem 2 izglītojamie. Augstāko 

punktu skaitu 200, ieguva 4.F kursa izglītojamās S.Dzene un M.Purkalne.   

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 14 

izglītojamie. Vidējais vērtējums 7,29 balles. Teorētiskajā daļā no 100 max punktiem 5 

izglītojamie ieguva vairāk par 80 punktiem, robežās no 60-80 punktiem nokārtoja 6 

izglītojamais. Augstāko punktu skaitu teorētiskajā daļā 95, ieguva 4.R izglītojamā L.Treimane. 

Mazākais punktu skaits, ko ieguva teorētiskajā daļā 31.  

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 5 izglītojamie, 9 no 160 

līdz 180 punktiem. Augstāko punktu skaitu 195, ieguva 4.R kursa izglītojamā K.Kreicmane.   

   Loģistikas darbinieks kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 45 izglītojamie. Vidējais 

vērtējums eksāmenā - 7,73 ( rādītāji augstāki, kā iepriekšējā mācību gadā). Izglītojamie, kas 

ieguvuši vērtējumu 7 balles un augstāk – 77,78%. Eksāmena rezultāti vērtējami kā labi. 

Teorētiskajā daļā no 100 max punktiem 29 izglītojamie ieguva vairāk par 80 punktiem, robežās 

no 60-80 punktiem nokārtoja 15 izglītojamie. Augstāko punktu skaitu teorētiskajā daļā 97, 

ieguva 4.G izglītojamie E. Sadovskis, S.Zemīte un 4. L izglītojamā U.Haritonova. Mazākais 

punktu skaits, ko ieguva teorētiskajā daļā 63.  

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 19 izglītojamie, 16 

izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par 160 punktiem 10 izglītojamie. Augstāko 

punktu skaitu 200, ieguva 4.L kursa izglītojamā U.Haritonova.   

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 2016. gada jūnijā un oktobrī kārtoja 

12 telemehānikas un loģistikas izglītības programmas (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas 

darbinieks, 1,5-gadīgā ES fonda finansētā grupa). Vidējais vērtējums eksāmenā – 8,67. 

Izglītojamie, kas ieguvuši vērtējumu 7 balles un augstāk – 83,33%. Eksāmena rezultāti 

vērtējami kā labi. Teorētiskajā daļā no 100 max punktiem 9 izglītojamie ieguva vairāk par 80 

punktiem, robežās no 60-80 punktiem nokārtoja 3 izglītojamie. Augstāko punktu skaitu 

teorētiskajā daļā 99, ieguva LG 2 izglītojamā K.Stepe-Štelfa. Mazākais punktu skaits, ko ieguva 

teorētiskajā daļā 63.  

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 9 izglītojamie, 2 

izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par 160 punktiem 1 izglītojamais. Augstāko 

punktu skaitu 200, ieguva LG 2 kursa izglītojamie E.Aveniņš un K.Stepe-Štelfa / eksāmenu 

rezultāti apkopoti 6. tabulā/.  

 Restorānu pakalpojumu speciālists kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 9 izglītojamie 

(1,5-gadīgā ES fonda finansētā grupa). Vidējais vērtējums eksāmenā – 8,22. Izglītojamie, kas 

ieguvuši vērtējumu 7 balles un augstāk – 77,78%. Eksāmena rezultāti vērtējami kā labi. 

Teorētiskajā daļā no 100 max punktiem 8 izglītojamie ieguva vairāk par 80 punktiem, robežās 

no 60-80 punktiem nokārtoja 1 izglītojamais. Augstāko punktu skaitu teorētiskajā daļā 100, 

ieguva AC 2 izglītojamā A.Ivanova. Mazākais punktu skaits, ko ieguva teorētiskajā daļā 65.  

Praktiskajā daļā no 200 iespējamiem punktiem virs 180 saņēma 5 izglītojamie, 2 

izglītojamie no 160 līdz 180 punktiem, bet mazāk par 160 punktiem1 izglītojami. Augstāko 

punktu skaitu 192, ieguva AC 2 kursa izglītojamais E. Silovs (eksāmenu rezultāti apkopoti 

6. tabulā).   
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6.tabula. 

ES fondu finansēto grupu izglītojamo profesionālo kvalifikācijas eksāmenu 

rezultāti 2016. gadā 

 

  

Nr.  

p.k.  

 

Kvalifikācija  

Eksāmena gads 

 un  

mēnesis 

Izglīto 

jamo  

skaits  
5  6  7  8  9  10  

7 un 

augstāk 

ballēm, 

%  

  

Vidējā 

atzīme  

 

1.  

 

Loģistikas 

darbinieks 

2016. g. 

oktobris 12 1 1 1  4 5 83,33 8,67 

2.  

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists  

2016.g. 

oktobris 9  2 1  5 1 77,78 8,22 

 

 Metodisko komisiju darbs 

 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs 

 

Katru gadu tradicionāli notiek un notika arī šogad skolā: 

- Vēstures olimpiāde  

- Daiļļasītāju konkurss  

- Krievu valodas olimpiāde  

- Ekonomikas olimpiāde  

- Pirmo kursu viktorīna dabaszinībās «Veiksme. Intuīcija. Prāts.»  

- Viktorīnas 2. un 3.  kursiem  

- Pirmo kursu iesvētību konkurss “Rūdīts Erudīts” 

 

Sporta pasākumi skolā un ārpus skolas 

 

Sporta aktivitātes skolā 

                  2016. gada vasarā tika izremontēta sporta zāle un 2016./2017. mācību gadā skola uzsāka 

sporta nodarbības izremontētā sporta zālē (skat.2. attēlu). 

                                            

                                           2.att.Sporta zāles atklāšana. 

 

Skolas izglītojamie iesaistās dažādos kultūras un izglītojošos pasākumos interešu izglītības 

un citu ārpusstundu pasākumu ietvaros. 

Sporta pasākumi skolā un ārpusskolas: 
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 Meitenēm 3.vieta Rīgas reģionā, un 8.vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionāta 

kopvērtējumā;  

 Zēniem 4.vieta Rīgas reģionā, un 15. vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionāta 

kopvērtējumā; 

 Jaunietes – 2.vieta Rīgas reģionā un 2.vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionātā  

basketbolā; 

 Jaunieši – 2.vieta Rīgas reģionā un 3.vieta Latvijas Republikas profesionālās izglītības mācību 

iestāžu čempionātā basketbolā; 

 Vieglatlētikā zēniem - 1.vieta Rīgas reģionā; 

 Volejbolā: Meitenēm: 2. vieta Rīgas reģionā, un 4.vieta LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu 

čempionātā; 

 Šautriņu mešanas sacensības individuāli; 

 Basketbola turnīrs kursu komandām. Piedalās16 kursu komandas. Izspēlētas 28 spēles. 

1.Pirmo kursu Sporta diena. 

 obligāts pasākums, kurā piedalās visi 1. kursi ( skat. 3. attēlu); 

 vecāko kursu audzēkņi aktīvi piedalās šo sacensību organizēšanā un tiesāšanā. 

Sporta dzīves organizēšanā iesaistījās skolas pašpārvalde, ar sporta aktīvistu līdzdalību tika 

organizēta pirmo kursu sporta diena. 

                                     

                                         3.att.  Pirmo kursu Sporta diena. 

 

2.Individuālās šautriņu mešanas sacensības (atlase Republikas sacensībām). 

Labākie skolas šautriņu metēji Agnese Smilģe 3.D  un Norberts Strazdiņš 1.L kurss 

 piedalās skolas labākie šautriņu metēji 

 viegli izveidot skolas izlasi Republikas sacensībām 

3.Basketbola turnīrs. 

 piedalās tikai tie audzēkņi un kursu komandas, kuri var un vēlas. 

 turnīrs palīdz atrast un labākos basketbolistus skolas izlasei. 

 

Ārpusskolas sporta aktivitātes: 

Piedalījāmies LR profesionālās izglītības mācību iestāžu spartakiādē, kuru organizēja Sporta klubs 

AMI.  Jauniešiem šajās sacensībās piedalās 33 skolas, meitenēm 27 skolas. 

  1.Vieglatlētika Valmierā 22. septembrī: 
Jauniešiem 16.vieta. 

Meitenēm15. vieta. 

   2.Rudens kross Ogrē 4. oktobrī: 

      Jauniešiem 17.vieta. 

      Meitenēm 15.vieta. 

   3.  Šautriņu mešana mērķī RTRIT (Rīgā) 12. oktobrī: 
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              Jauniešiem 5.vieta. 

              Jaunietēm 2. vieta (skat. 4. attēlu) 

          

 

                                         4.att. Meitenēm 2. vieta šautriņu mešanā 

 

 4.  Galda tenisā:  

         Jauniešiem 2.vieta. RTK 26. oktobrī un 2. novembrī Banku Augstskolā 

         Meitenēm 9-12. Vieta RTRIT 20. oktobrī.  

   5.  Volejbolā: 

                Jauniešiem 9-14.vieta. RTK 24.novembrī. 

                Meitenēm 8.vieta RSMPV 8. un 15. novembrī. 

   6. Dambretē: 

         Meitenēm 9-12. Vieta. RTTIT 7. decembrī. 

    8. Roku cīņā: 

         Jauniešiem 16. vieta. RTK 15. decembrī. 

 

          2016/2017. mācību gada 1.semestrī bijušas 11 sacensību dienas, kurās 84. mūsu skolas 

audzēkņi piedalījušies LR profesionālo skolu sacensībās. Meitenēm 9.vieta LR Profesionālās 

izglītības mācību iestāžu čempionāta kopvērtējumā (no 26 skolām). Zēniem 10. vieta LR 

Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionāta kopvērtējumā (piedalījās 33. skolas).  

 

 

              Vēl ir āpusskolas notikušas 3 draudzības spēles: 

 Volejbolā meitenēm ar RVT. 

 Volejbolā Jauniešiem ar RTK. 

 Basketbolā Jauniešiem ar RCK. 

 

Starptautiskie sporta pasākumi: 

              Baltijas valstu 24. sporta spēlēs audzēkņiem, darbiniekiem un direktoriem 2016. gadā 14. - 

16. aprīlim 2.vieta basketbolā LR izlases sastāvā ieguva Liene Astra Zakule 4. G un Ilona 

Rozenbauma 3.R.  

              1. vieta galda tenisā LR izlases sastāvā bija Andrejam Čemirtānam 1. G. 

               LR profesionālās izglītības izlasē futbolā turnīram Vācijā tika iekļauta mūsu skolas 

audzēkne Elīna Jurša 2A. 

               Volejbolā starptautiskajā turnīrā Polijā piedalījās Uvis Bērtulsons 3G. 

