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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 23 689
absolventi.
Atbilstoši apstiprinātajai skolas vadības struktūrshēmai, skolā darbojas Mācību daļa, kuras
darbu koordinē direktora vietnieks mācību darbā. Mācību daļā strādā, atbilstoši apstiprinātam
darba plānam, darba vidē balstīto (DVB) mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķis,
Komerczinību (komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks), Komerczinību
(komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks), restorānu pakalpojumu un ēdināšanas
pakalpojumu, banku zinību un finanšu izglītības programmu nodaļas metodiķis, Loģistikas un
telemehānikas, komerczinību (reklāmas pakalpojumu), administratīvo un sekretāru pakalpojumu
izglītības programmu nodaļas metodiķis, kā arī izglītības metodiķis, sporta darba organizators
un bibliotekārs.
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.
2019./2020. mācību gadu uzsāka 469 audzēkņi. Skolā kopā strādāja 66 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.
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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.

2019. gada skolas darbības mērķis
Veicināt izglītojamo 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 kvalifikāciju struktūrai.
Skolas darbības galvenie uzdevumi 2019. 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. Mērķtiecīgi izmantot simulācijas spēles, datorprogrammas un e-vidi izglītojamo
kompetenču un caurviju prasmju pilnveidošanai nodarbībās un ārpusstundu pasākumos dažādās
profesionālās izglītības programmās.
3. Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un darba devējiem iesaistīt jauniešus
darba vidē balstītajās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos, arī projekta
8.5.1.0/16//1/001”Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos” ietvaros, slēgt sadarbības līgumus ar darba devējiem.

4. Izvērtēt 2018./2019. 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. Īstenot 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” projektu “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr.
7.2.1.2./15/I/001).
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
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efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”( vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros,
lai pilnveidotu vispārējās prasmes un profesionālās kompetences.
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 Īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas
partnerības projektu “Jaunatne jaunatnei” saskaņā ar laika grafiku, kā arī piedalīties partnerskolu
realizētajos projektos.
11. Gatavoties dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2020. gada
6. – 12. jūlijā Rīgā, piedalīties plānotā repertuāra apguves svētku dalībnieku atlases skatēs.
12. Sekmēt audzēkņu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanos, radot
jauniešiem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, turpināt
piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītajā iniciatīvā “Latvijas skolas soma”.
13. Piedalīties pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” īstenošanā,
veicinot audzēkņu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot
cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.
14. Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu
karjeras izvēli, organizēt karjeras izglītības pasākumus skolā.
15. Rosināt izglītojamos ievērot veselīgu dzīvesveidu un izprast apkārtējo vidi kā
nosacījumu dzīves kvalitātes nodrošināšanai un veidot jauniešos izpratni par drošības jautājumu
apguves nepieciešamību un ievērošanu ikdienā savas un citu drošības un veselības saglabāšanā.
16.Veicināt izglītojamo pieredzes teorētisko zināšanu un praktisko prasmju lietošanu praksē
ar mērķi nodrošināt konkurētspēju darba tirgū un karjeras izaugsmes iespējas.
17. Nostiprināt un papildināt izglītojamo kompetences praktiskā darbā, pilnveidot
profesionālās prasmes atbilstoši iegūstamai kvalifikācijai, attīstīt praktiskās iemaņas uzņēmuma
darbības rādītāju analīzē, plānošanā un izpildes kontrolē.
18. 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 dzīvojamās ēkās” pasākuma „Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta pieteikšanās dokumentācijas sagatavošanā.
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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.

Finansiālie rādītāji
Finanšu
izdevumu
(kopā)

1.

resursi
segšanai

2018. gads
(budžeta
izpilde)

2019. gads

1 209 375

Apstiprināts
likumā
1 184 449

Budžeta
izpilde
1 188 227

1.1.

Dotācija

1 195 705

1 167 127

1 167 127

1.2.

Transferti

5 217

7 122

6 664

1.3.

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

8 453

10 200

14 436

Izdevumi (kopā)

1 209 375

1 184 449

1 184 449

Uzturēšanas
(kopā)

1 190 983

1 172 249

1 171 791

2.
2.1.

izdevumi

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

959 101

950 431

949 973

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

231 882

221 818

221 818

Izdevumi
kapitālieguldījumiem

18 392

12 200

12 200

2.2.

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

1.1.
2.
2.1.

2019. gads

2018. gads
(budžeta
izpilde)
82 838

Apstiprināts
likumā
42 445

Budžeta
izpilde
41 982

Dotācija

82 838

42 445

41 982

Izdevumi (kopā)

82 838

42 445

41 982

Uzturēšanas
(kopā)

82 838

42 445

41 982

Finansiālie rādītāji
Finanšu
izdevumu
(kopā)

resursi
segšanai

izdevumi
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2.1.1.

Kārtējie izdevumi

63 761

35 130

35 087

2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

19 077

7 315

6 895

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

Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

2019. gads
Apstiprināts
Budžeta
likumā
izpilde

resursi
segšanai

0

13 184

13 184

1.1.
1.2.

Dotācijas
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

0
0

0
0

0
0

1.3.

Ārvalstu
palīdzība

finanšu

0

13 184

13 184

1.4.

Ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

2.
2.1.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas
izdevumi
(kopā)

5 404
5 404

1 687
1 687

1 686
1 686

5 404

1 687

1 686

1.

Finanšu
izdevumu
(kopā)

2018. gads
(budžeta
izpilde)

2.1.1. Kārtējie izdevumi
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2.2. Skolas darbības rezultāti
2.2.1. Skolas īstenotās programmas pārskata gadā
Skola 2019. gadā realizēja 9 licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības budžeta
programmas (skat. 4.tabulu)
4.tabula
Izglītības programmas Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2019. gadā
Izglītības programmas
nosaukums

Iegūstamā
kvalifikācija

Kods

Licences Nr.

Komerczinības

Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

33341021

P-17129

Komerczinības

Reklāmas pakalpojumu
33341021
komercdarbinieks

P-15623

Komerczinības

Komercdarbinieks

33341021

P-15622

Restorānu pakalpojumi

Restorānu pakalpojuma
33811041
speciālists

P-15624

Restorānu pakalpojumi Viesmīlis

33811041

P-17248

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas
33811021
pakalpojumu speciālists

P-11858

Administratīvie un
sekretāru pakalpojumi

Klientu apkalpošanas
33346011
speciālists

P-14410

Telemehānika un
loģistika

Loģistikas darbinieks

33345121

P-14516

Telemehānika un
loģistika

Loģistikas darbinieks

35b345121

P-16236

Skola piedalās ES fondu finansētajā projektā - 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)” , kuri dod iespēju 1,5
gadu laikā apgūt profesionālās izglītības programmu pēc vidusskolas.
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2019. 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). 2019. gadā mācījās divas ES fonda grupas.
Skolā ir iespējams iegūt ārpusformālās izglītības sistēmas profesionālās kompetences
novērtēšanu šādās kvalifikācijās:
1.
2.
3.
4.
5.

