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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 23 680 absolventi.
Atbilstoši apstiprinātajai skolas vadības struktūrshēmai, skolā darbojas Mācību daļa, kuru
vada direktora vietnieks mācību darbā. Tas vada un koordinē Mācību prakses nodaļas,
Komerczinību, restorānu un ēdināšanas pakalpojumu nodaļas, Loģistikas, reklāmas komerczinību
un klientu apkalpošanas nodaļas darbu, kā arī izglītības metodiķa, sporta organizatora un
bibliotekāra darbu. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu un Profesionālo mācību priekšmetu
metodiskās komisijas darbu vada izglītības metodiķis. Mācību daļa sagatavo priekšlikumus
Metodiskās padomes darbībai, sniedz informāciju Pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas padomes
un Skolas konventa sēdēs.
Audzināšanas darbu vada direktora vietniece audzināšanas darbā, kura koordinē kursu
audzinātāju darbu, ārpusstundu pasākumus, interešu izglītības darbu, kā arī konsultē skolas
pašpārvaldi.
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs organizē un vada saimnieciskā nodrošinājuma
procesu skolā, un ir atbildīgs par tehniskā personāla darbu.
2018./2019. mācību gadu uzsāka 470 audzēkņi. Skolā kopā strādāja 67 darbinieki.
Skola tika akreditēta 2016. gadā uz sešiem gadiem.
1.2. Skolas darbības virzieni un mērķis
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.
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1.3. 2018. gada skolas darbības mērķis un galvenie uzdevumi
2018. gadā skola izvirzīja mērķi – veicināt izglītojamo kompetenču attīstību, izveidojot
pastāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un darba
vidē balstītu izglītības pieeju, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot
un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši aktualizētajai nozaru kvalifikācijas
struktūrai.
Skolas darbības galvenie uzdevumi 2018. gadā:
1. Sagatavot jaunās profesionālās izglītības programmas Banku zinības un finanses
(iegūstamā kvalifikācijā – finanšu darbinieks) jauniešiem ar pamatskolas izglītību un izglītības
programmas Komerczinības ( iegūstamā kvalifikācijā – transporta pārvadājuma
komercdarbinieks) jauniešiem gan pamatskolas, gan ar vidusskolas izglītību licencēšanai un
akreditācijas procesam.
2. Pielietot daudzveidīgas praktiskās metodes izglītojamo kompetenču paaugstināšanai
dažādos mācību priekšmetos un moduļos.
3. Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un darba devējiem iesaistīt jauniešus
darba vidē balstītajās mācībās un mācību prakses uzņēmumos, arī projekta
8.5.1.0/16/1/001”Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un
mācību prakses uzņēmumos”ietvaros, slēgt sadarbības līgumus ar darba devējiem.
4. Izvērtēt 2017./2018. 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.
5. Uzsākt pieaugušo apmācību, piedāvājot tālākizglītības, profesionālās pilnveides ,
formālās un neformālās izglītības programmas Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.4.1.0/16/I/001s “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”aktivitātēs.
6. Izvērtēt ES fondu finansēto projektu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”projekta
“Sākotnējās profesionālās izglītības priogrammu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”,
vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 un ES fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr.474 “Drabības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci”īstenošanas noteikumi”18.2.1. un 18.2.2. apakšpunktā minēto
atbalstāmo darbību īstenošanas gaitu un apkopot rezultātus par visu projektu realizācijas procesu.
7. Pedagogiem strādāt Valsts izglītības satura centra izveidotajās darba grupās pie jaunu
profesionālo modulāro izglītības programmu izstrādes un ieviešanas, profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu satura, kā arī mācību līdzekļu un metidisko mācību materiālu veidošanas.
8. Iesaistīties profesionālo izglītības iestāžu direktoru, direktoru vietnieku, pedagogu
tālākizglītības kursos, ko realizē VISC ES fonda finansētā projekta “Profesionālās izglītības
iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”( vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
ietvaros, lai pilnveidotu vispārējās prasmes un profesionālās kompetences.
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9. Turpināt īstenot ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.4.
specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” (PuMPuRS) projektu.
10. Piedalīties visiem skolas izglītojamajiem Latvijas valsts simtgadei veltītajā iniciatīvā
“Latvijas skolas soma”, ar mērķi izzināt, iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības
dinamiskā un jēgpilnā darbībā.
11. Iesaistīt izglītojamos Labo darbu nedēļā, lai sekmētu viņu pilsonisko līdzdalību,
patstāvību un piedalīšanos valstiskās identitātes stiprināšanā.
12. Organizēt Karjeras izglītības pasākumus, integrējot tos izglītības procesā, iepazīstināt
izgllītojamos ar potenciālām darba vietām un iespējām turpināt studijas augstskolā.
13. Veidot komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot tai skaitā plašsaziņas līdzekļus, un
organizēt pasākumus, lai informētu potenciālos auzdēkņus un viņu vecākus par piedāvātajām
izglītības programmām skolā.
14. Turpināt sakārtot un modernizēt skolas telpas un materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot
profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi, iesaistīties darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un pašvaldības dzīvojamās ēkās”4.2.1.2. pasākuma
“veicināt energoefektivitātespaaugstināšanu valsts ēkās”projekta pieteikšanās dokumentācijas
sagatavošanā.

2. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas finanšu resursi
un darbības rezultāti
2.1. Finanšu resuri
Skolas finanšu resursi un tā izlietojums apkopoti 1.- 3. tabulā.
1. tabula
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)
Nr.
p.k.
1.

Finansiālie rādītāji

1 150 080

Budžeta
izpilde
1 209 375

1 142 954

1 195 705

1 195 705

5 285

5 217

7 126

8 600

8 453

Izdevumi (kopā)

1 142 954

1 209 590

1 209 375

Uzturēšanas
(kopā)

1 131 154

1 190 990

1 190 983

899 456

959 108

959 101

Finanšu
izdevumu
(kopā)

resursi
segšanai

Dotācija

1.2.

Transferti

1.3.

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

2.1.
2.1.1.

2018. gads
Apstiprināts
likumā
1 209 590

1.1.

2.

2017. gads
(budžeta
izpilde)

izdevumi

Kārtējie izdevumi
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2.1.2.
2.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

231 698

231 882

231 882

Izdevumi
kapitālieguldījumiem

18 926

18 600

18 392

2. tabula
Eiropas Sociālā fonda finansējums projektu un pasākumu īstenošanai (euro)
Nr.
p.k.
1.

1.1.
2.
2.1.

2018. gads

2017. gads
(budžeta
izpilde)
119 257

Apstiprināts
likumā
87 011

Budžeta
izpilde
82 838

Dotācija

119 257

87 011

82 838

Izdevumi (kopā)

119 257

87 011

82 838

Uzturēšanas
(kopā)

119 257

87 011

82 838

Finansiālie rādītāji
Finanšu
izdevumu
(kopā)

resursi
segšanai

izdevumi

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

77 742

67 188

63 761

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

41 515

19 823

19 077

3. tabula
Finansējums ERASMUS+ projektu un pasākumu īstenošanai (euro)

Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

2018. gads
Apstiprināts
Budžeta
likumā
izpilde

resursi
segšanai

0

0

0

1.1.
1.2.

Dotācijas
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

0
0

0
0

0
0

1.3.

Ārvalstu
palīdzība

finanšu

0

0

0

1.4.

Ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

2.
2.1.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas
izdevumi
(kopā)

9 153
9 153

6 590
6 590

5 404
5 404

9 153

6 590

5 404

1.

Finanšu
izdevumu
(kopā)

2017. gads
(budžeta
izpilde)

2.1.1. Kārtējie izdevumi
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2.2. Skolas darbības rezultāti
2.2.1. Skolas īstenotās profesionālās izglītības programmas pārskata gadā
Skola 2018. gadā realizēja 9 licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības
budžeta programmas (skat. 4.tabulu)
4.tabula
Izglītības programmas Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2018. gadā
Izglītības programmas
nosaukums

Iegūstamā
kvalifikācija

Kods

Licences Nr.

Komerczinības

Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

33341021

P-17129

Reklāmas pakalpojumu
33341021
komercdarbinieks

P-15623

Komerczinības
Komerczinības
Restorānu pakalpojumi
Restorānu pakalpojumi
Ēdināšanas pakalpojumi

Komercdarbinieks

33341021

P-15622

Restorānu pakalpojuma
33811041
speciālists

P-15624

Viesmīlis

33811041

P-17248

Ēdināšanas
33811021
pakalpojumu speciālists

P-11858

Administratīvie un
sekretāru pakalpojumi

Klientu apkalpošanas
speciālists

33346011

P-14410

Telemehānika un
loģistika

Loģistikas darbinieks

33345121

P-11856

Telemehānika un
loģistika

Loģistikas darbinieks 35b345121

P-16236

Skola piedalās ES fondu finansētajos projektos - Eiropas Savienības fondu darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt
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)” un Eiropas Savienības
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Ministru kabineta
2016.gada 15. jūlija noteikumu Nr.474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas
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noteikumi” 18.2.1. un 18.2.2. apakšpunktā minēto atbastāmo darbību īstenošanā, kuri dod iespēju
1,5 gadu laikā apgūt profesionālās izglītības programmu pēc vidusskolas.
2018. gadā skola īstenoja vienu licencētu un akreditētu Eiropas Sociālā fonda profesionālās
izglītības programmu izglītojamajiem ar iegūtu vidējo izglītību programmā Telemehānika un
loģistika (iegūstamā kvalifikācija -loģistikas darbinieks). 2018. gadā mācījās divas ES fonda
grupas.
Skolā ir iespējams iegūt ārpusformālās izglītības sistēmas profesionālās kompetences
novērtēšanu šādās kvalifikācijās:
1. Restorānu pakalpojumu speciālists;
2. Komercdarbinieks;
3. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks;
4. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
5. Loģistikas darbinieks.
Noslēgti deleģējuma līgumi ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par ārpusformālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējām. 2018. gadā neviens
nav izmantojis iespēju iegūt kvalifikāciju.

2.2.2. Mācību process
Pedagoģiskās padomes sēdes
2018. gadā tika plānotas un notika 6 pedagoģiskās padomes sēdes (turpmāk tekstā – PPS).
• 2018. gada 9. janvārī PPS par 2017./2018. māc. gada 1. semestra mācību darba, skolas
audzināšanas darba rezultātiem un projektu aktivitātēm.
• 2018. gada 27. martā PPS par metodisko tēmu “Daudzveidīgo mācību metožu pielietošana
izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos mācību priekšmetos un jomās, moduļu
apmācības sistēmās”
• 2018. gada 29. jūnijā PPS par 2017./2018. mācību gada 2. semestra rezultātiem, skolas
audzināšanas darbu un CPK eksāmenu rezultātiem.
• 2018. gada 30. augustā PPS par aktualitātēm izglītības sistēmā, uzsākot 2018./2019.
mācību gadu.
• 2018. gada 18. septembrī PPS par Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas
2017./2018. mācību gada galveno mērķi un uzdevumiem. Kandidātu apstiprināšana un izvirzīšana
skolas ētikas komisijai.
• 2018. gada 27. novembrī PPS par 1. kursu adaptācijas procesu un Valsts centralizēto
eksāmenu un centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem. Mācību darba
kvalitātes izvērtējums 1. kursos pēc vēroto stundu un izglītojamo aptauju rezultātiem.
• 2018. gada 27. martā notika PPS par metodisko tēmu “Daudzveidīgo mācību metožu
pielietošana izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos mācību priekšmetos un jomās,
moduļu apmācības sistēmās”.
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
2017./2018. m.g.
2017./2018. māc. gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 291 izglītojamais.
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja 74 izglītojamie. Izglītojamie apgūst Latvijas un pasaules
vēsturi tikai 1. kursā. Lai sekmīgi apgūtu vēsturi skolā tiek organizēti dažādi pasākumi – ceļojošās
izstādes, konkursi, olimpiāde. Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents ir 39,64 %, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir augstāks (skat. 5.tabulu). Valstī vidējais kopprocents ir 40%,
profesionālās izglītības iestādēs 39,6%. Analizējot rezultātus, var secināt, ka izglītojamie vēstures
eksāmenā uzrādījuši labus rezultātus. Grūtības sagādājusi 3. daļa, kur izglītojamajiem jāraksta
eseja par doto tēmu.
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 53 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 16,92 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir nedaudz zemāks. Valstī
vidējais kopprocents ir 34,6%, profesionālās izglītības iestādēs 20,3%. Analizējot matemātikas
eksāmenu pa daļām, var secināt, ka izglītojamie 1. daļā vidēji ieguvuši 40%, 2 daļā 9%, 3. daļā –
1%. Matemātikas vidusskolas kursa apguve izglītojamajiem sagādā grūtības, jo daudzi
izglītojamie skolā iestājās ar nepietiekamu vai gandrīz viduvēju vērtējumu, kā arī, beidzot
pamatskolu, nav kārtojuši valsts pārbaudes darbus slimības dēļ. Izglītojamajiem dažkārt nav
motivācija mācīties, nav vēlme tiekties pēc augstāka vērtējuma un labākām zināšanām.
Latviešu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 56 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 45,09 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir nedaudz zemāks. Valstī
vidējais kopprocents ir 52,6%, profesionālās izglītības iestādēs 42,1%. Analizējot rezultātus, var
secināt, ka skolā ir augstāki rezultāti, nekā vidēji citās profesionālās izglītības iestādēs.
Angļu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 59 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 54,27 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir augstāks. Valstī vidējais
kopprocents ir 61.9%, profesionālās izglītības iestādēs 49,4%. Analizējot rezultātus, var secināt,
ka skolā ir augstāki rezultāti, nekā vidēji citās profesionālās izglītības iestādēs. Analizējot
eksāmenu pa daļām, var secināt, ka vislabāk izglītojamie ir apguvuši klausīšanās, runāšanas un
lasīšanas prasmes. Nedaudz zemāki vidējie rādītāji ir valodas lietojuma un rakstīšanas daļās. Lai
izglītojamie pilnveidotu kompetences, apgūstot angļu valodu, valodas apguves procesā jāveicina
izglītojamo prasmes lietot svešvalodu atšķirīgās dzīves situācijās, jāpilnveido lasīšanas un
prezentēšanas prasmes, lasot grāmatas, veidojot prezentācijas.
Krievu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 49 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 77,48 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir augstāks. Valstī vidējais
kopprocents ir 70,3%, profesionālās izglītības iestādēs 67,7%.
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5. tabula
Centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums par vidējās izglītības apguvi
no 2015./2016. m. g. līdz 2017./2018. m. g.
Kopvērtējums % skolā
Eksāmeni

2015./
2016.
m. g.