                 Sportiskākie mūsu skolas darbinieki piedalījās Rīgas reģiona darbinieku sporta spēlēs 

(februāris RVT) un LR  Profesionāļās izglītības darbinieku  ,,Veselības Dienas sacensībās.,, 

(Jelgavas tehnikumā 4-5. marts). 
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Starptautiskās sacensības: 

                  LR profesionālās izglītības izlasē futbolā turnīram Vācijā tika iekļautas divas mūsu 

skolas audzēknes  Elīna Jurša 3.A un Laura Novorževska 3.C kurss (6. vieta). Baltijas spēlēs LR 

profesionālās izglītības izlasē basketbolā spēlēja Liene Astra Zakule 4.G un Ilona Rozenbauma 3.R 

kurss (2. vieta). 

                            5.att.LR profesionālās izglītības izlase basketbolā:Liene Astra Zakule (otrā no 

labās puses otrajā rindā) Ilona Rozenbauma (pirmā no kreisās puses pirmajā rindā) 

Galda tenisā Andrejs Čemirtāns (skat.6. attēlu) 1.G kurss (komandas sastāvā 1.vieta, individuāli 

3.vieta.) 

 

                                              

 

 

. 

                                        6.att. Galda tenisa sacensību uzvarētāji 

          Kā labs un motivējošs paraugs ir sporta skolotāja Madara Onužāne-Saliņa, kurai ir 

panākumi vieglatlētikā ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā: 

2015. gada Pasaules Universiādē 2. vieta augstlēkšanā, 

2016. gada Katrīnas kauss 2, vieta (starptautiskas sacensības), 

2016. gada Latvijas čempione telpās augstlēkšanā, 

2016. gada Prezidenta Balvas uzvarētāja augstlēkšanā (starptautiskas sacensības), 

2016. gadā Rīgas Kausos 3. vieta (starptautiskas sacensības), 

2016.gadā Latvija Universiāde 1.vieta augstlēkšanā, 

2016. gadā SELL spēles 1.vieta augstlēkšanā. (starptautiskas studentu sacensības), 

2016. gadā Rīgas čempione augstlēkšanā. 
 

 Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs 

 

Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu metodiskās komisijas (turpmāk – MK) darbs 

vērtējams 2016. 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. 
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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:  

Skolas ceturtā un trešā kursa izglītojamie janvārī apmeklēja RTU Inženierekonomikas un 

vadības fakultāti uzzinot par studiju iespējam fakultātē. 

RTU IEVF SESMI atrodas Muitas un nodokļu vēstures muzejs, kurā viesojoties, skolas 

izglītojamajiem ir lieliska iespēja uzzināt par nodokļu ieviešanu vēsturiskiem posteņiem, mūsdienu 

nodokļu administrēšanu, muitas darbības virzieniem, ka arī uzzināt par karjeras veidošanas 

iespējam Valsts ieņēmuma dienestā. 

Skolā marta mēnesī tradicionāli ir “Meistarstiķa” maratons, kurš sākas ar diagnosticējošo darbu 

pēdējā kursa izglītojamajiem. 2016. gada 8. martā ceturtā kursa izglītojamie dalījās ar savu pieredzi 

ar jaunākajiem kursiem, darbojās septiņas dažādas stacijas: 

• Noliktavā – pēc pasūtījuma lapas komanda atlasīja atbilstošo preci pēc preces koda un 

sagatavoja kravu piegādei, ievietojot to kastē. 

• Kasē - notika naudas skaitīšanas čempionāts ar inkasācijas akta aizpildīšanu. 

• Restorānā – pēc ēdienkartēs izvēlētajiem ēdienu traukiem komandas klāja pusdienu vai 

brokastu galdu. 

• Atjautības istabā – risināja matemātikas uzdevumus, kuri noformulēti angliski, latviski un 

krieviski. 

• Darba atlases birojā – izspēlēja darba interviju, atbildot uz āķīgiem “darba dēvēja” 

jautājumiem. 

• Ziedu bāzē – veidoja origami tulpes. 

           “Meistarstiķī” ceturtie kursi rāda savas mācību procesā iegūtas prasmes: loģistikas darbinieki 

– risinot loģistikas uzdevumus, mazumtirdzniecības darbinieki – veidojot skatlogus, rūpniecības 

komercdarbinieki – risinot uzņēmuma sagādes uzdevumus, reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieki – veidojot reklāmas plakātus, restorānu pakalpojumu komercdarbinieki – klājot 

tematiskus galdus.  

        Skolas jaunieši 2016. gada pavasarī piedalījās I kārtas biznesa plānu konkursā, kuru organizēja 

PIKC “Ventspils Tehnikums” sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru.  

         Mazumtirdzniecības komercdarbnieku meistarības konkursā “Labākais mazumtirgotājs” 

piedalījās N. Mateisone, S. Dzene, O. Ričika, kuru organizēja Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) 

sadarbībā ar Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”. 

Radošo biznesa ideju konkursā “ZEMAIS STARTS 2016.”, kuru organizēja Andreja Upīša 

Skrīveru vidusskolā, piedalījās U. Dzintare, N. Mateisone, U. Trukšāne. 

        2016. gada 30. septembrī RTPV izglītojamie piedalījās valsts institūciju atvērto durvju dienas 

pasākuma “Iepazīsti valsts pārvaldi no cita skatupunkta!”.  Tika apmeklēti: Ministru kabinets, 

Satiksmes ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts Kontrole, Centrālā Statistikas Pārvalde, Valsts 

ieņēmuma dienesta administratīvais ēku komplekss, LIAA (skat.7.attēlu), Pārtikas un veterinārais 

dienests (skat.8.attēlu), VID MP Lidostas un Ostas Muitas Kontroles Punkts (skat.9.attēlu). 
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          7. att. Uzņēmējdarbības veiksmes stāsts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā 

                                  

8. att.Saruna pie apaļā galda par pārtikas aprites drošību Latvijā Pārtikas un veterinārajā dienestā 

 

                                       

9. attēls. VID MP Ostas Muitas Kontroles Punkta priekšnieka stāsts par ikdienas pienākumiem. 
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                    Profesionālai orientācijai skolā rīko mācību ekskursijas uz uzņēmumiem: SIA RIMI 

Latvija (skat.10.,11.attēlu), SIA SPILVA, SIA KREISS, PS SIA Rīgas satiksme (skat.12.attēlu), 

SIA GEMOS, SIA DO IT. Ekskursiju laikā izglītojamajiem ir iespēja uzzināt par uzņēmuma 

darbības sfēru, uzzināt par nodarbināto izglītību un darba pienākumiem, redzēt īstenībā, kā notiek 

darbs, un pieteikties praksei vai darbam uzņēmumā.  

 

                                        

   10. attēls. SIA RIMI Latvia tirdzniecības centrā “Valdemārs” pārtikas apstrādes nodaļā. 

                                       

                                              11. attēls. SIA RIMI Latvia birojā 

                                            

                                      12. attēls. PSIA Rīgas Satiksmes 7.autobusa parkā. 

          Oktobra beigās skolā notiek pirmo kursu “Iesvētības”, kad jaunieši pirmo reizi skolā var 

izmēģināt savas nākotnes profesijas ikdienas pārbaudījumus, skaitot naudu, sadalot preci, risinot 

loģiskus uzdevumus, veidojot vides reklāmas objektus. 
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          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. Šāda sadarbība skolā tiek veiksmīgi realizēta. 

 

Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru 

   Skolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) fonds 2016. gadā papildināts ar 305 bibliotekārajām 

vienībām (296 grāmatas, 6 DVD, 3 nošu izdevumi) kopsummā par EUR 2000.69.  

Šajā gadā bibliotēkas fonds (skat.7. tab.) papildināts ar grāmatām uzņēmējdarbībā, veselības 

mācībā, angļu un franču valodas apguvei, kulinārijā, daiļliteratūrā. Izglītojamie ir pilnībā 

nodrošināti ar mācību grāmatām vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, kā arī pietiekami 

nodrošināti ar mācību grāmatām profesionālajos mācību priekšmetos.  

                                                                                                                                   7.tabula. 

                                                      Bibliotēkas fonds 2016. gada beigās 

 

Dokumentu sadalījums Skaits 

Vispārīgā nodaļa 136 

Daiļliteratūra 5521 

Mācību grāmatas 16866 

Pārējās grāmatas 2398 

Kopā:  24921 

Kopsumma EUR: 96610.61 

 

Divreiz gadā notika parakstīšanās uz periodikas izdevumiem, kuri nepieciešami mācību 

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

„iFinanses.lv,” „Ilustrētā Zinātne,” „Ilustrētā Pasaules Vēsture,” „Geo” u.c.  

Bibliotēkas lasītājus regulāri informē par bibliotēkas jaunieguvumiem un jaunākajām 

publikācijām presē informatīvajās lapās „Bibliotēkas jaunieguvumi” un „Lasiet presē,” kas tiek 

izvietotas bibliotēkas stendā. Skolotājus par bibliotēkas jaunumiem informē arī mācību sociālajā 

tīklā Mykoob. Šajā gadā bibliotēkā tika izveidotas 30 izstādes veltītas svētku dienām, slavenu 

cilvēku jubilejām u.c. Tika rīkotas izstādes lasīšanas veicināšanai, piemēram, izstāde “Iepazīstieties 

ar sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” grāmatām!” Aktualitātes pasaulē, valsts, skolas un 

bibliotēkas dzīvē tiek atspoguļotas arī bibliotēkas informatīvajā ekrānā.  

Bibliotēka sniedz metodisko atbalstu skolotājiem, piemēram, sagatavojot materiālus, kas 

nepieciešami audzināšanas stundām (Lāčplēša diena, Vai tu pazīsti Latviju?). Bibliotekāri iesaistās 

skolas pasākumos, piemēram, “Skatlogu skate,” “Patriotu mēnesis,” “Skola 2016.” Bibliotēka 

līdzdarbojas ERASMUS+ mobilitātes projektos KA1 un KA2, veidojot izstādes par sabiedrības 

partneru pārstāvētajām valstīm. 

Izglītojamie tiek mudināti mācīties bibliotēkas lasītavā, kur ir radīti apstākļi patstāvīgajam 

darbam - pieejamas jaunākās grāmatas profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, 

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas, periodika. 

Bibliotekārs vienmēr ir gatavs sniegt lasītājiem palīdzību informācijas meklēšanā un atlasīt 

nepieciešamo literatūru pēc lasītāju pieprasījuma. 

Bibliotēkā lasītājiem ir izveidota estētiska un droša vide. Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums: 

pieci datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, skeneris, projektors un informatīvais ekrāns.  
Bibliotēkas statistikas dati: 

Lasītāju skaits 2016. gada beigās 509 

Grāmatu nodrošinājums  49.0 

Apmeklējumu kopskaits  2626 

Apmeklētība  5.2 

Izsniegumu kopskaits  5272 

Lasītība 10.4 
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Informācija un statistiskie dati par bibliotēku ir publicēti portālā www.kulturaskarte.lv. 