Restorānu pakalpojumu speciālists;
Komercdarbinieks;
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks;
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
Loģistikas darbinieks.

Noslēgti deleģējuma līgumi ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par ārpusformālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējām. 2019. gadā neviens
nav izmantojis iespēju iegūt kvalifikāciju.

2.2.2. Mācību process
2.2.2.1. Pedagoģiskās padomes sēdes
2019. gadā tika plānotas un notika 6 pedagoģiskās padomes sēdes (turpmāk tekstā – PPS).
2019. gada 8. janvārī notika PPS par 2018./2019. māc. gada 1. semestra mācību, skolas
audzināšanas darba rezultātiem un projektu aktivitātēm. PPS nodaļu vadītāji analizēja mācību
darba rezultātus, kavējumus, problēmas mācību un audzināšanas darbā. Direktora vietniece
audzināšanas darbā analizēja skolas audzināšanas darbu, izvērtējot pasākumus, dalību programmā
“Skolas soma”, kā arī prezentēja izglītojamo atgriezeniskās saites apkopojumu par apmeklētajiem
pasākumiem.
Projektu vadītāja I. Eglīte analizēja paveikto projektu darbā. Skola piedalījusies pašpārvalžu
projektā “Domā radoši”, Erasmus+ mobilitātes projektos, kā arī par darbu Izglītības kvalitātes
valsts dienesta projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”.
2019. gada 30. aprīlī notika PPS par metodisko tēmu “Daudzveidīgo mācību metožu
pielietošana izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos mācību priekšmetos un moduļos”.
Pedagogi dalījās pieredzē par daudzveidīgu mācību metožu pielietošanu mācību stundās, dažādu
datorprogrammu lietderīgumu un mērķtiecīgu pielietošanu. Izglītības metodiķe I. Abricka
pedagogiem nolasīja lekciju par kompetenču pieeju izglītības procesā. Turpmākajā darbā jāveicina
pedagogu aktivitāte daudzveidīgo mācību metožu pielietošanā. Pedagogu aktivitāte ārpusstundu
pasākumu organizēšanā tika vērtēta kā laba.
2019. gada 3. jūnijā notika PPS par 2018./2019. mācību gada 2. semestra mācību un
audzināšanas darba rezultātiem. 1,5 gadīgās izglītības programmu, ESF 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 programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”,
vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 īstenošanas rezultātiem. PPS tika analizēti CPKE rezultāti, skolas
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas un profesionālo mācību priekšmetu
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metodiskās komisijas darbs, sporta darbs, kā arī pedagogi tika iepazīstināti ar Erasmus+
mobilitātes projektiem. Prakses nodaļas vadītāja izvērtēja izglītojamo kvalifikācijas prakses
rezultātus. 2018./2019. m.g. rezultāti tika vērtēti kā apmierinoši.
2019. gada 28. augustā notika PPS par aktualitātēm 2019./2020. m.g. profesionālajā izglītībā.
2019. gada 10. septembrī notika PPS sēde par Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas
2019./2020. m.g. mērķi un uzdevumiem.
2019. gada 12. novembrī notika 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. PPS pirmo
kursu audzinātāji bija sagatvojuši prezentāciju par adaptācijas procesu. Kursa audzinātāji
informēja pedagogus par mācību rezultātiem, problēmām mācību un audzināšanas darbā,
integrēšanos jaunajā kolektīvā. PPS tika pieņemti lēmumi par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem,
kuriem sliktas pamatzināšanas matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā, lai sekmīgi sagatvotu
centralizētajiem eksāmeniem.

2.2.2.2. Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
2018./2019. m.g.
2018./2019. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 405 izglītojamie.
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja 120 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 41,5 %, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir augstāks par 1,9% (skat. 5. tabulu). Valstī vidējais kopprocents ir
41,3%, profesionālās izglītības iestādēs 39,5%. Analizējot rezultātus, var secināt, ka izglītojamie
vēstures eksāmenā uzrādījuši labus rezultātus, par 0,2% augstāk nekā valstī. Grūtības sagādājusi 3.
daļa, kur izglītojamajiem jāraksta eseja par doto tēmu.
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 79 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 16,3 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir nedaudz zemāks. Valstī
vidējais kopprocents ir 32,7%, profesionālās izglītības iestādēs 19,5%. Analizējot matemātikas
eksāmenu pa daļām, var secināt, ka izglītojamie 1. daļā vidēji ieguvuši 35,8%, 2 daļā 11,4%, 3. daļā
– 4,2%. 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 80 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 40,1 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir nedaudz zemāks. Valstī
vidējais kopprocents ir 49,9%, profesionālās izglītības iestādēs 39,4%. Analizējot rezultātus, var
secināt, ka skolā ir augstāki rezultāti, nekā vidēji citās profesionālās izglītības iestādēs un zemāks
nekā valstī.
Angļu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 67 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 57,8 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rezultāts ir augstāks par 3,5%. Valstī vidējais
kopprocents ir 62,7%, profesionālās izglītības iestādēs 50,9%. B1 valodu līmeni ieguva 31
izglītojamais - 46%, B2 valodu līmeni ieguva 20 izglītojamie – 30%, 16 izglītojamie – 24% nav
ieguvuši nekādu valodu līmeni. Analizējot rezultātus, var secināt, ka skolā ir augstāki rezultāti, nekā
vidēji citās profesionālās izglītības iestādēs. Analizējot eksāmenu pa daļām, var secināt, ka vislabāk
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izglītojamie ir apguvuši runāšanas, klausīšanās, 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. Mācību procesa laikā regulāri izvērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes, salīdzinot
pārbaudes darbā iegūtos rezultātus un analizējot dinamiku pa gadiem.
Krievu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 34 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais
kopprocents ir 81,5 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir augstāks. Valstī vidējais
kopprocents ir 74,4%, profesionālās izglītības iestādēs 70,1%.
5. tabula
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2018./2019. m.g.
Eksāmens
Angļu
valoda
Krievu
valoda
Latviešu
valoda
Latvijas un
pasaules
vēsture
Matemātika

Vid.
vērtēj.

Kārtot.
skaits

57,8%

<5

%

59%

1019%

2029%

3039%

4049%

5059%

6069%

7079%

8089%

90100%

67

0

0

3

6

5

8

8

15

13

9

0

81,5%

34

0

0

0

0

0

1

2

3

7

9

12

40,1%

80

0

0

4

17

22

18

11

7

1

0

0

41,5%

120

0

0

7

14

35

33

21

8

2

0

0

16,3%

79

3

24

31

14

4

3

0

0

0

0

0

6. tabula
Necentralizēto eksāmenu rezultāti 2018./2019. m. g.

Eksāmens

Izglītojamo
Vid.
skaits
vērtējum
s%

4

5

6

7

8

9

10

Vidējais vērtējums
(balles)

Ekonomika

10

62,7%

1

2

3

3

1

0

0

6,1

Informātika

15

50,1%

4

2

6

3

0

0

0

5,53

10

7. tabula
Centralizēto un necentralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums par vidējās izglītības
apguvi no 2016./2017. m. g. līdz 2018./2019. m. g.
Kopvērtējums % skolā
Eksāmeni

2016./
2017.
m. g.