Kopvērtējums % pēc
tipa:
profesionālās+mākslas

Kopvērtējums % pēc
urbanizācijas: Rīga

Kopvērtējums %
valstī

2016./
2017.
m.g.

2017./
2018.
m.g.

2015./
2016.
m.g.

2016./
2017.
m.g.

2017./
2018.
m.g.

2015./
2016.
m.g.

2016./
2017.
m.g.

2017./
2018.
m.g.

2015./
2016.
m.g.

2016./
2017.
m.g.

2017./
2018.
m.g.

Matemātika

17,8

17,8

16,92

20,6

19,6

20,3

38,6

37,1

38,1

36,2

34,9

34,6

Angļu valoda

53,1

51,0

54,27

48,0

46,1

49,4

64,7

63,8

65,3

61,0

59,7

61,9

Krievu valoda

70,2

70,2

77,48

62,1

26,5

67,7

71,9

71,0

74,4

67,0

68,6

70,3

Latviešu valoda

42,2

47,4

45,09

41,5

42,1

42,1

51,0

51,0

52,8

51,3

50,9

52,6

Latvijas un
pasaules vēsture

37,7

39,0

39,64

38,5

37,5

36,9

45,5

45,0

42,4

41,9

41,5

40,0

Centralizēto eksāmenu rezultāti atkarīgi no izglītojamo mācību priekšmetu apguves līmeņa,
prasmes organizēt savu mācību darbu, stundu apmeklējuma, mācību motivācijas līmeņa, kā arī,
kādā līmenī apgūta pamatizglītības programma.
Analizējot 2017./2018. māc. g. centralizēto eksāmenu vērtējumus var secināt, ka izglītojamie
uzrādījuši labus, savām spējām atbilstošus rezultātus krievu valodā, vēsturē, angļu valodā un
latviešu valodā. Problēmas sagādā matemātika.
Turpmākajā darbā pedagogi strādās pie
izglītojamo individuālo zināšanu, prasmju pilnveides, kā arī izstrādās programmu darbam ar
izglītojamiem, kuriem ir nepietiekams zināšanu un prasmju līmenis matemātikā.
Centralizēto eksāmenu rezultāti valstī redzami 1. attēlā.
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1. attēls

Valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
2017./2018. mācību gadā Centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus (turpmāk
tekstā – Eksāmens) profesionālās kvalifikācijas iegūšanai kārtoja 90 izglītojamie valsts budžeta un
Eiropas Savienības fondu finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās.
6. tabula.
Valsts centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums skolā
un valstī no 2015. gada līdz 2018. gadam
Izglītības
programmas
nosaukums

Piešķiramās
kvalifikācijas
nosaukums

Vidējais vērtējums skolā

Vidējais vērtējums valstī

2015./2016.
m.g.

2016./2017.
m.g.

2017./2018.
m.g.

2015./2016.
m.g.

2016./2017.
m.g.

2017./2018.
m.g.

Telemehānika
un loģistika

Loģistikas darbinieks

7,7

8,3

7,70

7,85

7,86

7,7

Komerczinības

Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

7,2

7,7

7,1

6,52

7,00

6,32

Restorānu
pakalpojumi

Restorāna
pakalpojumu
speciālists

-

-

7,61

-

-

7,8

Komerczinības

Restorānu
pakalpojumu
komercdarbinieks

7,5

7,3

-

7,36

7,3

-

Komerczinības

Komercdarbinieks

-

-

9,47

-

-

9,14

10

Komerczinības

Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

7,1

7,6

-

7,81

7,7

-

Salīdzinot pēdējos trīs gadus, var secināt, ka CPKE izglītojamo zināšanu un prasmju
līmenis ir labs.
Profesionālās izglītības programmā Telemehānika un loģistika, kvalifikācijā loģistikas
darbinieks CPKE kārtoja 44 izglītojamie (21 izglītojamais budžetā grupā un 23 izglītojamie ESF
finansētajā grupā). Vidējais vērtējums 7,7, valstī 7,88 (skat. 6.tabulu) Izglītojamajiem grūtības
sagādāja teorētiskās daļas un paaugstinātās grūtības jautājumi.
Profesionālās izglītības programmā Restorānu pakalpojumi, kvalifikācijā restorānu
pakalpojumu speciālists CPKE kārtoja 21 izglītojamais. Vidējais vērtējums 7,61, valstī 7,8.
Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā komercdarbinieks
eksāmenu gatavoja skolā izveidota darba grupa. Vidējais vērtējums 9,47, valstī 9,14. Kopumā
izglītojamie uzrādījuši optimālas un izcilas zināšanas un prasmes.
Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks CPKE kārtoja 10 izglītojamie. Vidējais vērtējums 7,1, valstī 6,32. Eksāmena
komisija augstu novērtēja prezentāciju noformējumu, prasmi atbildēt uz jautājumiem, uzvedības
kultūru, attieksmi pret veicamajiem uzdevumiem.
Izvērtējot CPKE rezultātus, var secināt, ka izglītojamie uzrādījuši labus rezultātus
eksāmenos, vidējais vērtējums visos kvalifikācijas eksāmenos ir virs 7 ballēm, kvalifikācijā
komercdarbinieks virs 9 ballēm. Kvalifikācijās reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks,
komercdarbinieks, restorānu pakalpojumu speciālists CPKE vērtējumi ir augstāki nekā valstī
(skat. 7. tab.).

7.tabula
Valsts centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
2017. / 2018. m.g. valsts finansētajās programmās

Nr.
p.k.

Profesionālā
kvalifikācija

Izglītojamo
skaits

5

6

7

8

9

10

Vidējais
vērtējums

1.

Loģistikas darbinieks

21

3

3

14

10

12

2

6.95

2.

Restorānu pakalpojumu
komercdarbinieks

12

-

2

3

1

5

1

8.00

3.

Reklāmas pakalpojumu
komercdarbinieks

10

2

2

1

3

2

-

7.1

4.

Komercdarbinieks

15

-

-

-

3

2

10

9.5

11

Ar ES fonda atbalstu skolā tiek realizētas 1,5 gadīgās programmas Telemehānika un
loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks un programma Restorānu pakalpojumi,
iegūstamā kvalifikācija restorānu pakalpojumu speciālists izglītojamajiem pēc vidusskolas.
2017./2018. mācību gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”
projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem
ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2.15/I/001) ietvaros finansētās profesionālās vidējās izglītības
programmā Telemehānika un loģistika kvalifikācijā loģistikas darbinieks CPKE kārtoja 12
izglītojamie LG3 kursā un 11 izglītojamie LG4 kursā. Vidējais vērtējums LG3 kursa
izglītojamajiem 8,83, LG4 kursā 7,91, LG5 kursā 7.33, LG6 kursā 6,75 (skat. 8.tabulu). Pēc CPKE
eksāmena komisija secināja, ka izglītojamie ir labi sagatavoti, zinoši un pozitīva attieksme pret
veicamo darbu.
CPKE kārtoja 9 izglītojamie programmā Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija
restorānu pakalpojumu speciālists. Izglītojamie uzrādīja labas zināšanas un prasmes, vid.
vērtējums 7,11.
Izvērtējot rezultātus visās izglītības programmās, var secināt, ka izglītojamie pēc
vidusskolas ir uzrādījuši labas zināšanas, ir mērķtiecīgāki un motivētāki iegūt kvalifikāciju.
2018. gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus profesionālās kvalifikācijas iegūšanai
kārtoja 32 izglītojamie
8. tabula
Eiropas Savienības fondu finansēto grupu izglītojamo profesionālo kvalifikācijas
eksāmenu rezultāti 2017./2018.m.g. un 2018./2019. m.g.
Nr.
p.k

Profesionālā
kvalifikācija

Izglītojamo
skaits

1.

Loģistikas darbinieks
(LG3 kurss)

11

2.

Loģistikas darbinieks
(LG4 kurss)

12

3.

Loģistikas darbinieks
(LG5 kurss)

6

4.

Loģistikas darbinieks
(LG6 kurss)

8

3.

Restorānu pakalpojumu
speciālists

9

5

1

12

6

7

8

9

2

2

2

5

4

6

10

Vidējais
vērtējums
7.91

2

8.83

1

2

3

7.33

2

3

2

6.75

1

6

2

7.11

9. tabula
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ESF finansētajās grupās
laika periodā no 2015. gada līdz 2018. gadam
Izglītības
programmas
nosaukums

Vidējais vērtējums skolā

Piešķiramās
kvalifikācijas
nosaukums

2015./
2016.
m. g.

Telemehānika
un loģistika

Loģistikas darbinieks

Restorānu
pakalpojumi

Restorāna
pakalpojumu
speciālists

Komerczinības

Komercdarbinieks

8.1

2016./
2017.
m. g.

8.67

2017./
2018.
m. g.

2018./
2019.
m. g.

8.37

7.04

Grupas

No 2015.- 2018. m. g.

LG1;LG2;LG3;LG4,
LG5, LG6
AC1;AC2;
AC3

7.79 7.11

_

9,2

-

K1

10. tabula
Izglītojamo skaits ESF finansētajās grupās, kuri kārtoja CPKE laika periodā
no 2015. gada līdz 2018. gadam
Iegūstamā kvalifikācija
Loģistikas
darbinieks

Restorānu
pakalpojumu
speciālists

2015./2016. m. g.

LG1

2016./2017. m. g.

Izglītojamo skaits CPKE
Loģistikas
darbinieks

Restorānu
pakalpojumu
speciālists

AC1

21

14

LG2

AC2

12

9

2017./2018. m. g.
(rudens
uzņemšana)

LG3

AC3

12

9

2017./2018. m. g.
(ziemas
uzņemšana)

LG4

-

2018./2019. m. g.
(rudens
uzņemšana)

LG5

Mācību gads

2018./2019. m. g.
(ziemas
uzņemšana)

Kopā

Komercdarbinieks

K1

11

6

LG6

8

10 grupas

13

107 izglītojamie

Komerc
darbinieks

5

Izvērtējot Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” projekta
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”
(vienošanās Nr. 7.2.1.2.15/I/001) mācību darba rezultātus var secināt, ka laika periodā no 2015.
gada līdz 2019. gadam Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācījušās 10 grupas trīs
izglītības programmās un ieguvuši kvalifikāciju 107 izglītojamie un CPKE uzrādījuši labas
zināšanas un prasmes (skat. 9. un 10. tabulu).