 

Izglītojamo atskaitīšana 2016. gada laikā. 

 

      2016. kalendārajā gadā atskaitīti 64 izglītojamie. Laika periodā no 01.01.2016. līdz 22.06.2016. 

atskaitīti 42 izglītojamie, kas sastāda 8,48%. ES fondu grupās atskaitīti 8, kas sastāda 26,67%. 

      Galvenie atskaitīšanas iemesli ir saistīti ar dzīves vietas maiņu, materiālajiem apstākļiem 

ģimenē vai nepareiza profesijas izvēle (skat. 1. un 2. pielikumu). 

      Laika periodā no 01.09.2016. līdz 31.12.2016. atskaitīti 22 izglītojamie, kas veido 4,88%. ES 

fondu grupās atskaitīti 14 jaunieši, t. i. 21,88%. 

      Galvenie atskaitīšanas iemesli: nepareiza karjeras izvēle, kas raksturīga septembrī pirmajos 

kursos; dzīves vietas maiņa, skolas maiņa tuvāk dzīves vietai (skat. 3. un 4. pielikumu) vai darba 

attiecību uzsākšana. 

 

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 karjeras 

izglītību, organizēt karjeras izglītības pasākumus.  

Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas tradīcijas un 

iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs. 

Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas 

līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā 

Veikt aktīvu tautisko deju kolektīva “Trejdeviņi” un jauktā kora “Vēja spārniem” 

sagatavošanas darbu dalībai profesionālās izglītības interešu izglītības pasākumā “Radi rādi raidi”. 

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 Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvi, 

pārrunāti Rīgas pilsētas administratīvie noteikumi, skolas iekšējās kārtības noteikumi, izglītojamo 

pienākumi un tiesības, atbildība pret sevi un sabiedrību. 

http://www.kulturaskarte.lv/
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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 problēmsituāciju risināšanā. 

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 pedagoģiskās padomes 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. 

 

2016. gadā notikušie ārpusstundu pasākumi 

 

Tikšanās. 
Janvāra mēnesī notika lekciju cikls 1. kursiem par atkarībām. 

Visiem 4. kursu izglītojamajiem notika lekciju cikls par studiju iespējām Rīgas Tehniskajā 

universitātē.  

15. novembrī bija lekcija “Iepazīsti Saeimu”, jaunieši uzzināja vairāk par Saeimu un tās 

darbu. 

 

Galda spēļu maratons ir ikgadēja tradīcija, kuru organizē izglītojamo pašpārvalde 

sadarbībā ar sporta organizatoru un sporta skolotāju, tā ir iespēja jauniešiem starpbrīžos vingrināt 

prātu un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.  

 

            Patriotiskā audzināšana – organizēta tematiskā audzinātāja stunda “1991. gada barikāžu 

aizstāvju atceres diena” (skat.13.attēlu). Šajā stundā kursu audzinātāji rādīja sagatavotas 

prezentācijas un stāstīja par tā laika vēsturiskajiem notikumiem. 

13.att. Vēstures skolotājs J. Aizvakars stāsta par barikāžu laiku. 
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             Plakātu konkurss “Kas notika? Kāds bija 4. maijs tajā gadā, kad es piedzimu”, plakāta 

veidošana rosināja jauniešus ieskatīties ne tik senā vēsturē, iztaujāt savus vecākus un vecvecākus, 

konkurss tika organizēts ar mērķi izzināt savas ģimenes vēsturi saistībā ar valsts notikumiem. 

 

          Latvijas Republikas Neatkarības dienā svinējām BALTĀ GALDAUTA SVĒTKUS  

                                                                                                                   (skat.14.attēlu). 

                                     14.att. Koncerts “Baltā galdauta svētki” 

            Novembrī - patriotu mēnesī skolā tika organizēta Vēstures muzeja ceļojošā izstāde 

“Latviešu strēlnieku bataljoniem 100”. Mūsu skolai turpinās laba sadarbība ar Vēstures muzeju. 

Izmantojam iespēju izglītot jauniešus ar šo ceļojošo izstāžu palīdzību. 

            Latvijas Republikas proklamēšanas dienai tika veltīts svinīgs pasākums. Uzņēmām viesus 

no Zemessardzes 27.kājinieku bataljona - Rimantu Bāliņu (skat.15.attēlu). 

Patriotu mēneša ietvaros notika viktorīna “Es pazīstu Tevi Latvija”, piedalījās visi kursi. 

                                             15.att. Valsts svētki 2016. gada 17. novembrī 

 

 Žetonu vakars “Pasaki pasaku” notika 2016. gada 5. februārī (skat.16.attēlu). Mūsu skolā 

Žetonu vakars ir tradicionāls tematisks pasākums, kas rosina jauniešus saliedēties un veicina 

piederības skolai apziņas veidošanos. 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. 

A 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.  

 

 
16.att. 4.T kurss žetonu vakarā “Pasaki pasaku” 
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     Popiela - modes skate “Izklausies redzēts” ļauj darboties fantāzijai, no dažādiem 

netradicionāliem materiāliem veidot tērpus (skat.17.attēlu). Šādi pasākumi rosina jauniešus 

patstāvīgi darboties, organizēt, būt radošiem. Nepieradinātās modes skate arī ir kļuvusi par skolas 

populārāko tradīciju. 

 

 
17.att. 2. S kursa priekšnesums 

 

    Kolēģa Daiņa Matisona foto izstādes “Ziedu klēpis” atklāšanas pasākums notika 8. 

martā - Starptautiskajā sieviešu dienā (skat.18.attēlu). 

               Izstādes atklāšanā piedalījās skolas administrācija, pedagogi, izglītojamie, kora “Vēja 

spārniem” ansamblis un tautas deju kolektīva “Trejdeviņi ” puiši. 

18.att. Izstādes “Ziedu klēpis” atklāšana 

 

                   Tikšanās. 
      Janvāra mēnesī notika lekciju cikls 1. kursiem par atkarībām. 

      12. aprīlī notika tematiska tikšanās ”Top profesijas pasaulē” ar EKA sabiedrisko 

attiecību speciālisti Z. Dzalbi. 

       Septembrī notika lekcija - AS “Swedbank” tematiska tikšanās ar 1.kursu 

izglītojamajiem (skat. 19.attēlu). 

 

19.att. AS “Swedbank”organizētā lekcija 
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                    Oktobrī notika lekcija – diskusija ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu 

likumpārkāpumu nodaļas pārstāvi. 

 

  Dalība izstādē ”Skola 2016”. Piedalījāmies izstādē Ķīpsalā, kur prezentējām skolu un 

skolā apgūstamās izglītības programmas. Izstādē skolas stendā strādāja skolas aktīvākie un labākie 

jaunieši (skat. 20.attēlu). 

20.att. Izstāde “Skola 2016” 

 

 Tematiskā audzinātāja stunda“ 1. 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 tradīciju popularizēšanu. 

 

            Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi” 

Smiltenē. 28. aprīlī braucām uz Smilteni prezentēt savu skolu, dziedāja jauniešu koris “Vēja 

spārniem” (skat.21.attēlu) un dejoja deju kolektīvs “Trejdeviņi”, uzstājās instrumentālā grupa 

“Plastilīns”, rādījām video par savu skolu. Jaunieši katru gadu ar prieku piedalās šajos profesionālās 

izglītības svētkos. 

                                       21.att. Koris “Vēja spārniem” Smiltenes tehnikumā 

 

  Pateicības diena skolā a jau ceturto 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 „Ņem krāsas un atzīsties!”, kurus vadīja 1. un 2. kursu 

izglītojamie (skat.22.attēlu). Izlaidumi skolā ir tematiski ar simbolisku vēstījumu absolventu 

turpmākajām gaitām, piedalījās skolas jauniešu ansamblis un solisti. 
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                                   22.att. Izlaidums 2016, 4.L un 4. G kurss un pedagogi 

 

  Zinību diena skolā iesākās ar svinīgo pasākumu aktu zālē un audzinātāja stundu kursos. 1. 

kursu izglītojamie tika iepazīstināti ar skolas administrāciju un pedagogu kolektīvu. 

 

 

 

  Sporta zāles svinīgā atklāšana pēc remonta notika 5. septembrī (skat.23.attēlu). 

                        23.att. Sporta zāles atklāšanā viesos basketbolists Kristaps Dārgais 

 

   Sporta diena 1. kursiem notika adaptācijas mēneša ietvaros sporta centrā „Laimīte” 

Sarkandaugavā 13. septembrī (skat.24.attēlu). Piedalījās seši 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. 

Jau trešo gadu piedalījās divi kursi – kuros mācās jaunieši pēc vidusskolas, bet, savukārt tas 

nemaz nenobiedēja trīs gadus jaunākos pirmkursniekus. 

 

24.att. 1.kursu Sporta diena 

 

                 Dzejas diena tika veltīta K. Skujenieka 80 gadu jubilejai, kas tika apvienota ar 

izteiksmīgās runas konkursu, piedalījās 1., 2. un 3.kursu izglītojamie, pasākumu sagatavoja latviešu 

valodas un literatūras skolotājas. Pasākuma mērķis, pilnveidot un attīstīt izglītojamo runas kultūru 

un novērtēt skatuves runas iemaņas (skat.25.attēlu). 
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                                                           25.att. Dzejas dienas dalībnieki 

 

Skolotāju diena “Olimpiskās spēles RIO” (skat.26.attēlu). Rīts šajā dienā sākās ar 

izglītojamo pašpārvaldes sagatavotiem pārsteigumiem un pārbaudījumiem. Šogad skolotāji 

piedalījās atraktīvās komandu sporta spēlēs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          26.att. Skolotāju diena “Sporta spēles RIO”2016 

 

 Iesvētības 1. kursiem. 2016. gada 18. oktobrī notika konkurss „Rūdīts - Erudīts” 1. kursu 

jauniešiem. Konkursa mērķis bija sekmēt izglītojamo prasmes darboties komandā. Jaunieši darbojās 

komandās (skat.27.attēlu). Darbojoties kopā ar kursa audzinātāju, pa dažādām zināšanu pārbaudes 

stacijām jauniešiem tika piedāvāta iespēja tuvāk iepazīties, un noslēgumā - visus kursus vienojošais 

elements bija kopīga deja. 

 

27.att. Startē 1. R kurss 

 

              “RTPV zelta talants 2016”, šis konkurss tiek organizēts ar mērķi apzināt un aktivizēt 

skolā esošos jauniešus, izzināt viņu radošās prasmes, attīstīt un pilnveidot jaunos talantus 

(skat.28.attēlu). 
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28.att. Zelta talantu 2016 uzvarētāji 

 

                     Viktorīnas un konkursi:  
                     Martā notika bukletu izstāde – konkurss “Apsveikums mūsu profesijas sievietēm 

svētkos ”. 