Matemātika

17,8

Angļu valoda

51,0

Krievu valoda

70,2

Latviešu valoda
Latvijas un
pasaules vēsture

2017./
2018.
m.g.

2018./
2019.
m.g.

16,9

16,3

54,3

Kopvērtējums % pēc
tipa:
profesionālās+mākslas
2016./
2017.
m. g.

19,6

2017./
2018.
m.g.

2018./
2019.
m.g.

20,3

19,5

Kopvērtējums % pēc
urbanizācijas: Rīga
2016./
2017.

2017./
2018.
m.g.

2018./
2019.
m.g.

37,1

38,1

37,2

m. g.

Kopvērtējums %
valstī
2016./
2017.

2017./
2018.
m.g.

2018./
2019.
m.g.

34,9

34,6

32,7

m. g.

57,8

46,1

49,4

50,9

63,8

65,3

66,1

59,7

61,9

62,7

77,5

81,5

66,5

67,7

70,1

71,0

74,4

79,1

68,6

70,3

74,4

47,4

45,1

40,1

42,1

42,1

39,4

51,0

52,8

49,8

50,9

52,6

49,9

39,0

39,6

41,5

37,5

36,9

39,5

45,0

42,4

45,7

41,5

40,0

41,3

Ekonomika

62,7

69,8

75,12

71,9

Informātika

50,1

45,8

62,51

59,9

2018./2019. m.g. izglītojamie izvēlējās kārtot necentralizētos eksāmenu ekonomikā un
informātikā (skat. 6. tabulu). Ekonomikā vidējais kopprocents 62,7%, vidējais vērtējums 6,1. Valstī
vidējais kopprocents 71,9%. Izglītojamajiem labāk veicās eksāmena 2. un 3. daļā. Informātikā
vidējais kopprocents 50,1%, vidējais vērtējums 5,53, valstī vidējais kopprocents 59,9%. Labākus
rezultātus izglītojamie uzrādīja 1.,2.,4. daļā. Grūtības sagādāja 3. daļas uzdevumi – excel
programma.
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 2018./2019. māc. g. centralizēto eksāmenu vērtējumus var secināt, ka izglītojamie
uzrādījuši labus, savām spējām atbilstošus rezultātus krievu valodā, vēsturē, angļu valodā un
latviešu valodā (skat. 7. tabulu). Problēmas sagādāja 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.
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Izglītojamie, kuriem ir grūtības matemātikas apguvē apmeklē individuālās nodarbības Projekta
“Pumpurs” ietvaros.
1. attēls

2.2.2.3. Valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
2018./2019. mācību gadā Centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus (turpmāk
tekstā – Eksāmens) profesionālās kvalifikācijas iegūšanai kārtoja 70 izglītojamie valsts budžeta un
Eiropas Savienības fondu finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās (skat. 8. tabulu).
8. tabula
Valsts centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums skolā
un valstī no 2016. gada līdz 2019. gadam
Izglītības
programmas
nosaukums

Piešķiramās
kvalifikācijas
nosaukums

Vidējais vērtējums skolā

Vidējais vērtējums valstī

2016./2017.
m.g.

2017./2018.
m.g.

2019./2020.
m.g.

2016./2017.
m.g.

2017./2018.
m.g.

2019./2020.
m.g.

Telemehānika
un loģistika

Loģistikas darbinieks

8,3

7,70

7,04

7,86

7,7

7,37

Komerczinības

Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

7,7

7,1

-

7,00

6,32

-

Restorāna
pakalpojumu
speciālists

-

7,61

7,9

-

7,8

7,78

Komerczinības

Restorānu
pakalpojumu
komercdarbinieks

7,3

-

-

7,3

-

-

Komerczinības

Komercdarbinieks

-

9,47

7,13

-

9,14

7,83

Komerczinības

Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

7,6

-

-

7,7

-

-

Restorānu
pakalpojumi
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Salīdzinot pēdējos trīs gadus, var secināt, ka CPKE izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis
ir labs (skat. 8. tabulu).
Profesionālās izglītības programmā Telemehānika un loģistika, kvalifikācijā loģistikas
darbinieks, CPKE kārtoja 39 izglītojamie (25 izglītojamais budžetā grupā un 14 izglītojamie ESF
finansētajā grupā). Vidējais vērtējums 7,04, valstī 7,37. Izglītojamajiem grūtības sagādāja
teorētiskās daļas un paaugstinātās grūtības nestandarta jautājumi. Turpmākajā darbā lielāka
uzmanība jāpievērš transporta uzdevumiem. Izglītojamajiem labi veicās muttiskajā daļā.
Profesionālās izglītības programmā Restorānu pakalpojumi, kvalifikācijā restorānu
pakalpojumu speciālists, CPKE kārtoja 16 izglītojamie. Vidējais vērtējums 7,9, valstī 7,78.
Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā komercdarbinieks,
eksāmenu gatavoja skolā izveidota darba grupa. Vidējais vērtējums 7,13, valstī 7,83. Kopumā
izglītojamie uzrādījuši labas zināšanas un prasmes.
Izvērtējot CPKE rezultātus, var secināt, ka izglītojamie uzrādījuši labus rezultātus
eksāmenos, vidējais vērtējums visos kvalifikācijas eksāmenos ir virs 7 ballēm. Kvalifikācijā
restorānu pakalpojumu speciālists CPKE vērtējumi ir augstāki nekā valstī (skat. 9. tabulu).
9. tabula
Valsts centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2018. / 2019. m.g.
valsts finansētajās programmās
Nr.
p.k.

Profesionālā
kvalifikācija

Izglītojamo
skaits

5

6

7

8

9

1.

Loģistikas darbinieks

25

2

5

10

6

2

2.

Restorānu pakalpojumu
komercdarbinieks

16

1

1

8

3

2

1

7,9

3.

Komercdarbinieks

15

-

1

6

6

17

5

9.5

10

Vidējais
vērtējums
7,04

Ar ES fonda atbalstu skolā tiek realizētas 1,5 gadīgās programmas Telemehānika un
loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks pēc vidusskolas.
2018./2019. māc. 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 14 izglītojamie LG5
kursā 6 un 8 izglītojamie LG6 kursā. Vidējais vērtējums LG3 kursa izglītojamajiem 8,83, LG4
kursā 7,91, LG5 kursā 7.33, LG6 kursā 6,75. Pēc CPKE eksāmena komisija secināja, ka
izglītojamie ir labi sagatavoti, zinoši ar pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu.