2.2.3. Metodiskais darbs
Skolā darbojās Profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija (PMP MK) un
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija (VMP MK). ( MK vadītājas Tatjana
Džugleja un Maruta Gailāne)
Jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde
2018. gadā saņemtas licences modulārai profesionālās izglītības programmai:
1. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - mazumtirdzniecības komercdarbinieks),
mācību ilgums 4 gadi, programmas kods 33341021, modulārā profesionālās izglītības
programma, programma licencēta 25.07.2018., licences Nr. P-17129.
2018. gadā saņemtas licences profesionālās izglītības programmai:
2. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - viesmīlis), mācību ilgums 4 gadi,
programmas kods 33811041, programma licencēta 03.08.2018., licences Nr. P-17248.
Programmas tiek gatavotas akreditācijai.
( Direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane, nodaļas vadītāja T. Pētersone)
2018. gadā izstrādātas un licencētas jaunas profesionālās izglītības programmas:
1. Banku zinības (iegūstamā kvalifikācija – finanšu darbinieks), mācību ilgums 4 gadi,
programmas kods 33343011, programma licencēta 29.08.2018., licences Nr. P-17423.
2.
Komerczinības
(iegūstamā
kvalifikācija
–
transporta
pārvadājumu
komercdarbinieks), mācību ilgums 4 gadi, programmas kods 33341021, programma
licencēta 25.09.2018., licences Nr. P-17578.
(direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane, PMP MK vadītāja T. Džugleja un pedagogi A.
Bogdanovs, A. Lāce, T. Ločmele)
Veiksmīgas uzņemšanas rezultātā programmas tiks gatavotas akreditācijai.
Darbs pie kvalifikācijas eksāmenu satura un moduļu noslēguma pārbaudes darbiem,
programmām sadarbībā ar VISC
Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra ( turpmāk tekstā –VISC) profesionālās
izglītības pārbaudījumu nodaļu, pedagogi strādāja darba grupās pie profesionālās
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kvalifikācijas eksāmenu satura un sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionālās
izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.
8.5.3.0/16/I/001) koordinatoriem, pie modulāro programmu mācību kursu moduļu noslēguma
pārbaudes darbu veidošanas šādās programmās:
1. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - komercdarbinieks), mācību ilgums 4 gadi –
darbs pie kvalifikācijas eksāmena.
Skolas profesionālo priekšmetu pedagogu darba grupa strādāja pie kvalifikācijas eksāmena
programmā Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – komercdarbinieks) sagatavošanas,
noformēšanas un iesniegšanas VISC, pedagogi T. Džugleja, T. Ločmele.
2. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - restorānu pakalpojumu speciālists),
mācību ilgums 4 gadi – darbs pie kvalifikācijas eksāmena satura un mācību kursu moduļu
noslēguma darbiem, pedagoģes A. Upmine, I. Dūmiņa.
27.02.2018.– darba grupas sanāksme notika Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā par
CPKE, kvalifikācijā restorānu pakalpojumu speciālists. Sanāksmē piedalījās pedagoģe A.
Upmine, D. Konrāde.
3. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – reklāmas pakalpojumu speciālists), mācību
ilgums 4 gadi – darbs pie profesionālā kvalifikācijas eksāmena satura un mācību kursu moduļu
noslēguma darbiem.
28.02.2018.- darba grupas sanāksme notika Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā par
CPKE, kvalifikācijā reklāmas pakalpojumu speciālists. Sanāksmē piedalījās pedagoģe D.
Kaparkalēja.
Darba procesa rezultātā sagatavoti CPKE 2018./2019. m.g.
4. 2018. gadā darbs pie modulārās profesionālās izglītības programmas Restorānu
pakalpojumi, kvalifikācija viesmīlis izstrādes VISC darba grupā, pedagoģe Daiga Konrāde.

Darbs pie modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas skolā un VISC
organizētajās darba grupās
VISC organizētajās darba grupās ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros tika
uzsākts darbs pie modulāro programmu aprobācijas un satura izvērtēšanas un pedagogu
profesionālās pilnveides.
Skolā tiek realizētas 6 modulārās profesionālā izglītības programmas ( turpmāk tekstā MPIP):
1. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks),
mācību ilgums 4 gadi;
2. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - mazumtirdzniecības komercdarbinieks),
mācību ilgums 4 gadi;
3. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - komercdarbinieks), mācību ilgums 4 gadi;
4. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - restorānu pakalpojumu speciālists),
mācību ilgums 4 gadi;
5. Telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija - loģistikas darbinieks), mācību
ilgums 4 gadi;
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6. Telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija - loģistikas darbinieks), mācību
ilgums 1,5 gadi;
Gada laikā skolā notika aktīvs darbs pie mācību kursu programmu izstrādāšanas,
aprobācijas un izvērtēšanas. Pēc moduļu pabeigšanas MPIP iesaistītie pedagogi izvērtēja moduļu
programmas tēmu saturu, procentuālo apjomu, modulārās apmācības plusus, mīnusus un apkopoja
secinājumus.
2018. gada 16.februārī VISC ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un iesaistītā personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
ietvaros PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" notika MPIP Telemehānika un loģistika, iegūstamā
kvalifikācija loģistikas darbinieks metodiskā sanāksme, kurā piedalījās pedagoģe A. Lāce un T.
Džugleja. Sanāksmes mērķis – dalīties pieredzē par moduļu „Transporta un loģistikas nozares
uzņēmumu pamatprocesi” un „Kravu identificēšana” aprobācijas gaitu. Sanāksmes laikā tika
veikti moduļa „Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi” un „Kravu
identificēšana” satura papildinājumi un labojumi.
2018. gada 5. martā VISC ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un iesaistītā personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
ietvaros PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" notika MPIP “Komercdarbinieks”,
“Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” un “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”
sanāksme. Sanāksmē piedalījās pedagoģe T. Džugleja. Sanāksmes mērķis-izvērtēt MPIP
aprobācijas gaitu, identificēt problēmas, izvirzīt uzdevumus MPIP aprobācijas procesam
programmās “Komercdarbinieks”, “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” un “Reklāmas
pakalpojumu komercdarbinieks”. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par MPIP īstenošanas gaitu,
problēmām, mācot moduli “Uzņēmuma darbības pamatprocesi”, “Preču un pakalpojumu
iepirkšana” un “Preču un pakalpojumu pārdošana”. Darba grupa nonāca pie secinājuma, ka ir
jāveic būtiskie grozījumi modulī “Uzņēmuma darbības pamatprocesi” un “Preču un pakalpojumu
iepirkšana”. Sanāksmes laikā tika izstrādāts arī vienots eksāmena darbs modulī “Uzņēmuma
darbības pamatprocesi”.
2018. gada 7. martā RTPV notiek sanāksme par modulārās izglītības programmas
Restorānu pakalpojumi, kvalifikācijā Restorānu pakalpojumu speciālists, aprobācijas gaitu.
Sanāksme notiek ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un
iesaistītā personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. Piedalās
pedagoģes I. Dūmiņa, A. Upmine, T. Džugleja, direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane.
RTPV pedagogi 1.un 2.semestrī apmeklēja seminārus ESF projekta “Profesionālās
izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.
8.5.3.0/16/I/001) ietvaros pat MPIP:
•
•
•

2018. gada 4. janvāra seminārs “Novitātes metodiskajā darbā profesionālās
izglītības satura kontekstā” – piedalījās A.Upmine, I.Dūmiņa, D.Konrāde;
2018. gada 22.un 23. februāra seminārs “Modulāro izglītības programmu izstrādes
metodika un prakse” – piedalījās M.Onužāne-Saliņa un D.Kaparkalēja;
2018. gada 1. un 2. marta seminārs “Modulāro izglītības programmu īstenošana”piedalījās T.Ločmele.

Semināros tika skaidrots par modulāro programmu veidošanu, kā arī apzinātas problēmas
MPIP īstenošanas gaitā.
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Ārpusstundu pasākumi profesionālajos mācību priekšmetos
Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas pedagogu organizētie pasākumi
skolā:


2018.gada 18.janvārī tikšanās ar reklāmas aģentūras Media House projektu vadītāju
Regīnu Beļakovu, atbildīgā pedagoģe Daina Kaparkalēja.
 2018. gada 20. februārī konkurss “Labākais skatlogu noformējums” komerczinību
programmā, kvalifikācijā mazumtirdzniecības komercdarbinieks, atbildīgais pedagogs
K. Dzenis;
 2018.gada 27.februārī notika pasākums “Tematiskie galda klājumi” restorānu
pakalpojumu programmā, kvalifikācijā restorānu pakalpojumu darbinieks, atbildīgie
pedagogi A. Upmine un I. Dūmiņa. Pasākuma mērķis bija pilnveidot izglītojamo
kompetences banketu organizēšanā.
 2018.gada 2.martā biznesa plānu konkurss “Mana oriģinālā biznesa ideja dzīvos” .
Konkursa mērķis bija radīt izglītojamajos interesi par komercdarbības uzsākšanu, biznesa
plāna idejas prezentēšana. Biznesa plānus vērtēja žurijas komisija, kurā bija pārstāvji no
dažādiem Latvijas uzņēmumiem.
 No 2018.gada 19.marta līdz 23.martam karjeras izglītības meistarstiķa pasākums
„Ceļojums pa izglītības programmu stacijām”. Pasākuma laikā varēja tikties ar dažādu
nozaru uzņēmējiem, iepazīties ar skolas piedāvātajām izglītības programmām un
piedalīties plakātu konkursā “Manas karjeras kāpnes”.
 2018. gada 28. septembrī pasniedzējas I. Jansones lekcija par finanšu pratību.
 2018. gada 14. novembrī profesionālās meistarības konkurss “Viesmīlības pakalpojumi”
un “Ēdināšanas pakalpojumi”. Atbildīgais pedagogs A. Upmine un D. Konrāde.
 2018. gada 20. novembrī konkurss “Es - topošais loģistikas darbinieks”. Atbildīgais
pedagogs A. Bogdanovs.

Izglītojamo sagatavošana un dalība ārpusskolas profesionālās izglītības pasākumos valsts
līmenī:
 2018. gada 26. janvārī 3.S kursa izglītojamais Reinārs Ņikitins piedalījās konkursā
SkillsLatvia 2018, nominācijā Restorānu serviss. Izglītojamo konkursam sagatavoja A.
Upmine.
 2018.gada 10.-11.maijā notika biznesa plānu konkurss Malnavas koledžā. Konkursa
piedalījās 4.D kursa izglītojamā Karīna Kononova ar biznesa plānu SIA “Gardā dzīve”.
Konkursā Karīna ieguva 14. vietu. Atbildīgie pedagogi T. Džugleja un T. Ločmele.
 2018. gada 17. maijā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas jomas
meistarības konkursā “Ģimenes diena” piedalījās 3.S izglītojamie A. Fedotovska un K.
Karlsons. Atbildīgais pedagogs A. Upmine.
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Izglītojamo piedalīšanās ārpusstundu profesionālās izglītības pilnveidošanas pasākumos:
11. tabula
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogu organizētās mācību
ekskursijas 2018.gadā
Ekskursijas norises vieta un
laiks

Programma,
iegūstamā
kvalifikācija

Atbildīgie pedagogi

Dalībnieki

Ražotne Ādažu čipši, 2018.gada
22.janvārī

Komerczinības,
komercdarbinieks

Tatjana Džugleja,
Mārīte Gerharde

1.D kurss

Viesnīca Tallink, 2018.gada
6.februārī

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Iveta Dūmiņa

1.S kurss

A/S “Latvijas Finieris”,
2018.gada 20.februārī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Aleksandrs
Bogdanovs, Diāna
Liepa, Diāna Vārpa

1.L kurss

Depo, 2018.gada 24.februārī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce

LG5 kurss

PET pudeļu pārstrādes
uzņēmums AS “PET Baltija”,
2018.gada 16.martā

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce

LG6 kurss

SIA “Vervo”, ekspedīcijas
uzņēmums, 2018.gada 4.aprīlī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce

LG5, LG6
kurss

Tatjana Džugleja,
Vija Valtere

2.D kurss

Komerczinības,
SEB Global services, SEB
biznesa centrs, 2018.gada 11.aprīlī komercdarbinieks

SIA “Severstal Distribution”,
2018.gada 11.aprīlī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce, Karmena
Freimane

LG5, LG6
kurss

Eiropas māja, 2018.gada 11.aprīlī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Taņa Ločmele, Diāna
Liepa

1.L, 1.R
kurss

Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

AS “Riga Airoport Commercial
Development Distribution”,
lidosta Rīga, 2018.gada 12.aprīlī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce, Karmena
Freimane

LG5, LG6
kurss

Konference “Magnetic Latvia
tehnoloģiju Deep Tech Atelier”,

Telemehānika un
loģistika, loģistikas

Alisa Lāce

LG6 kurss
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Radisson Hotel Blu Latvija,
2018.gada 13.aprīlī

darbinieks

AS “Aldaris”, 2018.gada 24.aprīlī

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Alisa Lāce, Karmena
Freimane

LG5, LG6
kurss

Konference TSI “Research and
Technology – Step into the
Future”, 2018.gada 26.aprīlī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce

LG6 kurss

Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesa, 2018.gada
24.aprīlī

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Tatjana Džugleja

LG5 kurss

Skills Latvia 2018, 2018.gada
25.un 26.aprīlī

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Anita Upmine

1.S, 2.S kurss

Konkursa Skills Latvia 2018
apmeklējums, 2018.gada 26.aprīlī

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Iveta Dūmiņa

2.P kurss

Viesnīca “Grand Kempinski”,
2018.gada 8.maijā

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Iveta Dūmiņa

2.P kurss

Ekskursija uz Kurzemi, Kazas
siera ražotne/ saimniecība
«Dāri», Vīna darītava «Kaspari»,
«Pūres» šokolādes muzejs,
2018.gada 8.maijā