                     Skatlogu skate 4.F kursam. 

                     Viktorīna “Zini vai mini” 4.L, 4.G, 4.T, LG2 kursiem. 

 

Ziemassvētku pasākums “Viens pats mājās” tika veidots kā Ziemassvētku dziesmu 

konkurss, piedalījās gan audzinātāji ar saviem kursiem, gan skolotāju kolektīvs, visiem kopā bija 

jautri un interesanti, jaunieši atzinīgi novērtēja skolotāju līdzdalību (skat. 29. un 30.attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. un 30.att. Ziemassvētku dziesmu konkurss “Viens pats mājās” 

 

               Interešu izglītības pulciņi 

 

Skolā darbojas koris „Vēja spārniem” (skat.31.attēlu). Kora vadītājs ir Andžejs Rancevičs.  

Kora nodarbības notiek divas reizes nedēļā, koris ir piedalījies visos skolas svētku 

pasākumos. 

 

                         31.att. Koris ”Vēja spārniem”    

 

Mācību gads noslēdzas ar „Pateicības dienas koncertu”. Tas ir atskaites koncerts visiem 

skolas interešu izglītības kolektīviem. Tajā piedalījās jauniešu koris “Vēja spārniem”, ansamblis un 

deju kolektīvs „Trejdeviņi ” un instrumentālais ansamblis “Plastilīns”.  
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Jau piekto gadu darbojas tautisko deju kolektīvs „ Trejdeviņi ”, vadītāja Ieva Aizupe 

(skat.32.attēlu). Deju kolektīvs piedalījās visos skolas koncertos un pasākumos un nosvinēja savu 

piecu gadu jubileju. Deju kolektīva vadītāja I. Aizupe rīko radošās nometnes, lai saliedētu kolektīvu 

un apgūtu jaunas dejas.  

        

                                          32.att. Tautisko deju kolektīvs “Trejdeviņi” 
 

               Abi interešu izglītības kolektīvi piedalījās VISC organizētajā profesionālas izglītības 

iestāžu pasākumā „Radi, rādi, raidi” Smiltenes tehnikumā. 

 

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 (skat.33.attēlu) aktīvi piedalījās labdarības pasākumu organizēšanā 

un Latvijas Samariešu apvienības organizētajos pasākumos, kuri ir saistīti ar jauniešu brīvprātīgo darbu. 

Palīdzēja organizēt 1.kursu iesvētības, Skolotāju dienu.  

     Notika regulāras pašpārvaldes vadības grupas sēdes, lai apspriestu un plānotu jauniešu dalību 

skolas ārpusstundu aktivitātēs.   

       Tiek veidotas aptaujas, kas izzina izglītojamo viedokli par skolā organizētajiem 

pasākumiem. 

 

33.att. Izglītojamo pašpārvaldes sektoru vadītāji 

 

 Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse 
Praktiskās mācības, kvalifikācijas prakse un darba vidē balstītās apmācības tiek 

organizētas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar mācību procesa grafiku. 

      Otrajā kursā izglītojamie iziet praktiskās mācības, trešā un ceturtajā kursā kvalifikācijas 

praksi. Praksi izglītojamie iziet uzņēmumos, kuru profils atbilst izvēlētai izglītības programmai.  
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          Līdz prakses sākumam visi izglītojamie tiek iepazīstināti un saņem prakses programmu, 

programmas izpildes kārtību, prakses dienasgrāmatas, iziet darba drošības instruktāžu, ko apliecina 

ar savu parakstu. Kā arī, tiek noslēgti trīspusējie prakses līgumi un izdots skolas rīkojums par 

izglītojamo nosūtīšanu praksē un pedagoga prakses vadītāja nozīmēšanu. 

  Kvalifikācijas prakses galvenais mērķis un uzdevums ir ne tikai izglītojamajiem iegūt 

praktiskās iemaņas patstāvīgam darbam, bet arī teorētisko zināšanu nostiprināšana praksē un 

iepazīšanās ar mūsdienu darba tirgus prasībām, lai skolu beidzot būtu konkurēt spējīgi mūsdienu 

darba tirgū. 

2016. gada septembrī papildus noslēgti divi līgumi ar darba devējiem par 4 jauniešiem 

četrgadīgajās grupās un vienu jaunieti 1,5 gadīgajā grupā ar iegūstamo kvalifikāciju Restorānu 

pakalpojumu speciālists darba vidē balstītajās apmācībās. Mācības notiek saskaņā ar izstrādāto 

individuālo apmācību plānu skolā un uzņēmumā un mācību līgumu un skolas izstrādāto Kārtību, 

kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas apmācības, kurā noteikti apmācību nosacījumi, 

nepieciešamie dokumenti, iesaistīto pedagogu un izglītojamā pienākumi prakses laikā. 

Prakses programmas izstrādātas atbilstoši izglītības standartam un mūsdienu darba tirgus 

prasībām, kā arī tiek saskaņotas ar darba devējiem. 

   Lai sekmētu noteikto prasību izpildi un ievērošanu, ir izstrādāta iekšējā kārtība 

izglītojamajiem prakses pārskata noformēšanā.  

             Izglītojamo savlaicīgai nodrošināšanai ar atbilstošām prakses vietām uzņēmumos, kuru 

profils atbilst izvēlētai izglītības programmai, skolai ir izveidota prakses vietu datu bāze, kura 

periodiski tiek pārskatīta un papildināta. Ar uzņēmumiem noslēgti arī divpusēji sadarbības līgumi 

par prakses vietu nodrošināšanu, līdzdalību prakses programmas satura izstrādē un izpildē. Savukārt 

prakses vadītājs uzņēmumā un skolā iespēju robežās nodrošina programmu izpildi, seko darba 

drošību un sanitāri higiēnisko prasību ievērošanai darba vietā. 

  Prakses dokumenti ir: prakses programma, prakses dienasgrāmata, praktikanta raksturojums, 

prakses atskaite. 

  Lai izglītojamie savlaicīgi pildītu prakses programmu, un prakses vadītāji varētu sniegt 

nepieciešamo teorētisko un praktisko palīdzību, reizi nedēļā viņiem skolā ir nozīmēta konsultācijas 

diena. Kvalifikācijas prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Ir izstrādāti prakses programmas 

vērtēšanas kritēriji, nosakot noteiktu punktu skaitu par katru prakses programmā ietvertā jautājuma 

izpildi. 

 Prakses laikā katru dienu izglītojamā darbu vērtē prakses vadītājs uzņēmumā, atspoguļojot 

vērtējumu prakses dienasgrāmatā kā arī galīgo vērtējumu sniedzot, raksturojumā prakses 

noslēgumā. Arī skolas nozīmētais prakses vadītājs konsultācijas laikā vērtē prakses programmas 

izpildi, kontrolē izglītojamā praksi uzņēmumā. Prakses vērtēšanas rezultāti tiek atspoguļoti grupas 

elektroniskajā žurnālā Mykoob. 

 Kvalifikācijas praksi izglītojamie beidz ar prakses atskaites-pārskata nodošanu un 

aizstāvēšanu, kurā iespēju robežās piedalās uzņēmumu pārstāvji.  

 Skolas izglītojamajiem ir iespēja iziet praksi arī citās ES dalībvalstīs, galvenokārt, tas notiek 

dažādu starptautisku projektu ietvaros. Šādas prakses mūsu izglītojamie ir izgājuši Vācijā, Somijā, 

Polijā, Igaunijā u.c.  

 Kvalifikācijas prakses gaita un rezultāti sistemātiski tiek analizēti, apkopoti un izskatīti 

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskajā komisijā un Pedagoģiskās padomes sēdē. Tiek izvirzīti 

priekšlikumi prakses organizēšanas un vadīšanas uzlabošanai un pilnveidošanai, ņemot vērā prakses 

uzņēmumu ieteikumus un priekšlikumus. 

 Prakses noslēgumā uzņēmuma prakses vadītājs izvērtē praktikanta teorētisko un praktisko 

sagatavotību un izsaka ieteikumus prakses programmas, teorētisko zināšanu un sadarbības 

pilnveidošanā. Izteiktie priekšlikumi tiek atspoguļoti izglītojamo prakses raksturojamos. 

 Apkopojot un izvērtējot 2016. gada prakses uzņēmumu izglītojamo raksturojumus, redzams, 

ka pamatā darba devējus apmierina speciālistu sagatavošanas līmenis skolā, izglītojamie izrāda 

interesi par apgūstamo profesiju, teorētiski ir labi sagatavoti un prot to pielietot praksē. Labprāt 
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daudzus no skolas absolventiem izvēlētos par saviem potenciāliem darbiniekiem. Bez šaubām ir arī 

atsevišķi izglītojamie, kuriem trūkst motivācijas apgūt praktiski izvēlēto specialitāti vai kuri 

apzinās, ka ir kļūdījušies specialitātes izvēlē. Visbiežāk kā ieteikumi ir minēti - vēlams garāks 

prakses laiks, labākas svešvalodas zināšanas un pilnveidot komunikācijas iemaņas. 

  Arī praktikanti savās atsauksmēs apliecina, ka apmēram 70% ir apmierināti ar iegūtajām 

praktiskām iemaņām un prasmēm prakses laikā, līdz 80 % atzīst, ka šīs prasmes būs noderīgas, lai 

atrastu darbu labākajos uzņēmumos. Līdz 90% izglītojamo labprāt paliktu strādāt prakses 

uzņēmumā un lielākā daļa no viņiem paliek strādāt šajos uzņēmumos, un daļa no minētajiem sāk šo 

darbu jau ceturtā kursa laikā. 

 Kā pozitīvu piemēru varam minēt, ka pieprasījums pēc skolas praktikantiem nepārtraukti 

pieaug un ir iespēja izvēlēties labākus, atbilstošākus uzņēmumus. Viens no galvenajiem prakses 

mērķiem ir izglītojamo motivācijas izvēlētās profesijas apguvē paaugstināšana un darba iemaņu 

nostiprināšana, saistībā ar izpratni par vērtībām, pienākumiem un atbildību. Lai sasniegtu izvirzīto 

mērķi un nodrošinātu atbilstošu kvalitāti izglītojamo praktisko iemaņu apguvē prakses laikā, svarīga 

loma ir sadarbībai ar darba devējiem. Šīs sadarbības rezultātā izglītojamie iegūst pieredzi, attīsta 

prasmes un nostiprina iemaņas, iepazīstas ar modernām tehnoloģijām un ir lielāka iespēja atrast 

atbilstošas prakses vietas. 