13

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 laika periodā no 2017./2018. m.g. līdz
2018./2019. m.g., var secināt, ka izglītojamie pēc vidusskolas ir uzrādījuši labas zināšanas un
prasmes, ir mērķtiecīgāki un motivētāki iegūt kvalifikāciju (skat. 10. un 11. tabulu).
10. 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

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

11. tabula
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ESF finansētajās grupās
laika periodā no 2015. gada līdz 2019. gadam
Izglītības
programmas
nosaukums

Piešķiramās
kvalifikācijas
nosaukums

Telemehānika
un loģistika

Loģistikas darbinieks

Restorānu
pakalpojumi

Restorāna
pakalpojumu
speciālists

Komerczinības

Komercdarbinieks

Vidējais vērtējums skolā
2015./
2016.
m. g.

8.1

2016./
2017.
m. g.

8.67

2017./
2018.
m. g.

2018./
2019.
m. g.

8.37

7.04

Grupas

No 2015.- 2019. m. g.

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

7.79 7.11

_

14

9,2

-

K1

12. tabula
Izglītojamo skaits ESF finansētajās grupās, kuri kārtoja CPKE laika periodā
no 2015. gada līdz 2019. gadam
Mācību gads

Iegūstamā kvalifikācija

Izglītojamo skaits CPKE

Loģistikas
darbinieks

Restorānu
pakalpojumu
speciālists

2015./2016. m. g.

LG1

AC1

21

14

2016./2017. m. g.

LG2

AC2

12

9

2017./2018. m. g.
(rudens
uzņēmšana)

LG3

AC3

12

9

2017./2018. m. g.
(ziemas
uzņēmšana)

LG4

11

2018./2019. m. g.
(rudens
uzņēmšana)

LG5

6

2018./2019. m. g.
(ziemas
uzņēmšana)

LG6

8

Kopā

Komercdar- Loģistikas
binieks
darbinieks

K1

Restorānu
pakalpojumu
speciālists

Komerc
darbinieks

5

107 izglītojamie

10 grupas

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
kvalifikāciju ieguvuši 107 izglītojamie un CPKE uzrādījuši labas un teicamas zināšanas un prasmes
(skat. 12. 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 T. Džugleja
un M. Gailāne)
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2.2.3.1. Jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde
2019. gadā saņemtas licences profesionālās izglītības programmām:
1. Banku zinības un finanses (iegūstamā kvalifikācija – finanšu darbinieks), mācību ilgums
4 gadi, programmas kods 33343011, programma licencēta 29.08.2019., licences Nr. P_1879,
modulārā profesionālās izglītības programma. ( Programmu pārstrādāja par modulāro
programmu izglītības metodiķe Ingrīda Abricka, PMP MK vadītāja T. Džugleja , T. Ločmele)
2. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – klientu
apkalpošanas speciālists), mācību ilgums 4 gadi, programmas kods 33346011, programma
licencēta 29.08.2019, licences Nr. P_1880, programma akreditēta -AP 6075 līdz 28.12.2023.,
modulārā profesionālās izglītības programma. (Programmu pārstrādāja par modulāro
programmu direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane, PMP MK vadītāja T. Džugleja un
pedagogi Daina Verečinska)
3. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - viesmīlis), mācību ilgums 1,5 gadi,
programmas kods 35b811041, programma licencēta 04.04.2019., licences Nr. P_1107,
programma akreditēta, AP 6074 līdz 27.11.2020, parastā profesionālās izglītības programma.
(Programmu izstrādāja direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane)
4. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – transporta pārvadājumu komercdarbinieks),
mācību ilgums 1,5 gadi, programmas kods 35b341021, programma licencēta 26.02.2019.,
licences Nr. P_1030. (Programmu izstrādāja direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane,
PMP MK vadītāja T. Džugleja un pedagogi A. Bogdanovs, T. Ločmele)

2.2.3.2. Darbs pie kvalifikācijas eksāmenu satura profesionālās izglītības programmās
sadarbībā ar VISC
Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra ( turpmāk tekstā –VISC) profesionālās
izglītības pārbaudījumu nodaļu, pedagogi strādāja darba grupās pie profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu satura:
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, D. Kaparkalēja.
2. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - restorānu pakalpojumu speciālists),
mācību ilgums 4 gadi – darbs pie kvalifikācijas eksāmena satura. (pedagoģe A. Silkāne)
07.02.2019. un 21.03.2019. – Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika darba
grupas sanāksmes par centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētisko un praktisko
uzdevumu aktualizāciju profesionālajā kvalifikācijā „Restorānu pakalpojumu speciālists".
Sanāksmē piedalījās pedagoģe A. Upmine, D. Konrāde.
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4. 18.02.2019. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, (iegūstamā kvalifikācija – klienu
apkalpošanas speciālists) VISC organizētā darba grupas sanāksme. Darba grupā piedalījās
profesionālo mācību priekšmetu pedagoģe D.Verečinska.
5. 16.10.2019. un 03.12.2019. VISC organizētā darba grupas sanāksme programmā
Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – mazumtirdzniecības komercdarbinieks) par
centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētisko un praktisko uzdevumu aktualizāciju
profesionālajā kvalifikācijā „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. Darba grupas sanāksmē tika
pārrunāts par nākamā mācību gada iespējamo eksāmenu jau pēc modulārās izglītības programmas.
Darba grupā piedalījās profesionālo mācību priekšmetu pedagoģe T. Džugleja.
Darba grupās sagatavoti CPKE 2018./2019. m.g.
2.2.3.3. Darbs pie modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas skolā un
VISC organizētajās darba grupās
Skolā tiek realizētas 8 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;
6. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – klientu
apkalpošanas speciālists), mācību ilgums 4 gadi;
7. Banku zinības un finanses (iegūstamā kvalifikācija – finanšu darbinieks), mācību ilgums
4 gadi
8. Telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija - loģistikas darbinieks), mācību
ilgums 1,5 gadi;
2019. gadā skola realizēja 8 izglītības programmas. 2019. gadā turpinājās darbs pie jaunu
modulāro programmu izstrādes, aprobācijas, noslēguma modulāro darbu sagatavošanas. Pēc
moduļu pabeigšanas, MPIP iesaistītie pedagogi izvērtēja moduļu programmas tēmu saturu,
procentuālo apjomu, modulārās apmācības plusus, mīnusus un izdarīja secinājumus.



Darbs pie modulāro programmu aprobācijas, satura izvērtēšanas mazās grupās skolā.
RTPV profesionālo mācību priekšmetu pedagogi ir strādājuši pie modulāro programmu
moduļu aprobācijas. Informācija par iesaistītajiem pedagogiem, moduļu aprobāciju, to
pasniegšanas laikiem un kursiem ir apkopota tabulā (skat. 13. tabulu)
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13. tabula
Modulārās izglītības programmu aprobācija 2019. gadā
Skolotājs
1. Liene Arnīte

2. Aleksandrs
Bogdanovs

3. Iveta Dūmiņa

4. Tatjana Džugleja

5. Mārīte Gerharde

6. Alise Lāce

Modulis

Norises laiks

Kurss

Sabiedrības un cilvēka drošība
(darba drošība) MA1

03.2019. – 06.2019.

1.R

Transporta un loģistikas nozares
uzņēmumu pamatprocesi

10.2018. – 03.2019.