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Daiga Konrāde, Anita
Upmine

1.E, 1.S

Ēdināšanas
pakalpojumi,
ēdinašanas
pakalpojumu
speciālists

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, 2018.gada
17.maijā

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Liene Arnīte

1.S kurss

SIA “Do it”, Loģistikas centrs
“Berģi”, 2018.gada 22.maijā

Telemehānika un
loģistika, loģistikas

Alisa Lāce, Lauris
Ribaks

LG6 kurss
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darbinieks

SIA “Kuehne-Nagel Latvia”
aviokravu departaments ,
2018.gada 30.maijā

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce, Karmena
Freimane

LG5, LG6
kurss

RTU Centrālā bibliotēka,
2018.gada 25.jūnijā

Telemehānika un
loģistika, loģistikas
darbinieks

Alisa Lāce, Lauris
Ribaks

LG5, LG6
kurss

Izstādes “Riga Food”apmeklējums,
2018. gada 6. septembrī

Restorānu
pakalpojumi,
Restorānu
pakalpojumu
speciālists

I. Dūmiņa

4.S, 3.P, 3.S
kurss

Pēc dažādu uzņēmumu un citu iestāžu apmeklējumiem (skat.11 tab.) pedagogi ir secinājuši,
ka:
•
•
•
•
•

mācību ekskursijas dod iespēju nostiprināt skolā iegūtās teorētiskās zināšanas;
veidojas reāla izpratne par uzņēmuma ikdienas darbu;
tiek dažādots mācību process – izglītojamajiem patīk darbs ārpus klases;
tiek nodibināts kontakts ar potenciālajiem prakses vadītājiem;
izglītojamajiem rodas interese par tālākas izglītības iegūšanu.
Skolas dalība Junior Achievement programmā un skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)
veidošanā

2018.gada rudenī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir kļuvusi par Biedrības Junior
Achievement Latvija (turpmāk tekstā JA Latvija) dalībskolu. JA Latvija programmas ietvaros tika
izveidoti divi RTPV Skolēnu mācību uzņēmumi (turpmāk – SMU) – SMU “DEGLĪTIS” un
SMU “DAILE”. RTPV SMU mentores ir divas skolotājas: Tatjana Džugleja un Taņa Ločmele.
SMU “DEGLĪTIS” piedāvātais produkts: neparasta noformējuma parafīna sveces un gaumīgi
apgleznotas krūzītes un apakštasītes. SMU “DAILE” piedāvātais produkts: ekoloģiskie kopjošie
kosmētiskie līdzekļi – ķermeņa skrubis un skropstu serums.
•
•

•

•

•

2018. gada 7. novembrī pedagoģe T. Ločmele apmeklē Junior Achievement A līmeņa
tālākizglītības kursu RTU Riga Business School.
SMU “DAILE” ir piedalījies arī vairākos tirgos: Rīgas CITĀ BAZĀRĀ ziemā 2018.gada
8.decembrī t/c Domina Shopping, reģionālajā Citā Bazarā Aizkrauklē 2019.gada 16.martā
un arī Rīgas CITĀ BAZĀRĀ pavasarī 9.martā t/c Domina Shopping.
2018.gada 8.decembrī SMU “DAILE” vadītāja Monta Lilija Olekša uzvarēja “Business
pitch” Citā Bazārā ziemā t/c Domina Shopping, kā arī SMU “DAILE” komanda ieguvusi
simpātijas balvas un piesaistīja sponsoru uzmanību.
SMU “DEGLĪTIS” ir piedalījies vairākos tirdziņos: divos reģionālajos tirdziņos – Citā
Bazārā Gulbenē 2019.gada 14. februārī un 2019.gada 16.martā Citā Bazārā Aizkrauklē, kā
arī Rīgas CITĀ BAZĀRĀ pavasarī 9.martā t/c Domina Shopping.
2018.gada 22. un 23.augustā skolotājas T. Džugleja un T. Ločmele piedalījās divu dienu
pedagogu apmācībās Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas apgūšanā.
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•

Apmācības organizēja Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija
(JA Latvija) un līdzfinansēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Skolotājas
apguva pedagogu profesionālās pilnveides A programmu: Skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) mentora sagatavošana jauniešu uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanai izglītības
iestādē.
2018. gada 25. septembrī pedagogs A. Bogdanovs un 3. R kursa izglītojamie piedalās JA
Latvija seminārā Jūrmalā.

Skolas olimpiādes vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
2018. gada 9. janvārī olimpiāde ekonomikā. Atbildīgie pedagogi T. Džugleja un T.
Ločmele. Izglītojamie tiek tālāk izvirzīti dalībai ekonomikas olimpiādei Rīgas pilsētā.
2018. gada 16. janvārī olimpiāde krievu valodā. Olimpiādes mērķis: radīt interesi par
krievu valodu, kultūru un tradīcijām. Izglītojamie tiek tālāk izvirzīti dalībai ekonomikas
olimpiādē Rīgas pilsētā.
2018. gada 30. janvārī matemātikas konkurss. Konkursā piedalās 1.-3. kursu izglītojamie.
Konkursa mērķis ir radīt izglītojamajiem interesi par matemātiku.
2018. gada 24. aprīlī olimpiāde vēsturē par Latvijas vēsturi, kas veltīta Latvijas simtgadei.
Olimpiādes mērķis-veidot izglītojamajos dziļāku izpratni par Latvijas vēsturi. Atbildīgais
pedagogs J. Aizvakars.
2018. gada 13. septembrī olimpiāde angļu valodā. Atbildīgie pedagogi B. Fridrihsone, D.
Liepa.
Dalība Rīgas pilsētas organizētajās olimpiādēs
2018. gada 30. oktobrī angļu valodas olimpiādes 2. posms Rīgas pilsētā. Olimpiādē
piedalījās 2 izglītojamie. 3. R kursa izglītojamā Keita Elizabete Meiere ieguva atzinības
rakstu. Atbildīgais pedagogs B. Fridrihsone.

Skolas pasākumi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
2018. gada 13. februārī notika konkurss informātikā “Zini, mini, risini”. Atbildīgie
pedagogi Z. Petročenko un S. Rudzīte.
2018. gada 27. februārī viktorīna “Veiksme. Intuīcija. Prāts. Dabaszinības. Latvija”.
Konkurss tiek organizēts katru gadu dabaszinībās. Konkursa mērķis ir veicināt izglītojamo
interesi par dabas zinībām. Atbildīgais pedagogs M. Gailāne.
2018. gada 10. aprīlī Pavasara atnākšana latviešu folklorā. Atbildīgie pedagogi B. Stefena
un I. Mekšūna. Pasākumā piedalījās 1.-3. kursu izglītojamie.
2018. gada 17. aprīlī viktorīna “Esi gudrāks par Kahuut”. Atbildīgie pedagogi M.
Gailāne un izglītības metodiķe M. Onužane-Saliņa.
2018.gada martā, svešvalodu mēnesī visu kursu izglītojamie veidoja monologus,
diskutēja un pamatoja savu viedokli. Otra daļa svešvalodu mēnesim bija projekts “Old
Riga”, kurā izglītojamie izvēlējās ekskursiju maršrutu pa Vecrīgu un to novadīja saviem
grupas biedriem.
No 2018. gada 10. septembra līdz 14. septembrim dzejas jaunrades konkurss “Dzejas
dienas 2018”. Izglītojamie rakstīja radošo darbu –dzeju par Baltijas vienotību un noformēja
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darbu vizuāli. 13. septembrī bibliotēkā notika Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas
jauno dzejnieku dzejas lasījumi.
2018.gada 23. oktobrīnotika izteiksmīgās runas konkurss, kas veltīts Latvijas
simtgadei. Konkursā piedalījās 1. kursu izglītojamie. Atbildīgie I. Mekšūna un B. Stefena.
2018.gada 30. oktobrī notika pirmo kursu viktorīna “Rūdīts erudīts”. Konkursā bija 7
stacijas, kurās 1. kursa audzēkņiem bija iespēja parādīt zināšanas un prasmes, kā arī iepazīt
labāk vienam otru.
2018.gada 7. novembrī tika organizēts izteiksmīgās runas konkurss. Konkursā
piedalījās 1. un 2. kursu izglītojamie. Atbildīgie I. Mekšūna un B. Stefena.

Dalība valsts organizētajos pasākumos
2018. gada 12. aprīlī skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārta. Atbildīgie pedagogi I.
Mekšūna un B. Stefena. Skatuves runas konkursā D. Zilbere ieguva 1. vietu.
2018. gada 28. martā skolas komanda piedalījās VISC organizētais profesionālo izglītības
iestāžu erudīcijas konkursā “Erudīts” Jelgavā. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas
komanda kopvērtējumā ieguva 3. vietu. Konkursā piedalījā 2 komandas – latviešu valodas un
vēstures komanda un dabaszinību, matemātikas komanda. Komandas ieguva 3.vietu par
mājasdarbu “Daugavas abas malas”.

Pedagogu profesionālā pilnveide skolā un savstarpējā pieredzes apmaiņa
2018. gada skolas metodiskā tēma ir “Daudzveidīgo mācību metožu pielietošana
izglītojamo kompetenču paaugstināšanai
dažādos mācību priekšmetos un jomās,
moduļos”.
2018. gada 27. martā notika izglītības metodiķes Madaras Onužānes Saliņas mini lekcija par
kompetenču pieeju izglītības procesā.
2018. gada 27. martā PPS pieredzē dalījās pedagogi A. Bogdanovs ar stundu “Praktiskās
zināšanas loģistikā-karjeras garants”, L. Arnīte, M. Gailāne dalījās pieredzē par stundu “Vides
problēmu pētīšana, ievērojot drošības pasākumus”. Stundās tika izmantotas daudzveidīgas mācību
metodes un paņēmieni-grupu darbs, situāciju analīze, darbs ar tekstu, darbs ar IT tehnoloģijām,
pētnieciskais laboratorijas darbs, vizualizēšana. I. Kibale, D. Konrāde dalījās pieredzē par
integrēto stundu “Meteņi” ēdienu gatavošanā un krievu valodā. Stundā izglītojamie gatavoja
ēdienu, pasniedza to un krievu valodā prezentēja tradicionālo pavasara svētku Meteņu svinības. B.
Fridrihsone dalījās pieredzē par stundu “Pārdošanas prognozēšanas nozīme”. Stundā tika
izmantotas dažādas metodes-pāru darbs, grupu darbs, diskusija. Metodiskās tēmas ietvaros M.
Gerharde un M. Onužāne-Saliņa organizēja atklāto stundu “Veselīgs dzīvesveids emocionālai
motivācijai sevis attīstīšanai un pilnveidošanai”. Stundas 1. daļā tika organizēta praktiska sporta
nodarbība, stundas 2. daļā teorētiskā nodarbība, izmantojot daudzveidīgas metodes un
paņēmienus, piemēram, lekcija, diskusija, diagrammas zīmēšana, atbilžu grupēšana. Pēc
metodiskās sēdes var secināt, ka skolotāji ir izmantojuši starppriekšmetu saikni, lai labāk īstenotu
stundas mērķi, paplašinātu gan savu, gan izglītojamo redzējumu par mācību tēmu.
Izvērtējot pedagogu aktivitāti metodiskās tēmas realizēšanā var secināt, ka atklātās stundas
un pasākumus organizēja 12 jeb 32% no kopējā pedagogu skaita. PPS tika nolemts vērtēt
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pedagogu aktivitāti metodiskās tēmas realizēšanā ļoti zemā līmenī. Savukārt pedagogu mācību
stundu un ārpusstundu organizētos pasākumus metodiskās tēmas ietvaros labā līmenī.

Sporta pasākumi skolā un ārpus skolas apkopoti 12. – 14. tabulā.
1. Sporta pasākumi skolā
12. tabula
Datums

Pasākums

Norises vieta

29.01.2018.

LR profesionālo mācību
iestāžu čempionāts
basketbolā jaunietēm.

Rīgas Stila un Modes
tehnikums.

22.03.2018.
28.03.2018.

04.10.2018.

10.10.2018.
17.10. 2018.

Dalībnieki

Rezultāti

Skolas
meiteņu
komanda.

2. vieta

LR profesionālo mācību
iestāžu čempionāts novusā
jaunietēm.

Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas
tehnikums.

Skolas meiteņu
komanda.

LR profesionālo mācību
iestāžu čempionāts
šautriņu mešanā
jauniešiem.

Rīgas Stila un Modes
tehnikums.

Skolas
jauniešu
šautriņu
mešanas
komanda.
Skolas jauniešu
šautriņu
mešanas
komanda.

LR profesionālo mācību
iestāžu čempionāts galda
tenisā jauniešiem.

Banku augstskola.

Komandai 6.vieta
Individuāli Lūsijai
Ševicai –
Mikeļševicai 1.S
kurrs 1.vieta.
3.vieta.

3.vieta. komandai.
Andrejam
Čemirtānam
4. G kurss, 1.vieta
individuāli.

2. Sporta sacensības valstī
13. tabula

Datums

Pasākums

25.09.2018.