   Skola ir noslēgusi 15 sadarbības līgumus ar uzņēmumiem par prakses vietas nodrošināšanu 

izglītojamiem. Atsevišķi uzņēmumi nevēlas slēgt sadarbības līgumus, bet ar prakses vietām labprāt 

nodrošina mūsu skolas izglītojamos. Visi skolas izglītojamie šajā gadā savlaicīgi tika nodrošināti ar 

atbilstošām prakses vietām, izvēloties labākos nozares uzņēmumus, kuri aprīkoti ar jaunām 

tehnoloģijām, atbilst skolas un darba tirgus prasībām. 

   Šogad tika turpināta sadarbība ar uzņēmumiem, ar kuriem tā jau ir ilgstoša, kā arī tika atrasti 

jauni sadarbības partneri, piem. SIA Gaļas nams Ādaži, SIA Hercogs M, SIA CCC Baltija, SIA 

Latvijas Neatkarīgo tirgotāju asociācija, SIA Formula, SIA Itella Logistic, SIA RX Logistic, SIA 

Quinto Logistics, SIA HK Group u.c. 

           Ilgstoša laba sadarbība skolai ir izveidojusies ar daudziem uzņēmumiem, pie tiem pieder SIA 

Lage Ko, SIA DoIt, SIA Jysk Linnen Furniture, SIA Depo DIY, SIA RIMI Latvia,SIA Orkla 

Confectionary and Snacks Latvija, SIA Arkolat, SIA Vervo, SIA G&K u.c. Šie uzņēmumi regulāri 

izglītojamos nodrošina ar prakses vietām, palīdzot skolai sagatavot darba tirgum izglītotus un 

zinošus speciālistus nozarē, ar labām komunicēšanas spējām, ar elastīgu pieeju biznesa ideju 

realizēšanā. Prakses vadītāji uzņēmumos, sadarbojoties ar prakses vadītājiem skolā, cenšas sekmēt 

izglītojamo pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu, nostiprina teorijas un prakses saikni, palīdz 

izvērtēt karjeras iespējas. 

            Liels atbalsts prakses vietu nodrošināšanā ir skolas absolventi, kuri strādā par dažādu līmeņu 

vadītājiem uzņēmumos un veicina izglītojamo tālākizglītību, padziļina izpratni par jaunākām 

tehnoloģijām, attīsta spējas strādāt komandā un realizēt nākotnes ieceres. Organizējot praksi šajā 

gadā, varam secināt, ka visas specialitātes, kuras izglītojamie apgūst skolā, ir pieprasītas darba tirgū, 

jo pieprasījums pēc skolas praktikantiem strauji pieaug. Daudzi uzņēmumi izglītojamajiem piedāvā 

darbu paralēli mācībām skolā. Par veiksmīgo sadarbību ar darba devējiem liecina arī praktisko 

prasmju apliecinājums kvalifikācijas eksāmenos, kā arī absolventu nodrošinājums ar darba vietām. 

   Šajā gadā turpinājās sadarbība praktikantu apmaiņā ar citām valstīm, kā, piemēram, ar 

Igauniju. Trīs mūsu skolas izglītojamie izgāja praksi Narvā un atbilstoši trīs viņu izglītojamie pie 

mums. 

   Izvērtējot atsauksmes no prakses uzņēmumiem redzams, ka teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu līmenis ir labs. Pamatā izglītojamiem ir padziļināta interese par veicamo darbu, 

laba disciplīna, ir patstāvīgi, mērķtiecīgi. Kā ieteikumi minēti – vēlams labāk apgūt prasmes 

darboties kolektīvā un plānot savus uzdevumus.  

             Izanalizējot prakses rezultātus, tika veikta aptauja ceturto kursu izglītojamiem. Iegūtie 

secinājumi - vērtējumi par prakses vietām, prakses vadītājiem, programmas apguvi, iespējām apgūt 

un pilnveidot prasmes un iemaņas profesijā bija pamatā pozitīvas. Darbs prakses kvalitātes 
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uzlabošanai un pilnveidošanai tiks turpināts arī nākošā gadā, īpašu vērību veltot sadarbībai ar darba 

devējiem par darba vidē balstītām mācībām. 

 

2.2.4. Dalība projektos 
          Eiropas Savienības ERASMUS+ programma 

Erasmus+ projekts "LET'S LEARN TOGETHER" (projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-

000230) bija divgadīgs pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora mācību 

mobilitātes projekts, kura ietvaros 2016. gadā nedēļu ilgā pieredzes apmaiņā uz Chevrollier 

profesionālo koledžu (Lycee Chevrollier) Francijā devās 3 RTPV pedagoģes (skat.34.attēlu) un 3 

pedagoģes uz Höxter profesionālo skolu (Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung des Kreises 

Höxter) Vācijā (skat.35.attēlu). Berufskolleg des Kreises Höxter bija uzņemošais partneris arī 7 

RTPV izglītojamajiem, kuri mēnesi izgāja praksi četros dažādos Vācijas uzņēmumos. 

 

                                              
34.att. Pedagoģes D.Konrāde, D.Kaparkalēja un A.Upmine kopā ar Lycee Chevrollier kolēģēm. 

 

                                             
                             35.att.Izglītojamās kopā ar pavadošo pedagoģi Vācijas pilsētā Höxter.  

 

2016. gada 31. oktobrī noslēdzās divgadīgais pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu 

sadarbības partnerību Erasmus+ projekts "Let's live together, not separately" (projekta Nr. 2014-1-

PL01-KA201-0029705). 2016. gadā projekta ietvaros skolā notika sekojošas aktivitātes: nodarbības 

atkarību profilaksei, Valentīndiena ar pensionēto skolotāju iesaistīšanu, Lieldienu paciņu vākšana un 

nogādāšana maznodrošinātajiem kopā ar Latvijas Samariešu biedrību, Tolerances, cilvēktiesību un 

Eiropas integrācijas dienai veltīti pasākumi, kā arī projekta aktivitātes atspoguļojoša izstāde. 

Projekta ietvaros 2016. gadā notika arī 3 mobilitātes: 19.-23.aprīlim 6 izglītojamo un 2 pedagoju 

mobilitāte Turcijā, 29.maija – 5.jūnijam 7 izglītojamo un 2 pedagogu mobilitāte Polijā un 9.-

10.jūnijā projekta noslēguma sapulce 2 darbiniekiem Polijā (skat.36.attēlu). 
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          36.att. Projekta "Let's live together, not separately" koordinatoru vizīte Polijā. 

 

Erasmus+ projekta “Auslandspraktikum in Riga” (projekta Nr. 2014-1-DE-KA102-000167) 

ietvaros BKH (Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Höxter) 10 audzēkņi no 

2.aprīļa līdz 23. aprīlim Rīgā izgāja praksi dažādos uzņēmumos, kurus RTPV darbinieki piemeklēja 

atbilstoši Vācijas jauniešu priekšzināšanām un interesēm (skat.37.attēlu). Vienu dienu, stiprinot 

skolu sadarbību, tika noorganizēts arī seminārs kopā ar skolas 3.G kursa izglītojamajiem. 

 

 
                               37.att. BKH (Vācija) audzēkņi Vecrīgas apskates ekskursijas laikā. 

 

No 2016.gada 29.aprīļa līdz 3.jūlijam Erasmus+ projekta ietvaros Rīgā uzturējās audzēkņi 

Mathys Fortune un Alexis Police no Lycee Chevrollier Francijā. RTPV darbinieks pildīja mentora 

funkcijas abiem jauniešiem, kuri šeit izgāja mācību praksi tirdzniecības centra ALFA veikalā 

“Sportland”. 

No 2016.gada 1.maija līdz 4.jūnijam Rīgā uzturējās Narva Kutseõppekeskus Igaunijā 

audzēknes Jekaterina Pavlova un Viktoria Fedotova. Erasmus+ projekta "Masters through studies in 

Europe 2" (projekta Nr. 2015-1-EE01-KA102-013324) ietvaros RTPV bija uzņemošā organizācija, 

noorganizējot viņām mācību praksi viesnīcas “Tallink” restorānā “Elements” (skat.38.attēlu). 

 
                       38.att. Praktikantes no Narvas viesnīcas “Tallink” restorānā “Elements”. 
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14 skolotāju grupa no Turcijas izglītības iestādes Gölhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

2 nedēļas uzturējās RTPV pieredzes apmaiņas nolūkos Erasmus + projekta “The Future Capital For 

Investors: European Education” (projekta Nr. 2015-1-TR01-KA102-020352) ietvaros 

(skat.39.attēlu). 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.att. Skolotāju grupa no Turcijas. 

ERASMUS+ projektā "Masters through studies in Europe 3" (projekta Nr. 2016-1-EE01-

KA116-017049) ietvaros un sadarbībā ar Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Narvas filiāli (Igaunija) 

tika realizētas divas aktivitātes: 2 audzēkņu prakse ēdināšanas uzņēmumos Rīgā no 13.novembra 

līdz 10.decembrim un profesionālo priekšmetu skolotājas Jeļenas Orlovas mobilitāte skolā, 

pārņemot pieredzi un "ēnojot" mūsu Restorānu pakalpojumu izglītības programmas pedagogus 

(skat.40.attēlu).  

 

 
                                                            40.att. Viesi no Igaunijas. 

 

Citi projekti 
27. - 29. 09.2016. Rīgā, Nordplus Junior projekta Nr. NPJR-2016/10265 ietvaros, uzturējās 

mūsu sadarbības skolas no Zviedrijas Västerviks Gimnasium 19 audzēkņi un 2 pedagogi. 

Uzturēšanās notika kā mācību ekskursija, kuras laikā Zviedrijas jaunieši apmeklēja Swedbank 

galveno ēku, noklausījās bankas speciālistu lekciju par finanšu pratību un uzņēmējdarbības 

uzsākšanu un piedalījās skolas pedagogu organizētā divu dienu seminārā par tēmu “Cik svarīgi būt 

izglītotam finanšu jomā mūsdienu Latvijas un Zviedrijas sabiedrībā” kopā ar 23 izglītojamajiem 

(skat.41.attēlu). 
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                             41.att. Zviedrijas jaunieši un pedagogi Swedbank galvenajā ēkā. 
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Personāls 

 
3.1. Nodarbināto skaits un sastāvs 

 

2016. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits profesionālajā vidusskolā bija 66 darbinieki, 

darba tiesiskās attiecības profesionālajā vidusskolā uzsāka 16 darbinieki, bet pārtrauca – 

14 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,46 (skat. 8. tabulu). 