1.L

Kravu identificēšana

10.2018. – 06.2019.

2.L

Tūrisma
un
viesmīlības
pakalpojumu
un
papildpakalpojumu pārdošana.

01. 2019. – 04.2019.

2.S

Uzņēmuma darbības pamatprocesi

09.2018. – 03.2019.

1.F

Transporta un loģistikas nozares
uzņēmumu pamatprocesi

09.2018. – 06.2019.

1.L

Kravu izvietošana noliktavā.

01.2019. – 04.2019.

1.L, 2.L

Preču un pakalpojumu pārdošana

03.2019. – 06.2019.

1.F

Sociālās un pilsoniskās prasmes
(1.līmenis)

10.2018. – 11.2018.

LG6

Sociālās un pilsoniskās prasmes
(2.līmenis)

11.2018. – 12.2018.

LG6

Sabiedrība un cilvēka drošība 1.
un 2.līmenis (Veselības mācība)

09.2018. – 06.2019.

1.R 1.F, 1.L,
2.R

Maršruta
plānošana
pārvadājumos

02.2019. – 06.2019.

3.L

Kravu identificēšana

04.2019. – 06.2019.

1.L

Ražošanas un apgādes loģistika,
Kvalifikācijas prakse

09.2018. – 03.2019.

LG6

kravu

Uzņēmuma mārketinga pasākumu
kompleksa izstrāde

01.2019. – 06.2019.

2.R, 2.D

8. Guna KrišjāneKalvāne

Preču un pakalpojumu iepirkšana

09.2018. – 02.2019.

2.D

9. Taņa Ločmele

Uzņēmuma darbības pamatprocesi

09.2018.-03.2019.

1.R

Preču uzskaite un dokumentēšana

03.2019. – 06.2019.

2.D

7. Daina Kaparkalēja
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Sabiedrība un cilvēka drošība
2.līmenis (Veselības mācība)

05.2019. – 06.2019.

2.D, 2.L

10. Ira Mekšūna

Viesmīlības pamatprincipi tūrisma
un viesmīlības uzņēmumā

09.2018. – 12.2018.

2.S

11. Anita Upmine
12. Daina Verečinska

Preču un pakalpojumu iepirkšana

01.2019. – 06.2019.

1.R

Pēc moduļu pabeigšanas MIP aprobācijā iesaistītie pedagogi izvērtēja savu darbu, moduļu
programmas tematu saturu, tematu procentuālo apjomu, modulārās apmācības plusus un mīnusus,
un ir secinājuši:
•
•
•

•

•

moduļu izvirzītais mērķis pārsvarā sasniegts vai daļēji sasniegts;
tematu procentuālais apjoms bieži nav atbilstošs tematu saturam – vai pārāk liels stundu
skaits atsevišķiem tematiem, vai nepietiekams;
tematu saturs – vispārīgs, atkārtojas (loģistikas moduļiem) vai dublējas ar citu mācību
priekšmetu vai moduļu saturu (Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana), optimāls
(Sabiedrība un cilvēka drošība), atsevišķas tēmas labāk būtu apgūstamas darba vidē vai
praksē (Preču un pakalpojumu iepirkšana);
modulārās apmācības procesa plusi – secīgums, koncentrēts, liels mācību apjoms,
atgriezeniskās saites tūlītējā nodrošināšana, ja modulim ir divi līmeņi, tad labi, ja līmeņus
abus pasniedz viens pedagogs;
grūtības – pārāk liels stundu skaits nedēļā un kopējais moduļa stundu skaits, moduļa
mācību process ļoti intensīvs, izglītojamie ne vienmēr spēj uztvert un saprast mācību vielu,
literatūras trūkums, nav izstrādāti un pieejami apkopoti metodiskie materiāli.

2019. gada 5. novembrī pirms došanās uz PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” semināru, kas
notika 2019. gada 28. un 29. novembrī, profesionālo mācību priekšmetu pedagogi izvērtēja un
apkopoja informāciju par moduļa “Preču uzskaite un dokumentēšana”, “Budžeta izstrāde un
kontrole”, pedagogs Taņa Ločmele, “Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde”,
pedagogs Daina Kaparkalēja, “Biroja darba nodrošināšana”, pedagogs Daina Verečinska, “Tirgus un
klienti” E. Čerkovskis sasniedzamo rezultātu, esošo saturu un ieteikumiem moduļa satura
papildināšanā.
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 2019.
gadā turpinājās darbs pie modulāro programmu aprobācijas un satura izvērtēšanas un pedagogu
profesionālās pilnveides.
2019. gada 20. maijā notika VISC darba grupas sanāksme modulī “Pilsoniskās un sociālās
prasmes”. Sanāksme notika ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un
iesaistītā personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. Moduļa
aprobācijas procesā piedalījās PMP MK vadītāja Tatjana Džugleja. Sanāksmē tika iesniegti
preikšlikumi moduļa satura pilnveidošanā un uzlabošanā.
2019. gada 28. un 29. novembrī VISC ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu
efektīva pārvaldība un iesaistītā personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.
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8.5.3.0/16/I/001) ietvaros PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" notika MPIP “Komercdarbinieks”,
“Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” , “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” un
“Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” seminārs “Komerczinību modulārās profesionālās
izglītības programmu aprobācija, mācību sasniegumu rezultātu vērtēšana un izaicinājumi
darba vidē”. Seminārā piedalījās pedagoģes D. Kaparkalēja un T. Ločmele. Semināra mērķis izvērtēt MPIP aprobācijas gaitu, identificēt problēmas, izvirzīt uzdevumus MPIP aprobācijas
procesam. Semināra dalībnieki diskutēja par MPIP īstenošanu, problēmām, mācot moduli “Preču
uzskaite un dokumentēšana”, “Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde”, “Biroja
darba nodrošināšana”, “Budžeta izstrāde un kontrole”, “Tirgus un klienti”. Darba grupa nonāca pie
secinājuma, ka ir jāveic grozījumi saturā visos moduļos, mainot tēmas vietām, stundu skaitu,
nemainot kopējo stundu skaitu tēmā. Darba grupās tika izskatīta piedāvātā pārbaudes darbu
struktūra, kā arī pedagogi vienojās par vienota darba izstrādi, pabeidzot moduli.
Seminārā pedagogus izglītoja par digitālā mārketinga iespējām Facebook un Instagram, epastu mārketingu, tika pārrunāts par attēlu atrašanās vietnēm.
2.2.3.4. Programmu materiāli tehniskā nodrošinājuma papildināšana 2019. gadā
Skolai ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības
attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (projekta NR. 8.5.2.0/I/001) ietvaros ir piešķirtas simulācijas
iekārtas ( turpmāk-SI). Loģistikas programmatūras licence “JS Baltija 3.5. Pro Logistics” un “Beer
distribution game” piegādes ķēdes simulācijas galda spēle Transporta un loģistikas nozarē, Tildes
Jumis jaunākā versija, programmatūra “Tildes birojs” un programmatūra “DocLogix” un vadības
iekārta uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē.
Pedagogi jaunās simulācijas iekārtas izmanto stundās, iepazīstās ar metodiskajiem
materiāliem un ieteikumiem, rāda atklātās stundas demonstrējot jaunās lietojumprogrammas.