RTPV sporta diena

26.09.-2.10. Skolas šautriņu
2018.
mešanas turnīrs
30.10. 2018. Pirmo kursu
iesvētības
05.06.2018.07.06.2018.

Manas bērnības
sporta spēles

Norises vieta

Dalībnieki

Rezultāti

BJC ,,Laimīte,, sporta RTPV izglītojamie un
stadionā.
skolotāji. Piedalījās 392
dalībnieki, no 17. kursiem

1.vieta 1.F kursam
2.vieta 1.L kursam
3.vieta 1.R kursam

RTPV trenažieru zāle

Labāko dalībnieku
atlase

32 zēni , 10 meitenes no
dažādiem kursiem

Skolas sporta zālē

Pirmo kursu audzēkņi

RTPV skolas
pagalms

Visu kursu izglītojamie
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L.Haritonovs
Skolēnu
pašpārvalde

3. Dalība starptautiska mēroga sacensībās
14. tabula
Datums

Pasākums

26.04. 2018.28.04.2018.

Batijas valstu spora spēles

13.06.2018.
22.06.2018.

Dalībnieki,
Rezultāti
rezultāti
Daniela
Smilgdrīva 1.E
2. vieta meitenēm
kurss (basketbolā)
basketbolā,
Pērnava, Igaunija
Andrejs
1. vieta galda tenisā
Čemirtāns 3.G
komandas sastāvā
kurss
(galda tenisā) un 1.vieta individuāli
Norises vieta

Kristers Krēsliņš
2. R kurss un
Nadīna Šilberga
Starptautiskās sacensības
1. S kurss Latvijas
Wilhelmshavena,
profesionālās
,, Knick at like Mixed Cup’'
Vācija
izglītības mācību
iestāžu futbola
izlasē

2018. gadā 28. LR profesionālās izglītības mācību iestāžu spartakiādes kopvērtējumā mūsu
skolas meitenēm 10. vieta no 24 skolu komandām, kuras piedalījās. Mūsu skolas meiteņu komandas
piedalījās visos 11 piedāvātajos sporta veidos. Zēniem13. vieta no 29 skolām. Zēnu komandas
piedalījās 12 no 13 piedāvātajiem sporta veidiem.

2.2.4. Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) fonds
2018. gadā papildināts ar 244 bibliotekārām vienībām (235 grāmatas, 9 CD) kopsummā par
2330.87 EUR.
Šajā gadā bibliotēkas fonds papildināts ar grāmatām profesionālajos mācību priekšmetos, t.s.,
tirdzniecības organizācijā, uzņēmējdarbībā, kulinārijā u.c. Latvijas simtgades gadā ir iegādātas
grāmatas par Latvijas vēsturi, kā arī nacionālā enciklopēdija “Latvija.” Atjaunots angļu valodas
mācību grāmatu fonds (skat. 15. tab.). Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām
vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, kā arī pietiekami nodrošināti ar mācību grāmatām
profesionālajos mācību priekšmetos.
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Bibliotēkas fonds 2018. gada beigās
15. tabula
Dokumentu sadalījums
Vispārīgā nodaļa
Daiļliteratūra
Mācību grāmatas
Pārējās grāmatas
Kopā:
Kopsumma EUR:

Skaits
125
4239
14986
496
19846
99142.24

Bibliotēka divas reizes gadā abonē periodikas izdevumus, kuri nepieciešami mācību procesā:
„Kapitāls,” „Bilance,” „Dienas Bizness,” Iepirkumi,” „Latvijas Tirgotājs,” “Četras Sezonas,”
„iFinanses.lv,” “IR Nauda,” „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 izveidotas 27 izstādes. Tās tika veltītas svētku dienām, piemēram,
“Latvijas simtgade,” “Lāčplēša diena” u.c. Nozīmīgiem notikumiem, piemēram, “LTF -30,”
Lietuvas un Igaunijas simtgadei u.c. Slavenu cilvēku jubilejām, piemēram, “Kārlim Zālem – 130,”
“Albertam Belam – 80” u.c. Tika rīkotas izstādes lasīšanas veicināšanai, piemēram, izstāde
“Grāmatas gariem ziemas vakariem.” Aktualitātes pasaulē, valsts, skolas un bibliotēkas dzīvē tiek
atspoguļotas informatīvajā ekrānā.
Bibliotēka sniedz metodisko atbalstu skolotājiem gan mācību, gan audzināšanas stundām.
Bibliotēka iesaistās skolas pasākumos, piemēram, “Karjeras nedēļa,” “Meistarstiķis 2018,” “Jauno
dzejnieku dzejas lasījumi,” “Izteiksmīgās runas konkurss.” Bibliotēka turpina līdzdarboties
ERASMUS+ mobilitātes projektos KA1 un KA2, veidojot izstādes par sabiedrības partneru
pārstāvētajām valstīm, šajā gadā tās bija – Nīderlande, Itālija, Īslande. Aprīlī bibliotēkā noritēja
akcija “Izvēlies dāvanā grāmatu” – lasītājiem tika dota iespēja mainīties ar grāmatām.
Bibliotēkā lasītājiem sniedz palīdzību informācijas meklēšanā un atlasa nepieciešamo
literatūru pēc lasītāju pieprasījuma. Izglītojamos rosina izmantot lasītavas pakalpojumus, kur ir
notikusi reorganizācija, uzlabojot apstākļus mācībām.
Bibliotēkā lasītājiem ir izveidota estētiska un droša vide. Bibliotēkas tehniskais
nodrošinājums: četri datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, skeneris, projektors un
informatīvais ekrāns.
Bibliotēkas statistikas dati:
Lasītāju skaits 2018. gada beigās
Grāmatu nodrošinājums
Apmeklējumu kopskaits
Apmeklētība
Izsniegumu kopskaits
Lasītība

490
40.5
1986
4.1
4016
8.2

Informācija un statistiskie dati par bibliotēku ir publicēti portālā www.kulturaskarte.lv.
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2.2.5. Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse
2018. gadā praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse tika organizēta saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām atbilstoši mācību grafikam.
Prakses galvenais mērķis – nodrošināt izglītojamo profesionālo kompetenču apguvi
atbilstoši izvēlētajai profesionālai kvalifikācijai un darba tirgus prasībām. Izglītojamie prakses
laikā apguva ne tikai zināšnas un prasmes, bet arī attīstīja jaunrades spējas, vērtību izpratni,
saskarsmes un sadarbības prasmes.
2018. gadā skola turpināja sadarbību ar uzņēmumiem, kuri jau ilgstoši nodrošina skolas
izglītojamos ar prakses vietām, kā arī uzsākta sadarbība ar jauniem uzņēmumiem, galvenokārt,
loģistikas nozarē. Lielākā daļa izglītojamo izrāda interesi jaunu zināšanu un prasmju apguvē un ir
motivēti strādāt izvēlētajā profesijā.
2018. gadā skola turpināja sadarbību ar uzņēmumiem, kā arī tika atrasti jauni sadarbības
partneri, piemēram, SIA “Gaļas nams Ādaži”, SIA “Hercogs M”, SIA “CCC Baltija”, SIA “Itella
Logistic”, SIA “RX Logistics” , SIA “Quinto Logistics”, SIA “HK Group” u.c.
Ilgstoša sadarbība skolai ir izveidojusies ar daudziem uzņēmumiem - SIA “Lage Ko”, SIA
“Do It”, 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
sistemātiski 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.
Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju ( turpmāk
tekstā-LDDK) un darba devējiem par līdzdalību projektā 8.5.1.0/16/1/001 ”Profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos’’.
134 izglītojamie izgāja praksi uzņēmumos, kuriem ir sadarbība ar LDDK. Pārējie
izglītojamie izgāja praksi uzņēmumos, kuri nebija iesaistīti minētā projektā. 2018. gadā ir noslēgts
sadarbības līgums par darba vidē balstītām mācībām ar SIA”DoIt” . Izvērtējot kvalifikācijas
prakses rezultātus, var secināt, liels darbs ir ieguldīts izglītojamo motivācijas paaugstināšanā apgūt
izvēlēto specialitāti. Lielākā daļa izglītojamo ir sapratuši, ka profesionālā izaugsmē svarīgas ir
praktiskās iemaņas, kuras var apgūt prakses uzņēmumos. Pieaugot pieprasījumam pēc
praktikantiem, palielinās to jauniešu skaits, kuri pēc veiksmīga prakses termiņa beigām kļūst par
patstāvīgiem uzņēmuma darbiniekiem. Vidēji līdz 20 % praktikantu savu karjeru turpina veidot
uzņēmumos, kuros izieta prakse.
Izvērtējot 2018. gada prakses norisi var secināt;
 visi izglītojamie līdz prakses sākumam tiek nodrošināti ar prakses vietām,
 prakses uzņēmumos izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar inovācijām nozarē,
 uzņēmumiem ir iespēja sagatavot jaunus, kvalificētus darbiniekus,
 pēc prakses daudzi izglītojamie iegūst darba vietu prakses uzņēmumā,
 prakse motivē jauniešus lielāku vērību veltīt teorētisko zināšanu apguvei.
Izvērtējot praktikantu raksturojumus un uzņēmumu atsauksmes, var secināt, ka lielākajai
daļai izglītojamo ir atbildīga attieksme pret darbu prakses laikā. Tiek izrādīta interese par veicamo
darbu, spēj ātri uztvert, izpildīt uzdotos uzdevumus, ieklausās un izpilda prakses vadītāja
norādījums. Izglītojamo teorētisko zināšanu līmenis un interese par inovācijām uzņēmumos katru
gadu pieaug. Prakses laikā izglītojamiem ir iespēja uzņēmumos iepazīties ar jaunākajām
tehnoloģijām un tirgus modernizāciju, iegūt iemaņas strādāt komandā. Uzņēmumu prakses vadītāji
iesaka būt izglītojamiem atvērtākiem, pārliecinošākiem un motivētākiem.
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Skolai jāturpina un jāpilnveido darbs pie sadarbības ar uzņēmumiem, ar mērķi sagatavot
mūsdienu darba tirgum atbilstošus jaunos speciālistus, kuri pēc skolas beigšanas būtu ne tikai labi
darba darītāji, bet arī būtu atbildīgi un spētu patstāvīgi organizēt un vadīt uzņēmuma darbu.

Informācija par skolas beidzējiem pēc pamatskolas valsts finansētajās grupās
uz katra gada 1. septembri
16. tabula
Gads
Ko dara
Strādā specialitātē
Strādā citur
Mācās klātienē
Strādā vai mācās ārzemēs
Bērna
kopšanas
atvaļinājumā
Nestrādā, meklē darbu
Kopā:

2014.

2015.

2017.

2018.

60

42

49

24

25
36
9

34
45
10

23
32
9

12
16
4

3

4

1

-

7
140

4
141

10
124

2
58

2018. gadā RTPV pabeidza 58 absolventi, no tiem strādā specialitātē 41%, strādā citur 21%,
mācās 28%, strādā vai mācās ārzemēs 7%, 3% nestrādā vai meklē darbu (skat. 16. tabulu). Var
secināt, ka vairāk kā puse no absolventiem strādā specialitātē un mācās klātienē.

17.tabula
Informācija par skolas beidzējiem pēc vidusskolas ES fondu grupās uz katra gada
1. septembri
N
Kvalifikācija,
r.
gads
p.
Ko dara
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strādā specialitātē
Strādā citur
Mācās klātienē
Strādā ārzemēs
Bērna kopšanas
atvaļinājumā
Nestrādā, nemācās
Kopā

7
2
2

Restorānu
pakalpojumu
speciālists
2017
7
2
-

-

-

1

-

-

1

1

1
12

9

5

23

9

1
58

1
100

Loģistikas
darbinieks
2017

Komercda
rbinieks
2017

Loģistika
s
darbiniek
s 2018

4
2
-

12
8
3
-

Restorānu
pakalpojumu
speciālists
2018
5
4
-

Kop
ā

%

35
16
5
2

60
27
8
3

ES fondu finasētajās grupās 2018. gadā izglītojamie mācījās divās programmās –
Telemehānika un loģistika ar iegūstamo kvalifikāciju loģistikas darbinieks un Restorānu
pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Restorānu pakalpojumu speciālists. Uz 2018 gada 1.
septembri ES finansētās programmas beidza 32 absolventi. No tiem 53% paliek strādāt profesijā,
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t.sk. prakses vietā, 38% strādāt citur. 9% turpina mācīties augstskolā (skat.17. tabulu). 2018. gada
1. pusgadā ar šīm grupām strādāja karjeras konsultants.