 

 

8.tabula 

Amata vienību un nodarbināto skaits 2016. gadā 

 

 

Amata vienības 

nosaukums 

Vidējais amata 

vienību skaits 

Vidējais faktiski 

nodarbināto skaits 

Kopējais strādājušo 

skaits 

Pedagogi 41.04* 

66 81 Pedagoģiskie darbinieki 10.00 

Pārējie darbinieki 26.00 

* Pedagoga darba likme 

 

 

           Uz 2016. gada 1. oktobri strādājošajiem 69 darbiniekiem augstākā izglītība bija 

49 darbiniekam, no tiem maģistra grāds vai tam pielīdzināts – 28 darbiniekiem. Vidējā vai vidējā 

profesionālā izglītība – 20 darbiniekam (skat. 9. tabulu). 

 

 

9.tabula 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2016. gada 1. oktobrī 

 

 

Amata 

vienības 

nosaukums 

Darbinieku 

skaits 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības Maģistra 

grāds vai 

tam 

pielīdzināts 
Pamatizglītība 

Vidējā vai vidējā 

profesionālā 
Augstākā 

Profesionālās 

izglītības 

skolotāji 

18 - 1 17 13 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

skolotāji 

14 - - 14 7 

Pedagoģiskie 

darbinieki 
12 - - 12 8 

Pārējie 

darbinieki 
25 - 19 6 0 

Kopā: 69 - 20 49 28 

 

 

 

                                                 
1 Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atlaistie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā 
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10.tabula  

Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2016. gada 1. oktobrī 

 

Vecuma grupa 

Pedagogi un 

pedagoģiskie 

darbinieki 

no tiem 

sievietes 

Pārējais 

personāls 

no tiem 

sievietes 
Kopā 

Kopā 

sievietes 

Līdz 24 gadiem 2 1 - - 2 1 

25-34 gadi 6 4 6 6 12 10 

35-44 gadi 6 5 2 2 8 7 

45-54 gadi 12 10 4 1 16 11 

55-64 gadi 15 15 8 6 23 21 

65 gadi un vairāk 3 2 5 2 8 4 

 44 37 25 17 69 54 

            

 

Vidējais darbinieku vecums 2016. gada 1. oktobrī bija 49 gadi, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada 

1. oktobri, ir samazinājies par vienu gadu, kas savukārt skaidrojams ar darbinieku skaita pieaugumu 

vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem. No kopējā darbinieku skaita 2016. gada 1. oktobrī 

profesionālajā vidusskolā strādāja 54 sievietes un 15 vīrieši. Lielākais darbinieku skaits – 23 

joprojām bija vecuma grupā no 55 gadiem līdz 64 gadiem (skat. 10. tabulu). 

 

3.2.Pedagogu profesionālā pilnveide 

 

No 2016. gadā strādājušajiem 49 pedagogiem 22 pedagogiem ir piešķirta kāda no 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm (sīkāk skatīt 11. tabulā). 

 

11. tabula 

Pedagogi, kam piešķirta kāda no profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu profesionālās pilnveides plāns tiek sastādīts katra mācību gada sākumā un 

papildināts pēc vajadzības, t.i., mainoties pedagoģiskajam sastāvam gada griezumā. Skolotāji tiek 

individuāli informēti par nepieciešamību apmeklēt A vai B programmas kursus, ievērojot Ministru 

kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 7. punktu 

par pedagogu un pedagoģisko darbinieku pienākumu profesionāli pilnveidoties triju gadu laikā ne 

mazāk par 36 stundām A un/vai B programmas kursos. Skolotāji apņemas mācību gada laikā 

profesionāli pilnveidoties, apmeklējot atbilstošus kursus. Metodiķe regulāri, ne retāk kā 1 reizi 

mēnesī, sniedz informāciju skolotājiem par pieejamajiem kursiem plašāk pazīstamajos mācību 

centros, augstskolās un citās tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanas 

vietās. 

Pakāpe Pedagogu skaits 

2016. gadā 

1. kvalifikācijas pakāpe - 

2. kvalifikācijas pakāpe 7 

3. kvalifikācijas pakāpe 11 

4. kvalifikācijas pakāpe 4 

5. kvalifikācijas pakāpe - 

Kopā: 22 
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Dažādas profesionālās pilnveides A programmas 2016. gadā apguvuši 28 pedagogi kopskaitā 

812 stundas, tai skaitā 4 pedagogi apguva kompetenču centra “Lielvārds” organizētos 

A programmas kursus 36 stundu apjomā par pedagogu digitālo pratību mūsdienīgai pedagoģijai, 

mācību metodikai un didaktikai, viens pedagogs apmeklēja vairākus Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskā centra organizētos A programmas kursus ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājiem, 

piemēram, par karjeras kompasa izmantošanas iespējām pedagoga darbībā. Tāpat viens pedagogs 

apmeklēja Latvijas Pašvaldību mācību centra rīkotos kursus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, 

bet viens pedagogs uzsāka studijas “Biznesa vadības koledžā” “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 

vadības – komercdarbības speciālista” izglītības programmā. Divi pedagogi plāno 2017. gadā 

apmeklēt A vai B programmas kursus atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai (restorānu 

pakalpojumi un darba un vides aizsardzības jautājumi). 2016. gadā B programmu 160 stundu 

apjomā “Pedagogs – karjeras konsultants” apguvis viens pedagogs. 

Pedagogi ļoti mērķtiecīgi izvēlas profesionālās pilnveides kursus, kas sakrīt ar skolas tālāko 

attīstību un savu profesionālo darbību, lai teorētiskās zināšanas un iegūtās prasmes un kompetences 

varētu praktiski lietot savā ikdienas darbā skolā. 

Ar pedagogu vērtējumu par profesionālās pilnveides pasākumiem, biežumu un nozīmi skolā 

var iepazīties sadaļā 2.2.3. Mācību process (metodiskās dienas norise, atklāto stundu un/vai 

pasākumu organizēšana par metodisko tēmu, skolotāju aptaujas rezultātu izvērtējums). 
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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 mājaslapa (http://www.rtpv.edu.lv/), kurā ir iekļauta visa jaunākā informācija par 

mūsu izglītības iestādi. Šī informācija ir pieejama katram sabiedrības loceklim. Tika izdots informatīvais 

buklets par apgūstamajām izglītības programmām, organizētas trīs Informācijas dienas skolā, kuru laikā 

interesenti tiek iepazīstināti ar skolā apgūstamajām izglītības programmām  

Skolas radošā komanda piedalījās Carnikavas pamatskolas 9. klases audzināšanas pasākumā par 

karjeras izglītību. 

Skolas izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā, aizvedot bukletus uz 

savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsos, Jēkabpilī, Tukumā, Rīgā, Aizkraukles rajonā, tie ir 

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

Notiek sadarbība ar portālu Prakse.lv  

        Atbilstoši skolas iekšējiem noteikumiem, Interneta mājaslapas struktūrai, Informācijas 

uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai par skolas darbu var iegūt informāciju skolas tīmekļa vietnē 

– mājaslapā: https://www.rtpv.edu.lv. Vietnes saturs veidots gan izglītojamajiem, gan vecākiem, 

pedagogiem, lai iegūtu aktuālo informāciju, tajā ir redzams stundu saraksts, tiešsaiste ar Mykoob.lv, 

pasākumu nolikumi. Vietne dod ieskatu sabiedrībai par izglītības programmām, par uzņemšanu 

programmās, izglītības programmu saturu. 

         Skolai ir izveidoti profili dažādos sociālajos tīklos – https://www.facebook.com/rtpv.edu.lv/ 

 https://www.draugiem.rtpv.edu.lv/ 

 

Karjeras izglītība 

 Pirmo kursu izglītojamo aptauja liek secināt, ka ne katrs zina un ir informēts par savas profesijas 

specifiku, kā arī par tālākizglītību un nākotnes izglītību, perspektīvām darba tirgū. Viņi nav 

plānojuši savu karjeru, nav izvirzījuši mērķus un uzdevumus. Līdz šim viņi nav izvērtējuši savas 

spējas, lai kaut ko sasniegtu, reizēm jau secina 1. kursā, ka izvēle bijusi nepareiza. 

 Pedagogi profesionālo mācību priekšmetu stundās iepazīstina ar atbilstošās izglītības 

programmas darba tirgus pieprasījumu, uzņēmumu vidi. Mācību ekskursijas tiek plānotas saskaņā 

ar mācību priekšmeta programmu un tematisko plānu. Audzinātāji audzināšanas stundās informē 

par tālākās izglītības iespējām augstākās izglītības mācību iestādēs, kā arī organizē ekskursijas 

Karjeras dienas laikā.   

 Mācību gada laikā notiek tikšanās profesionālās karjeras izaugsmei ar nozaru vadošajiem 

pārstāvjiem, profesionālo asociāciju pārstāvjiem. Šādās tikšanās reizēs izglītojamie gūst informāciju 

par profesionālo mācību priekšmetos apgūtā lietderīgumu un uzzina par savām iespējamām 

perspektīvām pēc skolas beigšanas. Ar lielu interesi izglītojamie tiekas ar absolventiem, kuri darba 

tirgū ir atraduši savu vietu profesijā, tiek uzaicināti arī izglītojamo vecāki. 

 

2016.  gada karjeras izglītības pasākumi: 

 “Karjeras izaugsme”, tikšanās ar portāla Prakse.lv pārstāvi Jāni Loginu. 

 4. kursu jauniešu vizīte uz Transporta un sakaru institūtu. 

 Tikšanās ar MTG uzņēmuma “Viasat” personāla speciālisti par prakses iespējām. 

 Mācību ekskursija uzņēmumos “Lidosta Rīga”, Brīvostas MKP. 

 Tehniskās Universitātes apmeklējums, lekcija par studiju iespējām. 

 Tika organizēta tikšanās ar telemehānikas un loģistikas izglītības programmas absolventu Pēteri 

Šmitu, kurš izveidojis savu loģistikas firmu. 

https://www.rtpv.edu.lv/
https://www.facebook.com/rtpv.edu.lv/
https://www.draugiem.rtpv.edu.lv/
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 Skolas ceturtā un trešā kursa izglītojamie 2016. gada janvārī apmeklēja Rīgas Tehniskās 

universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti, uzzinot par studiju iespējām fakultātē. 

Fakultātē atrodas Muitas un nodokļu vēstures muzejs, kurā viesojoties skolas izglītojamiem ir 

lieliska iespēja uzzināt par nodokļu ieviešanu vēsturiskiem posteņiem, mūsdienīgu nodokļu 

administrēšanu, muitas darbības virzieniem, kā arī uzzināt par karjeras izaugsmes iespējām Valsts 

ieņēmuma dienestā. 

 Lai iegūtu informāciju par inovācijām, informācijas tehnoloģijām loģistikas jomā un izmēģinātu 

praksē jauninājumus, aprīlī skolas jaunieši apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes profesora 

Andreja Romānova lekciju, pēc kuras bija iespēja pašiem izstrādāt laboratorijas darbus šīs izglītības 

programmas ietvaros. 