2.2.3.5. Pasākumi profesionālajos mācību priekšmetos
Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas pedagogu organizētie pasākumi skolā:
2019.gada 22. februārī skolā notika Biznesa plānu konkurss “Inovāciju spēks biznesā”.
Konkursa mērķi bija popularizēt komercdarbības biznesa plānu izstrādāšanu, aktivizēt audzēkņu
interesi par komercdarbības uzsākšanu un iegūt pieredzi biznesa ideju prezentēšanā, sava viedokļa
aizstāvēšanā un plānu izstrādē. Biznesa plānus vērtēja žurijas komisija, kurā bija pārstāvji no
dažādiem Latvijas uzņēmumiem. Labākais darbs bija 4. L kursa izglītojamajia Ingai Antropovai ar
biznesa plānu “Ceļojošais virtulis”. Biznesa plāns tika izvirzīts dalībai Latvijas profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu Biznesa plānu konkursam, kur ieguva 4.vietu.
No 2019.gada 18.marta līdz 22. 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”. Skolā viesojās uzņēmuma Orkla Confectionary & Snacks
pārstāve Ramona Skribāne, uzņēmējs no SIA “Dot IT”, SIA NL Latvija veikala vadītāja Odrija
Ričika, SIA “Uneek” valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bočarovs u.c. Atbildīgie par pasākumu bija
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi.
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2019.gada 26.martā pasākums Banketa organizēšana un tematiskais banketa galda
klājums notika RTPV aktu zālē. Pasākuma dalībnieki: 4.S kursa izglītojamie. Pasākuma mērķis:
veicināt vispusīgu restorānu pakalpojumu speciālistu zināšanu, kompetenču un prasmju apguvi
tematisko banketu organizēšanā. Izglītojamajiem pasākumā bija iespēja realizēt iegūtās teorētiskās
zināšanas viesu apkalpošanas organizācijas, ēdienu gatavošanas pamatu, pasākumu interjera dizaina
mācību priekšmetos. Atbildīgās proefesionālo mācību priekšmetu pedagoģes A. Silkāne un I.
Dūmiņa.
2019. gada 20. novembrī konkurss - viktorīna “Es topošais loģistikas darbinieks”.
Pasākuma mērķis: radīt izglitojamiem dziļāku interesi par loģistikas darbu un veicināt zināšanu un
prasmju pilnveidošanu. Atbildīgais pedagogs A. Bogdanovs.
Izglītojamo sagatavošana un dalība ārpusskolas profesionālās izglītības pasākumos valsts līmenī:
2019. gada 16. janvārī 2.S kursa izglītojamā A. V. Sergačova piedalījās konkursā
SkillsLatvia 2019, nominācijā Restorānu serviss pusfināla konkursā. Izglītojamo konkursam
sagatavoja pedagoģe A. Silkāne. 2. E kursa izglītojamā Veronika Andronova piedalījās nominācijā
Ēdināšanas pakalpojumi pusfināla konkursā. V.Andronovu konkursam sagatavoja pedagoģe
D.Konrāde. Abas dalībnieces ieguva konkursā ieguva 7.vietu.
2019. gada 23. un 24. janvārī profesionālās meistarības konkurss “Biznesa kanvu
izaicinājums”, PIKC “Liepājas valsts tehnikums”. Konkursa mērķis – aktivizēt audzēkņos interesi
par komercdarbības uzsākšanu un biznesa ideju realizēšanu. Konkursā piedalās pedagoģe D.
Kaparkalēja un 1. R kursa, 2. D un 2.R kursa izglītojamie – Edgars Dimants, Oļegs Jaunošānas un
Ieva Līga Kajaka. Jauktajā komandā piedalījās I.L.Kajaka un O.Jaunošāns un ieguva 1.vietu.
2019. gada 13. februārī izglītojamie piedalās Junior Achievement organizētajās Ēnu dienās.
2019. gada 27. martā konkurss “Jaunais komercdarbinieks”, konkursam izglītojamos
gatavoja pedagoģes T. Džugleja un G. Krišjāne-Kalvāne. Konkursā piedalījās Sabīne Vīlaka no 2.R
kursa un Kristmunds Inguss Lauva no 3.R kursa. Pasākuma mērķis un uzdevumi- veicināt izpratni
par profesionālās izglītības nozīmīgumu tautsaimniecībā un sekmēt profesionālās izglītības attīstību,
veicināt sadarbību starp darba devējiem un mācību iestādi, popularizēt profesijas un dot iespēju
konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā. RTPV jaunieši
iekaroja žūrijas un pārējo dalībnieku simpātijas ar asprātīgu prezentāciju “Mēs – nākotnes
komersanti!” un pārliecinoši parādīja savas produktu pārdošanas prasmes konkursā “Mūsu
uzņēmums un produkta pārdošanas prasmes”, dibinot uzņēmumu un izstrādājot reklāmas plakātu
konkursa ietvaros izlozētai precei – ābolam. Sabīne un Kristmunds konkursā ieguvuva atzinības
rakstus.
No 2019. gada 7. maija līdz 10. maijam dalība Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības
konkursā “SkillsLatvia2019”. Konkursā piedalījās 3. L kursa izglītojamais Kristers Oldbergs,
nominācijā “Transporta pārvadājumi”. Konkursā K. Oldbergs ieguva 1. vietu un izcīnija
iespēju gatavoties EirosSkills konkursam, kas 2020. gadā notiks Austrijā. Konkursam
izglītojamo sagatavoja profesionālo mācību priekšmet pedagogs A. Bogdanovs.
2019. gada 8. un 9. maijā dalība Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā
“SkillsLatvia2019”, Profesiju parādē -profesiju paraugdemonstrējumos 2 jomās - Transports un
loģistika un Komerczinības ( reklāma). Profesiju parādē piedalījās profesionālo mācību prikšmetu
peadgogs A. Bogdanovs un G. Krišjāne Kalvāne kopā ar izglītojamajiem. Profesiju parādei
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palīdzēja sagatavoties direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane un PMPMK vadītāja T.
Džugleja.
2019.gada 16. un 17. maijā notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa
plānu konkurss Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā. Konkursa tēma –
„Uzdrīksties, tici, dari!” Konkursa mērķis un uzdevumi - popularizēt uzņēmējdarbības biznesa
plānu izstrādāšanu, sekmēt sadarbību starp profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem,
audzēkņiem un uzņēmējdarbības partneriem, aktivizēt audzēkņu interesi par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un iegūt pieredzi biznesa ideju prezentēšanā, sava viedokļa aizstāvēšanā un plānu
izstrādē. Konkursā piedalījās 4. L kursa izglītojamā Inga Antropova ar biznesa plānu “Ceļojošais
virtulis” un ieguva 4. vietu.
Izglītojamo piedalīšnās ārpusstundu profesionālās izglītības pilnveidošanas pasākumos:

14. tabula
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogu organizētās
mācību ekskursijas 2019.gadā
Ekskursijas norises vieta un laiks

Programma, iegūstamā
kvalifikācija

Atbildīgie
pedagogi

Dalībnieki

Restorāni “ Italissimo” un “Fazendas
bazārs”

Restorānu pakalpojumi,
restorānu pakalpojumu
speciālists

Anita Silkāne

2.S kurss

Latvijas Republikas uzņēmumu
reģistrs, 2019.gada 20. februārī

Komerczinības, reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

Taņa Ločmele

1. R kurss

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesa, 2019.gada 19. februārī

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu
speciālists

Veikals “Maxima” 2019.gada 19.
februārī

Komerczinības,
mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

Tatjana
Džugleja

Sandra Važa

4. S kurss

1. F kurss

Rīgas Pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesa, 2019.gada 13.martā

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu
speciālists

Tatjana
Džugleja

Rīgas radošais biznesa inkubators,
2019. gada 1. aprīlī

Komerczinības,
komercdarbinieks

Edgars
Čerkovskis

3. D kurss

SIA “Severstal Distribution”

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Aleksandrs
Bogdanovs

2. L kurss

Restorāns «Ferma», 2019.gada 12.aprīlis

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu
speciālists

Iveta Dūmiņa

3.P kurss

Aviācijas karjeras un izglītības diena,
t/c Spiece, 2019.gada 29.martā

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Alisa Lāce

3.L kurss
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4.S kurss

A/S “Rīgas siltums” siltumcentrāle
“Imanta”

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Aleksandrs
Bogdanovs

2. L kurss

SIA «Kreiss»,2019. gada 26. aprīlī

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Alisa Lāce

3.L kurss

SIA «Kreiss», 2019. gada 29. aprīlī

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Aleksandrs
Bogdanovs

2.L kurss
un viesi no
Igaunijas

Ekonomikas un kultūras augstskola,
2019. gada 7. maijā

Komerczinības,
komercdarbinieks

Edgars
Čerkovskis

3.D kurss

Starptautiskais izstāžu centrs
“Ķīpsala”, SkillsLatvia2019, 2019. gada
8. maijā

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu
speciālists

Anita Upmine

2.S kurss

Rīgas Pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesa, 2019.gada 9. maijā

Komerczinības, Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

Tatjana
Džugleja

3.R kurss

Atvērto durvju diena 2019 Satiksmes
ministrijā, 2019.gada 10.maijā

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Baiba
Fridrihsone

2.L kurss

Valsts ieņēmumu dienests, 2019.gada
24. maijā

Komerczinības,
Komercdarbinieks

Taņa Ločmele

2.D kurss

AS “Madara Cosmetics”, 2019.gada 13.
jūnijā

Komerczinības, Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

Daina
Verečinska

1.R kurss

SIA “Vervo”, ekspedīcijas uzņēmums,
2019. gada 14. jūnijā

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Alisa Lāce

3.L kurss

Pārtikas izstāde “Riga Food 2019”
2019. gada 6. septembrī

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu
speciālists

A. Silkāne un
I. Dūmiņa

Uzņēmējdarbības spēle “Vai Rīga jau
gatava?”, 2019. gada 26. septembrī

Komerczinības,
Komercdarbinieks

Edgars
Čerkovskis

3.D un 4.
D kurss

SIA “Gemoss”, 2019. gada 26. septembrī

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu
speciālists

Iveta Dūmiņa

3.S kurss

SIA “Astro”, čehu alus darītava
“Stargorod”, 2019. gada 1. oktobrī

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu
speciālists

A. Silkāne

4.P kurss

SIA “R Grupa”, iekraušanas laukums,
2019. gada 4. novembrī

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Diāna Kārkliņa

LG7 kurss

Žurnāla “Santa”mārketinga daļa, 2019.
gada 8. novembrī

Komerczinības, Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

Taņa Ločmele

3. R kurss

SIA “Astro”, 2019. gada 11. novembrī

Restorānu pakalpojumi,
Restorānu pakalpojumu

Iveta Dūmiņa

3.S kurss
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4.S,4.P,2.V,
2.S kurss

speciālists
Starptautiskā lidosta “Rīga”, 2019. gada
12. novembrī

Komerczinības,
Komercdarbinieks

Edgars
Čerkovskis

3.D un 4.
D kurss

AS “Madara Cosmetics”, 2019.gada 15.
novembrī

Komerczinības,
mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

Tatjana
Džugleja

1. F kurss

“Swedbanka”, 2019. gada 16. novembrī

Komerczinības,
Komercdarbinieks

D. Vārpa

1. K,
1.F,4.L
kurss

Latvenergo energoefektivitātes centrs,
2019. gada 26. novembrī

Administratīvie un sekretāra
pakalojumi, klientu
apkalpošanas sekretārs.

M. Gailāne

2. K kurss

AS “Transporta sakaru institūts”, 2019.
gada 21. novembrī un 6. decembrī

Telemehānika un loģistika,
Loģistikas darbinieks

Aleksandrs
Bogdanovs

1.L kurss
un 4. R
kurss

SIA “Inspired”, 2019. gada 13. decembrī

Komerczinības, Reklāmas
pakalpojumu
komercdarbinieks

Guna KrišjāneKalvāne

4. R kurss

Pēc dažādu uzņēmumu un citu iestāžu apmeklējumiem 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;
2.2.3.6. Skolas dalība Junior Achievement programmā un skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) veidošana
JA Latvija programmas ietvaros tika izveidoti divi RTPV Skolēnu mācību uzņēmumi – SMU
“DEGLĪTIS” un SMU “DAILE”.
RTPV SMU mentores ir pedagoģes: Tatjana Džugleja un Taņa Ločmele.
SMU “DEGLĪTIS” dibinātājas ir 1.R kursa audzēknes Rota Līga Šulmeistere, Madara
Dzenovska, Anete Plūme, Samanta Salnāja, Nikola Bērziņa. SMU “DEGLĪTIS” piedāvātais
produkts - neparasta noformējuma parafīna sveces un gaumīgi apgleznotas krūzītes un apakštasītes.
SMU “DEGLĪTIS” ir piedalījies vairākos tirdzniņos: divos reģionālajos tirdzniņos – 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.
SMU “DAILE” dibinātājas ir 2.D kursa izglītojamās Monta Lilija Olekša, Liene Valujeva,
Evija Reičela Vrubļevska, Laura Luīze Šimfa, Egija Žindule. SMU “DAILE” piedāvātais produkts ekoloģiskie kopjošie kosmētiskie līdzekļi – ķermeņa skrubis un skropstu sērums.
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 Rīgas
CITĀ BAZĀRĀ pavasarī 9.martā t/c Domina Shopping.
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2.2.3.7. Skolas olimpiādes vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
2019. gada 7. maijā vēstures olimpiāde. Piedalās visu kursu izglītojamie. Atbildīgais pedagogs
Jānis Aizvakars.
2019. gada 15. janvārī notika olimpiāde ekonomikā “Prasmīgais ekonomists” ( atbildīgie
pedagogi G. Krišjāne-Kalvāne, T. Ločmele, T. Džugleja). Skolas olimpiādē piedalījās 25
izglītojamie. Trīs izglītojamie tika izvirzīti uz Rīgas pilsētas 20. ekonomiks olimpiādi.
2019. gada 7. oktobrī notika skolas olimpiāde angļu valodā. Skolas olimpiādē piedalījās 9
izglītojamie (atbildīgais pedagogs D. Liepa). Trīs izglītojamie tika tālāk izvirzīti uz Rīgas pilsētas
49. angļu valodas olimpiādi.
2019. gada 22. oktobrī notika skolas olimpiāde krievu valodā. Skolas olimpiādē piedalījās 7
izglītojamie (atbildīgais pedagogs I. Kibale). Četri izglītojamie tika izvirzīti uz Rīgas pilsētas
krievu valodas olimpiādi.