2.2.6. Atskaitīto izglītojamo īpatsvars 2018. gadā
Kalendārā gada sākumā galvenie atskaitīšanas iemesli ir saistīti ar darba attiecību
uzsākšanu III un IV kursos (paliek strādāt pilnā darba dienā prakses vietās un nespēj mācības
savienot ar darbu). 10,64 % izglītojamo tika atskaitīti dažādu iemeslu dēļ (darba attiecības,
ģimenes izveidošana, nevēlēšanās mācīties u.c. apstākļi). 1,65 % atskaitītajiem bija raksturīgi
ilgstoši neattaisnoti kavējumi (skat. 1. un 3. pielikumu)
Mācību gada sākumā viens no galvenajiem atskaitīšanas iemesliem ir saistīts ar izglītības
iestādes maiņu un mācību neuzsākšanu – 1,13 % (vienlaicīgi iestājas vairākās mācību iestādēs, bet
izvēli izdara par labu citai mācību iestādei, saprot, ka izvēlētā izglītības programma nav īstā).
2,26 % izglītojamo kopā ar vecākiem maina dzīvesvietu, kā rezultātā tiek mainīta skola,
izglītības programma un atsevišķos gadījumos arī valsts. 11,29 % izglītojamo skolu atstāj dažādu
iemeslu dēļ ( ģimenes ekonomiskie un sociālie apstākļi, veselības vai citu problēmu dēļ radušies
mācību parādi u.c.)
ESF grupās atskaitīšanas iemesli ir saistīti ar darba attiecību uzsākšanu mācību laikā un
nevēlēšanos turpināt mācības. Iekavētie mācību parādi atsevišķos gadījumos arī ir pamats
atskaitīšanai. (skat. 2. un 4. pielikumu).

2.2.7. Audzināšanas darba organizēšana skolā
Audzināšanas darba galvenie uzdevumi
1. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas tradīcijas un
iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos un aktivitātēs.
2. Motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītībā, lai uzsāktu mērķtiecīgu gatavošanos
dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā un veicināt
skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
3. Iesaistīt izglītojamos Labo darbu nedēļā, ar mērķi sekmēt viņu pilsonisko līdzdalību,
patstāvību un piedalīšanos valstiskās identitātes stiprināšanā.
4. Piedalīties visiem skolas izglītojamajiem Latvijas valsts simtgadei veltītajā iniciatīvā
“Latvijas skolas soma”, ar mērķi izzināt, iepazīt Latvijas vērtības, kultūras telpu un
attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā.
5. Organizēt karjeras izglītības pasākumus, integrējot tos izglītības procesā, iepazīstināt ar
potenciālām darba vietām un iespējām turpināt studijas augstskolā.
6. Veidot komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, un organizēt
pasākumus, lai informētu potenciālos audzēkņus un viņu vecākus par piedāvātajām izglītības
programmām Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.
Kursa audzinātāja uzdevums ir sniegt atbalstu
individuālās īpatnības, un sekmēt personības attīstību.
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izglītojamajiem, ievērojot skolēnu

Kursa audzinātāji izstrādā darba plānu, pamatojoties uz audzināšanas darba programmu un
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.
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.
Kursu audzinātāji veic ierakstus kursa audzinātāja žurnālā, kas ļauj regulāri sekot līdz
izglītojamā mācību rezultātiem, uzvedībai. Nepieciešamības gadījumā kursa audzinātājs savlaicīgi
var piesaistīt speciālistus.
Audzināšanas darba rezultāti tiek analizēti divas reizes mācību gadā – 1. un 2. semestra
beigās. Skolas audzināšans darbs tiek analizēts pedagoģiskās padomes sēdē.
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, darboties skolas pašpārvaldē,
skolas padomē.
Skolas ārpusstundu pasākumi
 Patriotiskā audzināšana - janvārī notika tematiskā audzinātāja stunda “Mēs dzīvojam
Latvijā” .
 Visiem kursiem notika seminārs “Migrācija un cilvēktiesības”.
 Galda spēļu maratons ir ikgadēja tradīcija, kuru organizē izglītojamo pašpārvalde
sadarbībā ar sporta skolotājiem. Tā ir iespēja jauniešiem starpbrīžos vingrināt prātu un lietderīgi
pavadīt brīvo laiku.
 Patriotiskā audzināšana – 23. janvārī tematiskā audzinātāja stunda “1991. gada
barikāžu aizstāvju atceres diena”. Šajā stundā kursu audzinātāji rādīja sagatavotas prezentācijas
un stāstīja par tā laika vēsturiskajiem notikumiem.
 2018. gada 2. februārī notika žetonu vakars „4. kursu privātā dzīve ainiņās skolā”.
Žetonu vakars ir tradicionāls, tematisks pasākums, kas rosina jauniešus saliedēties un veicina
piederības apziņas veidošanos skolai.
 Valentīna dienas svinēšana – saliedēšanās pasākums 1. un 2. kursiem, spēles un muzikālās
pauzes. Muzikālais rīts un Valentīna dienas pasts.
 Dalība izstādē ”Skola 2018”. Izstādē prezentējām skolu un izglītības programmas.
 Patriotiskā audzināšana – tikšanās ar NBS karavīriem.
 No 19. marta līdz 23. martam skolā notika “Karjeras izglītības nedēļa”. Šīs nedēļas
ietvaros notika plakātu izstāde “Atklāj savas karjeras iespējas izvēlētajā kvalifikācijā.”
 Pirms Lieldienām notika labdarības akcija ”Krāsojam raibas Lieldienu olas.”
Piedalījās vis kursi.
 Lieldienu kompozīciju konkurss “Lieldienu dekors uz auditorijas durvīm” katrs kurss
veidoja kopīgu dekoru savai klasei un izvietoja pie auditoriju durvīm. Jauniešiem, piedaloties,
konkursos ir iespēja radoši izpausties, veidojot skolas svētku noformējumu un neizmirstot par
latviešu tautas tradīcijām.
 24. aprīlī notika Muzeju diena veltīta Latvijas simtgadei. Katrs kurss apmeklēja kādu no
Rīgas pilsētas muzejiem.
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 24. aprīlī 1.R un 1.E kursam notika izglītojošs pasākums, kuru vadīja Probācijas dienesta
darbinieki.
 Latvijas Republikas Neatkarības dienu atzīmējām ar plakātu konkursu “Neatkarības
atjaunošanas diena”.
 16. maijā Valmieras tehnikumā notika profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais
pasākums “Radi, rādi, raidi”. Pasākumā piedalījās jauniešu koris “Vēja spārniem” un deju
kolektīvs “Trejdeviņi”.
 29. maijā skolā notika Pateicības diena . Skolas administrācija apbalvoja izglītojamos par
sasniegumiem mācībās, sportā un ārpusstundu pasākumos. Pateicības saņēma arī skolas pedagogi.
Pateicības diena noslēdzās ar interešu izglītības jauniešu koncertprogrammu.
 6. martā notika izlaidums LG4 kursam.
 Izlaidumi. Notika divi izlaidumi „Ar sauli saujā”, kurus vadīja 1. un 2. kursu
izglītojamie. Izlaidumi skolā ir tematiski ar simbolisku vēstījumu absolventu turpmākajām gaitām,
kuros piedalījās skolas jauniešu ansamblis un solisti.
Zinību diena skolā iesākās ar svinīgo pasākumu aktu zālē un audzinātāja stundu kursos. 1.
kursu izglītojamie tika iepazīstināti ar skolas administrāciju un pedagogu kolektīvu.
 25. septembrī sporta centrā „Laimīte” , Sarkandaugavā, notika Sporta diena “Sporto visa
skola”. Piedalījās seši visi kursi. 1. kursi šajās sacensībās un sportiskajās aktivitātēs labāk iepazīst
viens otru un saliedējas. Kursa audzinātājiem veidojas labāks priekšstats par savu audzināmo
kursu. Savukārt 2., 3. un 4. kursiem bija iespēja sacensties savstarpēji.
 Dzejas diena skolā tika atzīmēta ar radošo pasākumu “Jauno dzejnieku dzejas
lasījumi”. Piedalījās 1.,2. un 3. kursa izglītojamie. Pasākuma mērķis - pilnveidot un attīstīt
izglītojamo radošumu un literārās prasmes.
 Patriotiskā audzināšana – pasākums “Baltijas brīvības ceļš”.
 Skolotāju diena “Lauku sēta”. Skolotājiem pirms šī pasākuma tika uzdots mājasdarbs,
izveidot savas Lauku sētas vīziju, skolēnu pašpārvalde skolotājiem bija sagatavojusi radošo
darbnīcu, kurā skolotāji rādīja savas gatavošanas prasmes.
 2. oktobrī aktu zālē notika “West Coast Swing Dance Show” deju studijas prezentācija,
kurā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar dažādu sociālo deju novirzieniem.
 2018. gada 30 oktobrī notika iesvētības 1. kursu jauniešiem ar konkursu „Rūdīts Erudīts”. Konkursa mērķis bija sekmēt izglītojamo prasmes darboties komandā, saliedēties un
pilnveidot zināšanas par Latviju. Jaunieši konkursa laikā apmeklēja dažādas stacijas.
Novembris-Patriotiskās audzināšanas mēnesis
 Lāčplēša diena - svecīšu nolikšana 11. Novembra krastmalā.
 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums „Es Tevi mīlu,
Latvija!”.Latvijas simtgadei par godu tika izveidots izglītojamo un pedagogu vēlējumu
koks “Mūsu sirdis Latvijai”, katrs uz koka sirsniņas varēja uzrakstīt savu vēlējumu
Latvijai un iekārt šajā kokā.
 Audzinātāja stunda\ā “Patriotisms – savas valsts un tautas mīlestība” piedalījās visi
kursi.
 No 12.11.2018.- 16.11.2018. notika Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde “Latvijas
simtgadei veltītas 11 planšetes”.
 21. novembrī tika organizēts izteiksmīgās runas konkurss “Latvijas daba”.
Decembrī:
 Ziemassvētku izstāde, kursa auditorijas durvju noformējums “Pasakainie
Ziemassvētki”.
 19. decembrī Ziemassvētku pasākums - “Mani bērnības Ziemassvētki”, tas tika veidots
kā Ziemassvētku pasaku un stāstu, uzvedumu konkurss, piedalījās gan audzinātāji ar
saviem kursiem, gan skolotāju kolektīvs, visiem kopā bija jautri un interesanti, jaunieši
atzinīgi novērtēja skolotāju dalību.
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Dalība programmā “Latvijas skolas soma”
Skola šīs programmas ietvaros sadarbojās ar dejas atbalsta fondu „Zvaigžņu AkA”.
2018. gada 22. novembrī visi izglītojamie noskatījās kustību izrādi “Karavīrs” - neverbālu
izrādi par vērtībām cilvēka dzīvē, kura lika jauniešiem aizdomāties par daudzām svarīgām lietām.
2018. gada 11. decembrī visi izglītojamie noskatījās izrādi “Man gribas iet”, kas veidota kā
dokumentālās piezīmēs un dzīvesstāstā balstīta kustību izrāde. Tekstu izrādē lasa filosofe Elīna
Apsīte, kura Cimdu Jettes garīgo pasauli iepazinusi. Pēc izrādes skola dāvanā saņēma divas
grāmatas par Jeti Užāni. Pēc izrādēm kursu audzinātāji veica aptauju un apkopoja rezultātus.
Izglītojamo pašpārvalde
Izglītojamo pašpārvaldes darbs noris pēc noteikta darba plāna. Pašpārvaldei ir veiksmīga
sadarbība ar skolas administrāciju. Tai ir svarīga loma skolas dzīves veidošanā. Pašpārvaldei notiek
regulāras sanāksmes, kurās tā plāno dažādas ārpusstundu aktivitātes. Pašpārvalde palīdzēja organizēt
1. kursu iesvētības, Skolotāju dienu. Pēc pasākumiem pašpārvalde veic aptauju, lai tos izvērtētu un
uzlabotu pasākumu kvalitāti.
Jaunieši no pašpārvaldes aktīvi piedalījās labdarības pasākumu organizēšanā un Latvijas
Samariešu apvienības organizētajos pasākumos, veicot brīvprātīgo darbu.
19. decembrī notika pašpārvaldes Ziemassvētku pēcpusdiena, tika izvērtēts darbs 1.semestrī.
Izglītojamo pašpārvaldes sanāksmes tiek plānotas divas reizes mēnesī.
12. jūnijā notika skolas pašpārvaldes noslēguma sapulce.
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pašpārvaldes jaunieši aktīvi iesaistās dažādos
projektos.