 Skolā martā tradicionāli notika “Meistarstiķa” maratons, kurš sākās ar centralizēto profesionālas 

kvalifikācijas eksāmenam līdzīgu diagnosticējošo darbu pēdējā kursa izglītojamajiem, lai viņi 

varētu pārliecināties par savu sagatavošanās līmeni eksāmeniem.  

            8. martā ceturtā kursa izglītojamie dalījās ar savu pieredzi ar jaunāko kursu izglītojamajiem, 

darbojoties septiņās dažādās stacijās: 

• Noliktavā – pēc pasūtījuma lapas komanda atlasīja atbilstošo preci pēc preces koda un 

sagatavoja kravu piegādei, ievietojot to kastē. 

• Kasē - notika naudas skaitīšanas čempionāts ar inkasācijas akta aizpildīšanu. 

• Restorānā – pēc ēdienkartes atbilstoši ēdienam komandas klāja pusdienu vai brokastu galdu. 

• Atjautības istabā – risināja darījuma matemātikas uzdevumus, kuri bija noformulēti angliski, 

latviski un krieviski. 

• Darba atlases birojā – izspēlēja darba intervijas, atbildot uz āķīgiem “darba devēja” 

jautājumiem. 

• Ziedu bāzē – veidoja origami tulpes. 

           “Meistarstiķī” ceturtie kursi, demonstrēja savas mācību procesā iegūtas prasmes, loģistikas 

darbinieki – risinot loģistikas uzdevumus, mazumtirdzniecības komercdarbinieki – veidojot 

skatlogus, rūpniecības komercdarbinieki – risinot uzņēmuma sagādes uzdevumus, reklāmas 

komercdarbinieki – veidojot reklāmas plakātus, restorānu komercdarbinieki – klājot tematiskus 

galdus.  

 Karjeras izglītības pasākumu ietvaros skola rīkoja mācību ekskursijas uz uzņēmumiem: SIA RIMI 

Latvija, SIA SPILVA, SIA KREISS, PS SIA Rīgas satiksme, SIA GEMOS, SIA DO IT. Ekskursiju 

laikā izglītojamajiem bija iespēja uzzināt par uzņēmuma darbības jomu, par nodarbināto izglītību un 

darba pienākumiem, redzēt klātienē, kā notiek darbs, un pieteikties praksei vai darbam kādā no 

uzņēmumiem.  

 Skolas jaunieši 2016. gada pavasarī piedalījās biznesa plānu I kārtas konkursā skolā, lai startētu 

valsts konkursā, kuru organizēja PIKC Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts Izglītības satura 

centru. Mazumtirgotāju meistarības konkursā, kuru organizēja Latvijas Tirgotāju asociācija 

sadarbībā ar Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” piedalījās divi audzēkņi. 

   Trīs jaunietes no mazumtirdzniecības komercdarbinieku kvalifikācijas individuāli piedalījās radošo 

biznesa ideju konkursā “ZEMAIS STARTS 2016”, kuru organizēja Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskola. 

 “Skatlogu skate” mazumtirdzniecības komercdarbinieku 4.F kursam, uz kuru ieradās darba devēji, 

vecāki, lai novērtētu skatlogu reklāmas kvalitāti. 

 “Tematiskie galda klājumi” restorāna pakalpojumu komercdarbinieku 4. A un 4.C kursam, kuru 

vērtēšanā iesaistās citu profesionālo mācību pedagogi, darba devēji, vecāki, skolas citu kursu 

izglītojamie. 

 “Reklāmas izstādi” organizē reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku kvalifikācijas 4.R kurss, tā ir 

kursa darbu sastāvdaļa. To vērtē pedagogi, darba devēji, vecāki un citi izglītojamie, nosaka savu  

simpātijas balvu.  
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Skola aktīvi piedalās izstādē „Skola” Ķīpsalā. Izglītojamie labprāt iesaistās skolas prezentēšanā. 

Piedalīšanās izstādē veido izglītojamajos pozitīvu pieredzi uzdrošināties, būt noderīgiem, veidot sevī 

jaunas prasmes, komunicēt, orientēties situācijā. Izstādes „Skola 2016” laikā tika nodrošināta 

informācija par skolu mājaslapā, laikrakstā „Izstāde” un ikgadējā izdevumā „Izglītības Ceļvedis”. 

Katru gadu tiek izdots informatīvais buklets un pārvietojamais banneris par skolu un tajā 

īstenojamajām izglītības programmām. Skolā notiek trīs Informācijas dienas potenciālajiem 

izglītojamajiem un viņu vecākiem, tās tiek dokumentētas. 

Lai nokomplektētu un uzņemtu jaunas grupas, reklamētu jaunās programmas, tiek izsūtīti bukleti uz 

pamatskolām, bukletus uz savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsu, Jēkabpils, Tukuma, 

Rīgas, Aizkraukles rajonā, kurus aizveda jaunieši no skolas pirmajiem un otrajiem kursiem, jo viņiem 

vēl ir cieša saikne ar bijušo skolu. Skolas jauniešu komanda dodas arī izbraukumā uz pamatskolām, lai 

stāstītu par skolā piedāvātajām izglītības iespējām. Interesantas un ar profesijām saistītas meistarklases 

tiek organizētas skolā, uz kurām ierodas pamatskolu absolventi, piemēram, bērni no privātās skolas 

“Laismiņa”. 

ES fondu finansētajām grupām ir nozīmēts karjeras konsultants no Valsts izglītības attīstības 

aģentūras, kurš nodrošina izglītojamajiem gan grupas, gan individuālās konsultācijas. Konsultants 

motivē jauniešus, kuri pametuši vai pārtraukuši mācības, turpināt mācības, kā arī absolventus, kuri 

beiguši skolu, iekļauties darba tirgū. Konsultants informē arī Rīgas pilsētas vidusskolu beidzējus par 

iespējām mācīties profesionālajās mācību iestādēs, t.sk. mūsu skolā, par iespējām saņemt 

mērķstipendiju, apmaksātu naktsmītni un ceļa izdevumus prakses laikā. 

 Pētot trīs gadu periodu, jāsecina, ka no 410 beidzējiem (skat.12.tab.) vidēji 37 % strādā specialitātē, 

citur strādā – 21%. Pozitīvi, ka 29% turpina mācīties klātienē citās vai augstākās izglītības iestādēs. 

Nestrādā un nemācās salīdzinoši zems procentu skaits – 4%. Tāda tendence ir apmēram līdzīga pa 

gadiem.  

 

12. tabula 

Informācija par skolas beidzējiem pēc pamatskolas grupās uz katra gada  

1. septembri 

 

Gads 

                                         Ko dara 

 

2014. 

 

2015. 

 

2016. 

Vidēji 

% 

Strādā specialitātē 60 42 49 37 

Strādā citur 25 34 23 21 

Mācās klātienē 36 45 39 29 

Strādā vai mācās ārzemēs 9 10 10 7 

Bērna kopšanas atvaļinājumā 3 4 1 2 

Nestrādā, meklē darbu 7 4 7 4 

Kopā: 140 141 129 - 

 

 

Kopā trīs gadu laikā 1,5 gadīgajās ES fondu finansētajās grupās ar vidusskolas izglītību 

beiguši 76 izglītojamie – trīs grupas loģistikas darbinieka kvalifikācijā un divas restorānu 

pakalpojumu speciālista kvalifikācijas, viena grupa komercdarbinieka kvalifikācijā, kā redzams 13. 

tabulā. Vidēji 48% paliek strādāt profesijā, t.sk. prakses vietā, tomēr 24% izvēlas strādāt citur. 

Visvairāk jāstrādā ar motivāciju tiem 18%, kuri nestrādā un nemācās, kaut arī šobrīd situācija var 

būt jau mainījusies. Ar šīm grupām darbojas Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras 

konsultants, kurš interesējas par jauniešiem arī pēc skolas absolvēšanas. 
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13.tabula 

Informācija par skolas absolventiem ES fondu finansētajās grupās uz katra gada  

1. septembri 

 

Nr. 

p.k

. 

Kvalifikācija, 

Gads 
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% 

1. 
Strādā 

specialitātē 
4 4 11 7 7 4 37 48 

2. Strādā citur 5 4 5 2 2 - 18 24 

3. Mācās klātienē - - 1 - - 2 3 4 

4. Strādā ārzemēs - - - 2 - - 2 3 

5. 
Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
- - 1 - - 1 2 3 

6. 
Nestrādā, 

nemācās 
2 6 5 1 - - 14 18 

 Kopā 11 14 23 12 9 7 76  

 

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. 

 No 2016. gada aprīļa līdz jūnijam skolas tīmekļa vietnē www.rtpv.lv izglītojamo vecākiem 

tika piedāvāta aptauja ar mērķi noskaidrot vecāku viedokli par jauniešu mācību pieredzi skolā, 

izglītības iestādes fizisko un emocionālo vidi, informācijas apmaiņas pietiekamību par izglītojamā 

skolas gaitām, lai stiprinātu sadarbību un pilnveidotu izglītības kvalitāti. 
 2016. gada sākumā tika organizēta skolas izglītojamo aptauja par fizisko un emocionālo 

vidi, informācijas apmaiņas pietiekamību, lai pilnveidotu sadarbību ar skolotājiem un uzlabotu 

izglītības kvalitāti. Aptaujā piedalījās 45% no kopējā audzēkņu skaita. Kopumā tika noskaidrots, ka 

izglītojamie ir apmierināti ar fizisko skolas vidi, mācību līdzekļiem un materiāltehnisko 

nodrošinājumu. Ka pilnveidojamās jomas būtu izglītojamo savstarpējo attiecību veidošanas 

prasmes, lai nenotiktu nedz fiziska, nedz emocionāla vardarbība skolā, mācību procesa 

organizēšana stundā, izmatojot individuālo pieeju, sniedzot izsmeļošākus komentārus par 

vērtējumu, analizējot gan trūkumus pārbaudes darbā, gan stiprās puses, un vēl lielākas uzmanības 

pievēršanai karjeras izglītībai skolā, organizējot pasākumus, lai motivētu jauniešus mācīties un 

apmeklēt skolu. Kopumā 2/3 daļas izglītojamo ir apmierināti ar izglītības kvalitāti skolā, tad to var 

uzskatīt par labu vērtējumu, bet 1/3 pauž kritisku attieksmi, par ko liecina diagrammā apkopotie dati 

(skat. 42. att.). 

http://www.rtpv.lv/
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42.att.Skolas izglītojamo apmierinātības līmeņa raksturojums 

 

2016. gada pavasarī tika veikta skolas izglītojamo vecāku aptauja ar mērķi noskaidrot 

vecāku viedokli par bērna mācību pieredzi skolā, izglītības iestādes fizisko un emocionālo vidi, 

informācijas apmaiņas pietiekamību par bērna skolas gaitām, lai stiprinātu sadarbību un pilnveidotu 

izglītības kvalitāti. Lai arī anketa bija pieejama skolas mākonī http://rtpv.edu.lv/vispariga-aptauja-

vecakiem/ un vecāki tika personīgi informēti par nepieciešamību piedalīties aptaujā, izmantojot e-

saziņas iespējas e-žurnālā Mykoob.lv, tomēr interesi izrādīja tikai 17 vecāki jeb 23% no kopējā 

skaita, t.i.,77, kas bija lietojuši mācību sociālo tīklu Mykoob.lv aptaujas organizēšanas laikā.  

Pēc aptaujas datiem var secināt, ka vecāki tomēr uzticas skolai un tajā strādājošajiem 

pedagogiem kā sava amata profesionāļiem. Ar sīkāku vecāku izglītības kvalitātes izvērtējumu skolā 

var iepazīties diagrammā par izglītības kvalitāti (skat.43. att.). 

 

          43.att. Skolas izglītojami vecāku apmierinātības līmeņa raksturojums 
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Pedagogiem visefektīvākais sazināšanās līdzeklis ar vecākiem ir mācību sociālais tīkls 

Mykoob.lv, personiskie e-pasti un telefoniskas sarunas, jo šādā veidā var sazināties ar lielāko daļu 

respondentu 88%, tomēr būtu nepieciešams uzlabot komunikāciju starp pedagogiem un vecākiem 

par izglītojamo mācību sasniegumiem, jo 36% apgalvo, ka tiek informēti par maz vai nemaz, un 

nodrošināt svarīgākās informācijas apmaiņas biežumu un sistemātiskumu, lai vēl vairāk tiktu 

risināti jautājumi par katru izglītojamo individuāli, sniedzot lielāku psiholoģisko atbalstu un kopīgi 

analizējot stiprās un vājās puses sarunās ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, izvirzot tālākus 

mērķus labākas izglītības iegūšanai. Kā vienu no ceļiem uz kvalitatīvāku izglītību skolā var izvirzīt 

izglītojamo vajadzību un īpatnību iepazīšanu un to mērķtiecīgāku izmantošanu, nodrošinot 

individuālu pieeju mācību procesa organizēšanā, atbalsta sniegšanā konsultāciju veidā.  

 

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 LSA organizētajās labdarības akcijās un citos pasākumos. 

Lieldienu labdarības akcija “Krāsojam raibas Lieldienu olas”, katrs kurss krāso olas, glīti noformē, 

un pēc tam jaunieši kopā ar samariešiem tās aizved veciem un vientuļiem ļaudīm (skat.44.attēlu).  

 

 
44.att.Lieldienu akcija 

             Novembra mēnesī piedalījāmies akcijā “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus kopā!”, 

gatavojām pārtikas pakas, kuras nodevām mazturīgām ģimenēm (skat.45.attēlu). 

                                 
45.att.Akcija “Svinēsim Latvijas valsts svētkus kopā!” 

 

                 Notika brīvprātīgais darbs ar bērniem krīzes centrā “Māras centrs”, jaunieši palīdzēja 

noorganizēt prasmju nodarbības kopā ar pusaudžiem un māmiņām (skat.46.attēlu). 
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46.att. Nodarbības “Māras centrā” 

 

                    Aprīlī piedalījāmies pārtikas paku vākšanas akcijā veikalos “RIMI” sadarbībā ar 

Pārtikas banku “Paēdušai Latvijai”, piesaistot pārtikas ziedojumus T/C Alfa un Spice. 
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5. 2017. gadā plānotie pasākumi: 
 

1.    Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un darba devējiem iesaistīt 

jauniešus darba vidē balstītajās mācībās un kvalifikācijas praksē. 

2. Izvērtēt 2016./2017. mācību gada pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātus mācību procesa un pedagogu 

darba kvalitātes uzlabošanai un izstrādāt priekšlikumus eksāmenu satura un norises 

uzlabošanai. 

3. Sagatavot dokumentus izglītības programmu Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – klientu apkalpošanas speciālists) un 

Ēdināšanas pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists) akreditācijai un modulāro izglītības programmu akreditācijai. 

4. Īstenot Erasmus+ projekta ”Discover your talent by learning from the best” 

mobilitātes aktivitātes saskaņā ar laika grafiku, kā arī piedalīties partnerskolu 

realizētajos projektos. 

5.   Uzsākot modulārās profesionālās izglītības programmas aprobāciju loģistikas 

darbinieka kvalifikācijā, turpināt darbu pie visu mācību programmu izstrādi 

atbilstoši mācību kursu modulārajai apmācībai un iesniegt dokumentus 

akreditācijai. 

6.   Organizēt mācību un ārpusstundu pasākumus, stiprinot izglītojamo patriotismu un 

valstiskās identitātes apziņu, ievērojot tikumiskās audzināšanas pamatnostādnes. 

7.   Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot 

profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi, un paaugstināt 

energoefektivitāti, iesaistoties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” projektā. 

8.   Pedagogiem piedalīties Valsts izglītības satura centra projekta aktivitātēs profesiju 

standartu izstrādē, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un modulāro 

profesionālo mācību programmu izstrādē un ieviešanā, kā arī mācību līdzekļu un 

metodisko mācību materiālu veidošanā.  

9.   Iesaistīties profesionālās izglītības iestāžu direktoru, vietnieku, pedagogu un citu 

atbalsta personu pamatprasmju un profesionālo iemaņu, pedagoģisko kompetenču 

atbalsta pasākumu īstenošanā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

10. Iesaistīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta projektā SAM 8.3.4. “Samazināt izglītojamo 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”. 
11. Veicināt jauniešu karjeras izvēles un karjeras attīstības atbalsta pasākumus. 

12. Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un darba devējiem iesaistīt 

jauniešus darba vidē balstītajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, arī 

projekta 8.5.1.0/16/1/001 ”Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros. 

13. Organizēt pasākumu kopumu, kuros jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, izzināt tālākās izglītības iespējas; organizēt karjeras konsultācijas, 

kuru laikā audzēkņiem ir dota iespēja uzzināt savus talantus un pilnveidojamās 

puses, „projektēt” savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu; organizēt radošās 

darbnīcas, konkursus un iesaistīties citās ar karjeras izglītību saistītās aktivitātēs. 

 

 

 

 



1. pielikums 

Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2016. līdz 22.06.2016.) 
.  

Kurss  
Izglītojamo 

skaits uz  

01.01.2016.  

Atskaitīšanas iemesli  

Kopā  %  
Pārgāja uz 

citu mācību 

iestādi  

Slimības 

dēļ  

Nepietiekams 

vērtējums  

Neattaisnotie 

kavējumi  

Dzīves  

vietas  

maiņa  

Ģimenes 

apstākļi  

Citi 

iemesli  

1. D 26 - -  -  -  1 -  -  1 3,85  

1.G 20 -  -  -  -  - - 1 1  5,00  

1. L 20 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1. S 29 - -  -  1 2  2 -  5 17,24  

2.D 23  -  -  -  1 - 2 1 4 17,39  

2.L 33 - -  -  - 2 1 1 4 12,12  

2.P 17 -  -  -  -  -  1 -  1 5,88 

2.S 17 -  -  -  - 1 2 -  3  17,65  

2.R 17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3.A 23  -  -  -  - 1 -  -  1  4,35  

3.C 21  -  -  -  -  1 -  1 2 9,52 

3.F 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3.G 23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3.L 28  -  -  -  -  2 -  -  2  7,14 

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

4.A 25  -  -  -  1 -  -  -  1 4,00 

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

4.F 20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4.G 27  -  -  -  - -  -  -  - -  

4.L 20 -  -  -  - -  -  1 1  5,00  

4.R 21  -  -  -  1 1 -  5 7 33,33 

4.T 21  -  -  -  2  -  -  5 7 33,33  

KOPĀ  495 - -  -  7 11 9 15 42  8,48  
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2. pielikums 

Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.01.2016. līdz 22.06.2016.) ESF grupās 
  

Kurss  
Izglītojamo 

skaits uz  

01.01.2016.  

  Atskaitīšanas iemesli     

Kopā  %  
Pārgāja uz 

citu mācību 

iestādi  

Slimības 

dēļ  

Nepietiekams 

vērtējums  

Neattaisnotie 

kavējumi  

Dzīves  

vietas  

maiņa  

Ģimenes 

apstākļi  

Citi 

iemesli  

LG 2  17  -  -  -  -  1 1 3 5 29,41 

AC 2 13 -  1 -  -  -  -  2 3 23,08 

KOPĀ  30  -  1 -  - 1 1 5  8 26,67  
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3. pielikums 

Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.) 
    

Kurss  
Izglītojamo 

skaits uz  

01.09.2016.  

  Atskaitīšanas iemesli     

Kopā  %  
Pārgāja uz  

citu mācību 

iestādi  
Slimības dēļ  

Nepietiekams 

vērtējums  

Neattaisnotie 

kavējumi  

Dzīves vietas  

maiņa  Ģimenes 

apstākļi  

Citi 

iemesli  

1. D 25 1  -  - -  -  -  2  3 12,00  

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

1. L 27  - - - - - - - - - 

1. S 26 2 - - - - 1 - 3 11,54 

1. R 25 - - - - 1 1 1 3 12,00 

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

2. S 24 1 1 - - - 2 - 4 16,67 

2. L 21 - - - - - - - - - 

2. G 21 - - - - - - - - - 

3. D 20  1 - - - 1 - - 2 10,00 

3. P 13 - - - - - - - - - 

3. S 13  - - - - - - - - - 

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

3. R 17 - - - - 1 - - 1 5,88 

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

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

4. F 17 - - - - - - - - - 

4. G 24 - - - - - - - - - 

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

4. R 25 -   - -  -  1 -  -  1  4,00  

KOPĀ  451 5 1  - 1  6 5 4 22 4,88 
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4. pielikums  

 

Atskaitītie izglītojamie (laika periods no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.) ESF grupās 
  

Kurss  
Izglītojamo 

skaits uz  

01.09.2016.  

  Atskaitīšanas iemesli     

Kopā  %  
Pārgāja uz  

citu mācību 

iestādi  
Slimības dēļ  

Nepietiekams 

vērtējums  

Neattaisnotie 

kavējumi  

Dzīves vietas  

maiņa  Ģimenes 

apstākļi  

Citi 

iemesli  

K 1 5 -  - - - - - - - - 

LG 2 12 -  - - - - - - - - 

LG 3 17 -  - - 1 1 - 2 4 23,53 

AC 2 10  - - 1 - - - - 1 10,00 

AC 3 20 1 - - 6 - 1 1 9 45,00 

KOPĀ  64  1 - 1 7 1 1 3 14 21,88 

  

  