Dalība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projektos
No 2018.gada janvāra sākuma līdz aprīļa vidum Rīgas Tirdzniecības profesionālā
vidusskola realizēja divus projektus, kuri guva žūrijas atbalstu un ieguva finansējumu skolēnu
projektu konkursā “Saliedēti dažādībā”, ko organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Projekti tika līdzfinansēti Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projekts «Pierādi savu iekšējo aktieri» realizēts sadarbībā ar Rīgas 1. speciālo
internātpamatskolu – attīstības centru. Projekts paredzēja izrādes scenārija izveidi un pielāgošanu
iesaistītajiem dalībniekiem, lugas “Kā Garausis, Lielais dējējs, olas dēja” iestudēšanu, dekorāciju
un tērpu izveidošanu. Sadarbība izrādījās tik radoša un veiksmīga, ka visi iesaistītie arī pēc
projekta noslēguma turpināja kopīgi darboties – izrāde tika parādīta arī Teātra festivālā bērniem ar
speciālām vajadzībām “Mēs varam!” 2018. gada 19. aprīlī 5. speciālās internātpamatskolas –
attīstības centra telpās.
Projekts «Mēs esam Latvija» realizēts sadarbībā ar pamatskolu «Rīdze». Projekta mērķis
ir iesaistīt jauniešus diskusijās par Latviju, informēt par Latvijas tradīcijām un paražām, par
aktuālajiem notikumiem sabiedrībā. Iemācīt, ka zināt ir stilīgi un visu, ko zini, vari nodot citiem.
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Pēc abu projektu veiksmīgas pabeigšanas un atskaišu iesniegšanas, visu projektu konkursa
“Saliedēti dažādībā” dalībnieku noslēguma pasākums ar rezultātu prezentācijām un erudīcijas
konkursu notika 2018. gada 25. aprīlī un 26.aprīlī Saulkrastos.
Noslēguma pasākumā RTPV projekta «Pierādi savu iekšējo aktieri» komanda kopējā
dalībnieku konkursā ieguva 1.vietu un galveno balvu – iespēju visiem 5 komandas dalībniekiem
kopā ar pedagogu doties kopīgā ekskursijā uz Čehiju.
2018. gada oktobra un novembra mēnesī tika realizēts skolēnu pašpārvalžu sadarbības
projekts “Domā radoši!”. Projektā uzsvars tika likts uz pašu izglītojamo spēju izplānot un
noorganizēt aktivitātes gan savā izglītības iestādē, gan izvēlētās partnerskolas telpās. RTPV
pašpārvaldes jaunieši sadarbībai izvēlējās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
pašpārvaldi, sadarbībā ar kuru notika trīs aktivitātes: “Eklēru cepšanas darbnīca", “Galda spēļu
vakars” un “Modes skate”. Paralēli aktivitātēm, izglītojamie organizēja arī saliedēšanās spēles un
diskusijas par sev aktuālām tēmām. Projektu finansiāli atbalstīja Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments.

Karjeras izglītība
Saskaņā ar plānoto, karjeras izglītībā ir īstenoti šādi pasākumi:
 Mācību ekskursijas saskaņā ar mācību priekšmeta programmu un tematisko plānu (skat.
11. tabulu).
 Audzinātāji audzināšanas stundās informē par tālākizglītības iespējām augstākās izglītības
mācību iestādēs, kā arī organizē ekskursijas Karjeras dienas laikā.
 Tikšanās ar dažādu nozaru uzņēmējiem.
 31. oktobrī trīs mūsu skolas izglītojamie kopā ar direktori un direktora vietnieci
audzināšanas darbā piedalījās profesionālās izglītības forumā Eiropas prasmju nedēļas ietvaros
“Profesionālā izglītība ceļā uz izcilību un ekselenci.”
 No 19. marta līdz 23. martam skolā norisinājās “Karjeras izglītības nedēļa
“Meistarstiķis 2018”.
 28. martā skolas komanda piedalījās profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkursā
“Erudīts”, kur ieguva 2. vietu latviešu valodas, literatūras, angļu valodas un Latvijas un pasaules
vēstures konkursā un 3.vietu par mājasdarbu “Daugavas abas malas”.
 Veiktas aptaujas par izvēlēto izglītības programmu, interesēm, profesiju un tālākizglītību.
 Informācijas un Karjeras dienu pasākumi skolā.
 Vispārizglītojošo skolu skolēni iepazīstināti ar profesionālās izglītības iespējām un
dažādām profesionālās izglītības programmām mūsu skolā.
 Laikrakstos tiek ievietoti raksti par notiekošo skolā, kā arī regulāri tiek ievietota
informācija par Karjeras dienām, Informācijas dienām un jauno audzēkņu uzņemšanu.
 Reklāma radio.
Par to, kāda ir skolas absolventu karjeras izaugsme, dati apkopoti 18. tabulā.
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18. tabula
2017./2018. mācību gada absolventu karjeras izaugsme
Iegūtā
kvalifikācija

Absolventu
skaits

Strādā
profesijā

Turpina
izglītību
nozarē

Turpina
izglītību
citā
nozarē

Strādā
citā
nozarē

Nav
ziņu

Cits

Kopā

Piezīm
es*

Komerczinības

Restorānu
pakalpojumu
komercdarbinieks

12

7

1

1

3

−

−

12

VB

Komerczinības

Komercdarbinieks

15

7

2

1

3

−

2

15

VB

Telemehānika
un loģistika

Loģistikas
darbinieks
Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks
Restorānu
pakalpojumu
speciālists
Loģistikas
darbinieks

21

7

5

1

6

2

−

21

VB

10

3

3

2

−

−

2

10

VB

9

5

−

−

2

2

−

9

ESF

23

12

2

1

8

−

−

23

ESF

90

41

13

6

22

4

4

90

Izglītības
programma

Komerczinības
Restorānu
pakalpojumi
Telemehānika
un loģistika

Kopā



* VB-Valsts budžeta finansētā izglītības programma , ESF-Eiropas Savienības fondu
finansēta programma
Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām

Skolai ir sadarbības līgums ar Latvijas Samariešu apvienību (turpmāk tekstā - LSA).
 Skolas jaunieši regulāri piedalās LSA organizētajās labdarības akcijās un citos
pasākumos, piemēram, Lieldienu labdarības akcijā “Krāsojam raibas Lieldienu olas”, akcijā
“Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus kopā”, kurā gatavojām pārtikas pakas mazturīgām
ģimenēm.
 10. novembrī piedalījāmies pārtikas paku vākšanas akcijā veikalos “RIMI”, sadarbībā ar
Pārtikas banku “Paēdušai Latvijai”, piesaistot pārtikas ziedojumus T/C Alfa un Spice u.c.
 Skolā no 15. oktobra līdz 19. oktobrim notika labo darbu nedēļa, kurā skolas izglītojamie
un pedagogi atbalstīja krīzes centru Māras centrs. Izglītojamie un pedagogi ziedoja centram
kancelejas preces – aplikācijas papīru, līmi, šķēres, krāsainos zīmuļus, flomāsterus, klades,
burtnīcas u.c.
 Novembra beigās notika tikšanās ar labdarības fonda RH3 ar vēzi slimajiem bērniem
vadītāju Raivi Hščanoviču.
2.2.8. Dalība Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos
Eiropas Savienības ERASMUS+ programma
No 2018. gada 4.-8.jūnijam 8 skolas darbinieki devās vizītē uz profesionālajām mācību
iestādēm Lietuvā un Polijā Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas un Erasmus+
programmas publicitātes nolūkos, kā arī veidot kontaktus jaunu sadarbības veidu un jaunu
projektu uzsākšanai.
Tika apmeklēta mācību iestāde “Vilniaus technologiju ir verslo profesinio mokymo
centras” (Vilnius Vocational Education and Training Centre of Technology and Business), kas
atrodas Lietuvas pilsētā Viļņa. RTPV pārstāvjus uzņēma Attīstības departamenta vadītāja Milena
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Puhova, Informācijas un vizuālo tehnoloģiju departamenta vadītāja Virginija Stankevičiene un
divas skolas pedagoģes. Multimēdiju speciālista un skolas pedagoga pavadībā tika apmeklēts
skolas paspārnē esošais “Nano Radio”. Tā ir reāli funkcionējoša 24h radiostacija, kas izveidota kā
mācību projekts mācību satura apgūšanai topošajiem multimēdiju speciālistiem.
RTPV darbinieki apmeklēja sadarbības skolu Polijā – Zespół Szkół Zawodowych. RTPV
pārstāvjus uzņēma skolas direktore Małgorzata Staniszewska, mācību prakšu un projektu vadītāja
Agnieszka Świerkowska-Gembara, skolotājas Alicja Grochowska un Lidia Lewandowska.
Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS
2018.gadā Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola turpināja darbu Izglītības kvalitātes
valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo
skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
No 2018. gada janvāra līdz jūlijam projektā paveiktais:
• Sastādīti 53 individuālie atbalsta plāni 53 izglītojamajiem;
• Projektā nostrādātas 869 stundas (t.sk. IAP izstrāde un uzraudzība, konsultāciju
sniegšana), no tām 83 stundas nostrādāja psihologs;
• Sniegtas konsultācijas 17 dažādos mācību priekšmetos;
• Projektā strādāja 18 pedagogi, 1 psihologs un 5 darbinieki.
No 2018. gada septembra līdz decembra beigām paveiktais:
• Uzsākta projekta datu operatīvās uzskaites sistēmas lietošana;
• 34 izglītojamajiem sastādīti individuālie atbalsta plāni;
• Projektā nostrādātas 465 stundas (t.sk. IAP izstrāde un uzraudzība, konsultāciju
sniegšana);
• Sniegtas konsultācijas 14 dažādos mācību priekšmetos;
• Projektā strādāja 10 pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki.
2.2.9. 2018. gada galveno uzdevumu izpildes analīze
Skola izpildījusi galvenos plānotos 2018. gada uzdevumus, lai veicinātu izglītījomao
kompetenču attīstību, izveidojot patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru
attīstības vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu izglītības pieeju, kas spēj ātri reaģēt uz
darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši
aktualizētajai nozaru kvalifikācijas struktūrai.
Sagatavotas un licencētas jaunās izglītības programmas Banku zinības un finases
( iegūstamā kvalifikācija-finanšu darbinieks) un Komerczinības ( iegūstamā kvalifikācijatransporta pārvadājumu komercdarbinieks) jauniešiem pēc pamtskolas, kā arī 1,5 gadīgā
programma Komerczinības ( iegūstamā kvalifikācija- transporta pārvadājumu komercdarbinieks)
un Restorānu pakalpojumi ( iegūstamā kvalifikācija- viesmīlis).
Turpinās jauno modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas process.
Profesionālās izglītības pedagogi, vietnieki un nodaļu vadītāji apguva zināšanas un prasmes
modulāro programmu veidošanā kursos un semināros, ESF projekta “Profesionālās izglītības
iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.
8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.
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Skolas pedagogi strādā VISC organizētajās darba grupās pie centralizētajiem profesionālās
kvalififikācijas eksāmeniem, jaunu izglītiba programmu izstrādes un moduļu noslēguma darbu
izstrādes.
2018. gadā pedagogi strādāja pie skolas metodiskās tēmas “Daudzveidīgo mācību metožu
pielietošana izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos mācību priekšmetos un jomās,
moduļu apmācības sistēmā”. Izvērtējot pedagogu aktivitāti metodiskās tēmas realizēšanā var
secināt, ka atklātās stundas un pasākumus organizēja 12 jeb 32% no kopējā pedagogu skaita. PPS
tika nolemts vērtēt pedagogu aktivitāti metodiskās tēmas realizēšanā ļoti zemā līmenī. Savukārt
pedagogu mācību stundu un ārpusstundu organizētos pasākumus metodiskās tēmas ietvaros labā
līmenī. 2018./2019. mācību gadā pedagogi strādāja pie metodiskās tēmas – “Daudzveidīgu
praktisko mācību metožu pielietošana izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos
priekšmetos un moduļos”.
Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un darba
devējiem par līdzdalību projektā 8.5.1.0/16/1/001 ”Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība
darba vidē balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos’’. Praktiskās mācības izgāja 134
izglītojamie, kvalifikācijas praksi 91 izglītojamais dažādos uzņēmumos. Pārējie izglītojamie izgāja
praksi uzņēmumos, kuri nebija iesaistīti minētā projektā.
Izvērtēti 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti un izdarīti secinājumi, lai uzlabotu izglītojamo
zināšanas un prasmes.
2018. gadā Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola turpināja darbu Izglītības
kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo
skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros izglītojamajiem ir sastādīti
individuālie atbalsta plāni, sniegtas konsultācijas vairāk nekā 14 mācību priekšmetos, projektā
strādāja vairāk nekā pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki.
2018. gadā skola nav iesaistījusies Eiropa Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātēs. 2018. gadā nav
izstrādātas tālākizglītības, profesionālās pilnveides, formālās un neformālās izglītības programmas
padagogu un metodiķa zemās aktivitātes dēļ. Skolas vadība ir apguvusi kursus, lai turpmākajā
darbā uzsāktu darbu pie pieaugušo izglītības programmu realizācijas. Piemēram, “Profesionālās
izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu izstrāde pašu ieņēmumu palielināšanai -1. daļa”,
“Andragoģija-pieaugušo izglītības principi un prakse”, kā arī piedalījās metodiskā materiāla
aprobācijā “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs”. Kursus
apmeklēja arī skolas galvenais grāmatvedis.
Izvērtēta ES fondu finansēto projektu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”projekta “Sākotnējās
profesionālās izglītības priogrammu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr.
7.2.1.2./15/I/001 un ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”Ministru
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr.474 “Drabības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” īstenošanas noteikumi” 18.2.1. un 18.2.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību
īstenošanas gaita un apkopoti rezultāti par visu projektu realizācijas procesu.
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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. Atbilstoši audzināšanas darba programmai skolā notika
dzaudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi. Skola aktīvi iesaistās labdarības akcijās pasākumos
sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību. Izglītojamie aktīvi iesaistījās Labo darbu nedēļā, kurā
skolas izglītojamie un pedagogi atbalstīja krīzes centru Māras centrs.
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.
Skola īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, kur projekta ietvaros 8 skolas
darbinieki devās vizītē uz profesionālajām mācību iestādēm Lietuvā un Polijā Erasmus+
programmas projektu rezultātu izplatīšanas un Erasmus+ programmas publicitātes nolūkos, kā arī
veidot kontaktus jaunu sadarbības veidu un jaunu projektu uzsākšanai. RTPV darbinieki
apmeklēja sadarbības skolu Polijā – Zespół Szkół Zawodowych.
2018. gadā skola aktīvi iesaustījās programmā “Latvijas skolas soma”, noskatoties kustību
izrādi “Karavīrs” un “Man gribas iet”. Pēc izrādēm kursa audzinātāji veica atgriezenisko saiti,
apkopojot rezultātus.
Tika turpināts darbs skolas telpu un materiāli tehniskās bāzes sakārtošanas un
modernizēšanas, lai nodrošinātu mācību vidi atbilstoši mūsdienu prasībām, iesaistoties darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un pašvaldības dzīvojamās ēkās”4.2.1.2. pasākuma
“veicināt energoefektivitātespaaugstināšanu valsts ēkās” projekta pieteikšanās dokumentācijas
sagatavošanā.

3. Personāls
3.1. Nodarbināto skaits un sastāvs
2018. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits profesionālajā vidusskolā bija 67 darbinieki,
darba tiesiskās attiecības profesionālajā vidusskolā uzsāka 16 darbinieki, bet pārtrauca –
12 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,42 (skat. 19. tabulu).
19. tabula
Amata vienību un nodarbināto skaits 2018. gadā
Amata vienības
nosaukums
Pedagogi
Pedagoģiskie
darbinieki
Pārējie darbinieki
* Pedagoga darba likme
1

Vidējais amata
vienību skaits
35.18*
12.00

Vidējais faktiski
nodarbināto skaits
67

Kopējais
strādājušo skaits
83

25.00

Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atlaistie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā
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Uz 2018. gada 1. oktobri strādājošajiem 67 darbiniekiem augstākā izglītība bija 45
darbiniekam, no tiem maģistra grāds vai tam pielīdzināts – 34 darbiniekiem. Vidējā vai vidējā
profesionālā izglītība – 21 darbiniekam (skat. 20. tabulu).

20. tabula
Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2018. gada 1. oktobrī
Amata vienības
nosaukums

Darbinieku sadalījums pēc izglītības

Maģistra
grāds vai
tam
pielīdzināts

Darbinieku
skaits

Pamatizglītība

Vidējā vai vidējā
profesionālā

Augstākā

Profesionālās
izglītības skolotāji

14

-

2

12

11

Vispārējās vidējās
izglītības skolotāji

16

-

1

16

14

Pedagoģiskie
darbinieki

12

-

-

11

8

Pārējie darbinieki

25

1

18

6

1

Kopā:

67

1

21

45

34

21. tabula
Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2018. gada 1. oktobrī
Vecuma grupa

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

Pedagogi un
pedagoģiskie
darbinieki

no tiem
sievietes

Pārējais
personāls

no tiem
sievietes

Kopā

Kopā
sievietes

3
7
6
7
16
3
42

2
5
6
6
16
2
37

4
3
1
11
6
25

4
3
1
7
3
18

3
11
9
8
27
9
67

2
9
9
7
23
5
53

Vidējais darbinieku vecums 2018. gada 1. oktobrī bija 53 gadi, kas salīdzinot ar iepriekšējā
gada 1. oktobri, ir palielinājies par trīs gadiem. No kopējā darbinieku skaita 2018. gada 1. oktobrī
profesionālajā vidusskolā strādāja 53 sievietes un 14 vīrieši. Lielākais darbinieku skaits –
24, joprojām bija vecuma grupā no 55 gadiem līdz 64 gadiem (skat. 21. tabulu).
3.2. Pedagogu profesionālā pilnveide
No 2018. gadā strādājošajiem 42 pedagogiem 3 pedagogiem ir piešķirta kāda no
profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm (skat. 22. tabulā). 2018. gada 1. septembrī pieteicās 8
pedagogi uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu.
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22. tabula
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes uz 2018. gada 1. septembri

1. kvalitātes pakāpe

Pedagogu skaits
2018. gadā
-

2. kvalitātes pakāpe

-

3. kvalitātes pakāpe

1

4. kvalitātes pakāpe

2

5. kvalitātes pakāpe

-

Kopā:

3

Pakāpe

Pedagogu profesionālās pilnveides plāns tiek sastādīts katra mācību gada sākumā un
papildināts pēc vajadzības. 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.
Dažādas profesionālās pilnveides A programmas 2018. gadā apguvuši 16 pedagogi kopskaitā
484 stundas, vairāki pedagogi piedalījušies semināros par modulāro profesionālās izglītības
programmu īstenošanu, andragoģijā, dažādu datorprogrammu pielietošana mācību procesā, kā arī
aktualitātēm un/vai nozares jaunumiem skolā īstenojamajos mācību priekšmetos un moduļos. Divi
jaunie pedagogi, kuri uzsākuši darbu 2018. gadā apguvuši B programmu pedagoģijā 72 stundu
apjomā. 2018. gadā pedagogi apmeklējuši seminārus, kursus, stažēšanās programmas ESF
projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide"
(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.
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.

4. Komunikācija ar sabiedrību
Sabiedrības informēšanas pasākumi
 Vecāku sapulces.
 Skolas mājas lapa -http://www.rtpv.edu.lv
Skolas mājas lapā informācija par uzņemšanu tika sakārtota pārskatāmā tabulā, informācija
par programmām katru gadu tiek aktualizēta.
 Reklāmas – radio un laikrakstos.
 Izdotas informatīvās reklāmas lapas par apgūstamajām izglītības programmām.
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 Skolas izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā, aizvedot
bukletus uz savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsos, Jēkabpilī, Tukumā, Rīgā,
Aizkraukles rajonā jaunieši no skolas pirmajiem un otrajiem kursiem, jo viņiem vēl ir cieša saikne
ar bijušo skolu.
 Organizētas trīs informācijas dienas skolā, kuru laikā interesenti tiek iepazīstināti ar skolā
apgūstamajām izglītības programmām.
 Informācija par skolu iekļauta izglītības iestāžu katalogos.
 Skolas radošā komanda piedalījās Pierīgas pamatskolu 9. klašu audzināšanas pasākumos
par karjeras izglītību.
 Skolas izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā, aizvedot
bukletus uz savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsos, Jēkabpilī, Tukumā, Rīgā u.c.
 Izstāde “Skola 2018”. Izglītojamie labprāt iesaistās skolas prezentēšanā. Izstādes „Skola
2018” laikā tika nodrošināta informācija skolas mājas lapā, laikrakstā „Izstāde” un ikgadējā
izdevumā „Izglītības ceļvedis”.
 Katru gadu tiek izdots informatīvais buklets un pārvietojamais baneris par skolu un tajā
īstenojamajām izglītības programmām. Skolā notiek trīs Informācijas dienas potenciālajiem
izglītojamajiem un vecākiem, tās tiek dokumentētas.
 Sadarbība ar portālu Prakse.lv
 Oficiālais skolas sociālo tīklu portāls – Facebook

5. 2019. gadā plānotie pasākumi
1. Strādāt pie jaunām profesionālās izglītības programmām, atbilstoši jaunajai Nozaru
kvalifikācijas struktūrai un Nozaru ekspertu padomes ieteikumiem.
2. Pielietot daudzveidīgas praktiskās metodes izglītojamo kompetenču paaugstināšanai
dažādos mācību priekšmetos un moduļos.
3. Iesastīt jauniešus darba vidē balstītajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos ESF
finansētā projekta 8.5.1.0/16/1/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros.
4. Uzsākt pieaugušo apmācību, piedāvājot tālākizglītības, profesionālās pilnveides, formālās
un neformālās izglītības programmas Eiropas Sociālā fonda projekta 8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”aktivitātēs. Noteikt atbildīgo par
tālākizglītības programmu veidošanu un ieviešanu skolā.
5. Mērķtiecīgi iesaistīties un turpināt īstenot ES fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt izglītojamo priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” (PuMPuRS) projektu un izvērtēt
projektā iesaistīto izglītojamo zināšanu un prasmju dinamiku.
6. Pedagogiem strādāt Valsts izglītības satura centra izveidotajās darba grupās pie jaunu
profesionālo modulāro izglītības programmu izstrādes un ieviešanas, profesionālās kvalifikācijas
eksāmena satura, kā arī mācību līdzekļu un metidisko mācību materiālu veidošanas.
7. Gatavošanos dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā un
veicināt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
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Pielikums
1. pielikums
Atskaitītie izglītojamie laika periodā no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

.
Atskaitīšanas iemesli
Kurss

Izglītojamo
skaits uz
01.01.2018.

1.D
1.E

Pārgāja
uz citu
mācību
iestādi

Dzīves
vietas
maiņa

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

28
24

-

-

1

--

1

3,57

-

1

3

2

7

29,17

1.K

26

-

-

-

2

5

7

26,92

1.L

-

-

-

-

1

-

1

3,85

1

-

-

-

-

-

-

1

4,00

1

-

-

-

-

-

2

3

12,5

19

1

-

-

-

-

-

1

2

10,53

2.L

24

-

-

-

-

-

-

2

2

8,33

2.P

20

-

-

-

-

-

1

-

1

5,00

2.R

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.S

19

-

-

-

-

2

1

-

3

15,79

3.D

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.G

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.L

17

-

-

-

-

-

-

2

2

11,76

3.S

18

-

-

-

-

-

4

1

5

27,78

4.D

18

-

-

-

-

-

1

1

2

11,11

4.L

30

-

-

-

3

-

2

3

8

26,67

Slimības
dēļ

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

-

-

-

1

-

-

-

-

26

-

1.R

25

1.S

24

2.D

Kopā

%

4.P

24

-

-

-

-

-

2

4

6

25,00

4.R

18

-

-

-

4

-

1

3

8

44,44

KOPĀ

423

4

-

-

7

3

19

26

59

13,95
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2. pielikums
Atskaitītie izglītojamie ESF grupās laika periods no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.
Atskaitīšanas iemesli
Izglītojamo Pārgāja uz
Kurss
skaits uz
citu
Slimības
01.01.2018. mācību
dēļ
iestādi
LG 4
11
-

Dzīves
vietas Ģimenes
maiņa apstākļi

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

-

-

1

Citi
iemesli

Kopā

%

1

8

10

72,72

LG 5

16

-

-

-

-

-

1

11

12

75,00

KOPĀ

27

-

-

-

-

1

2

19

22

81,48

3. pielikums
Atskaitītie izglītojamie laika periods no 01.07.2018. līdz 31.12.2018.
Atskaitīšanas iemesli
Kurss

Izglītojamo
Pārgāja uz
skaits uz
citu mācību Slimības
03.09.2018. iestādi
dēļ

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

Dzīves
vietas Ģimenes
maiņa apstākļi

1.F

28

-

-

-

-

2

1.K

27

-

-

-

-

2

Kopā

%

-

2

7,14

-

5

7

25,93

-

Citi
iemesli

1.L

30

-

-

-

-

-

-

1

1

3,33

1.R

30

-

-

-

-

-

2

3

5

16,67

1. V

25

2

-

-

-

1

3

-

6

24,00

2.D

31

1

-

-

-

-

-

-

1

3,23

2.E

19

1

-

-

-

-

2

-

3

15,79

2.K

21

-

-

-

-

-

3

2

5

23,81

2.L

28

-

-

-

-

-

-

2

2

7,14

2.R

22

-

-

-

-

1

1

3

5

22,73

2.S

18

-

-

-

-

2

1

1

4

22,22

3.D

17

-

-

-

-

-

-

1

1

5,88

3.L

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.P

20

1

-

-

-

-

-

1

2

10,00

3.R

24

-

-

-

-

-

2

3

5

20,83

3.S

17

-

-

-

-

-

4

-

4

23,53

4.D

21

-

-

-

-

-

4

-

4

19,05

4.G

21

-

-

-

-

1

2

1

4

19,05

4.L

16

-

-

-

-

1

1

-

2

12,05

4.S

17

-

-

-

-

-

1

1

2

11,76

KOPĀ

443

5

-

-

-

10

26

24

65

14,67
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4. pielikums

Atskaitītie izglītojamie laika periods no 01.07.2018 līdz 31.12.2018.
Atskaitīšanas iemesli
Kurss

Izglītojamo Pārgāja uz
skaits uz citu mācību Slimības
03.09.2018.
dēļ
iestādi

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

Dzīves
vietas Ģimenes
maiņa apstākļi

Citi
iemesli

Kopā

%

LG 5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LG 6

10

-

-

1

-

-

-

1

2

20,00

KOPĀ

16

-

-

1

-

-

-

1

2

12,50
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