2.2.3.8. Dalība Rīgas pilsētas organizētajās olimpiādēs
2019. gada 15. februārī Rīgas pilsētas 20. ekonomikas olimpiādes 2. posms. Olimpiādē
pidalījās trīs izglītojamie. Olimpiādei izglītojamos sagatavoja skolotāja Guna Krišjāne-Kalvāne.
Olimpiādē izglītojamie godalgotas vietas neieguva.
2019. gada 30. oktobrī Rīgas pilsētas 49. angļu valodas olimpiādes 2. posms. Olimpiādē
piedalījās 3 izglītojamie. 2. L kursa izglītojamā Laura Kļava ieguva 3. vietu. Olimpiādei
izglītojamos sagatavoja skolotāja Diāna Liepa.
2019. gada 26. novembrī Rīgas pilsētas 23. krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 2. posms.
Olimpiādē piedalījās 4 izglītojamie. 2. V kursa izglītojamā Olga Pulina ieguva atzinību.
Olimpiādei izglītojamos sagatavoja skolotāja Inna Kibale.

2.2.3.9. Skolas pasākumi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
2019. gada 15. janvārī matemātikas konkurss. Konkursa mērķis-rosināt interesi par dažāda
veida matemātikas uzdevumiem, pilnveidojot un padziļinot zināšanas un prasmes matemātikā.
Konkursu organizēja pedagogi - I. Dišlere un Ē. Baune.
2019. gada 5. februārī konkurss “Esi gudrāks par Kahoot”, piedalās otro kursu izglītojamie.
Konkursu vadīja metodiķe Madara Onužāne – Saliņa un pedagoģe Maruta Gailāne. Konkursa
mērķis-sekmēt izglītojamo mācību motivāciju, erudīciju, sadarbības prasmi komandās.
2019. gada 5. martā 1. kursu viktorīna “Zini!Mini!Uzzini! Dabaszinības. Ģeogrāfija”.
Konkursa organizēja Maruta Gailāne, vadīja 2. L kursa izglītojamie. Viktorīnas mērķis – sekmēt
izglītojamo mācību motivāciju, veicināt zināšanu pielietošanu nestandarta situācijās, erudīciju,
sadarbības prasmi komandās.
No 2019. gada 4. līdz 8. martam konkurss informātikā “Domā loģiski”. Konkursā piedalās
2. kursu izglītojamie. Konkursa mērķis – rosināt izglītojamajos interesi par informātikas
priekšmetu, padziļināt digitālās prasmes, attīstīt loģisko un algoritmisko domāšanu, pārbaudīt un
salīdzināt zināšanas un prasmes informātikā.
2019. gada 20. martā karjeras izglītības pasākums “Ceļojums pa izglītības programmu
stacijām”. Pasākuma mērķis - veicināt izglītojamajos pzdziļinātu interesi un izpratni par dažādām
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profesionālās izglītības kvalifikācijām un apgūstamajām kompetencēm. Konkursu organizēja
metodisko komisiju vadītājas M. Gailāne un T. Džugleja.
2019. gada 16. aprīlī Lieldienu pasākums, kuru organizē 2. kursu izglītojamie. Konkursā
piedalās 2. kursu izglītojamie. Pasākumā mērķis – pilnveidot izglītojamo zināšanas par latviešu
tautas kultūru un tradīcijām. Pasākumu organizēja pedagoģes Ira Mekšuna un Benita Stefena.
No 2019. gada 29. aprīļa -11. maijam izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”. Atbildīgais
pedagogs J. Aizvakars.
2019. gada 9. septembrī 1. kursiem Sporta diena, 2.,3. un 4. kursiem Muzeju diena. Muzeju
dienā tika apmklēts Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Ilusion Rooms, Rīgas kino muzeju,
Žaņa Lipkes muzeju, E. Smiļģa teātra muzeju, Vēstures un kuģniecības muzeju, Rīgas Skolu
muzeju, P. Stradiņa medicīnas vēstures muzejs u.c.
No 2019. gada 5.-13. septembrim dzejas dienu radošie pasākumi. Bibliotēkā izstāde, mācību
stundās izglītojamie rakstīja radošu darbu – dzeju saistībā ar Baltijas vienotību.
2019. gada 25. septembrī notika ģeogrāfijas stunda 1.B un 1.L kursam starptautiskās akcijas
“Pasaules lielākā mācību stunda 2019” ietvaros. Stundas tēma bija “Kādu pasauli Tu vēlies 2030.
gadā redzēt?” (atbildīgais pedagogs A. Palma). Izglītojamie stundā veidoja izpratni un vizualizēja
savas dzīves saistību ar globālajiem mērķiem, izvirzitot savus mērķus. Stundas rezultāti
aplūkojami “Pasaules lielākā mācību stunda” mājaslapā. Šogad Pasaules lielākā mācību stunda
aicina domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā
dabas ilgtspējas pamatu.
2019. gada 15. oktobrī viktorīna “Rūdīts erudīts”, noslēdzošais pasākums adaptācijas procesa
beigās. Viktorīnā piedalījās gandrīz visi vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji. Bija
izveidotas 7 stacijas, kurās 1. kursu audzēkņi rādīja savas zināšanas un prasmes atbildot uz
jautājumiem par Latviju. Pasākumā 1. vietu ieguva 1.R kurss, 2. vietu ieguva 1.F kurss, 3. vietu
ieguva 1.M kurss.
2019. gada 30. oktobrī svinīgais pasākums Baltijas ceļam 30. Svinīgo uzrunu sagatavoja
vēstures skolotājs J. Aizvakars. Pēc svinīgās daļas skolā tika izveidots simbolisks Baltijas ceļš.
2019. gada 22. oktobrī skolā notika 3.kursu viktorīna “Prāta spēles”. Viktorīna tika veidota
pēc “Prāta spēļu” formāta, t.i. jautājumu bloks – laiks atbildei. Viktorīnas jautājumi bija par
Latviju. 1.vietu ieguva 3.L komanda, 2./3. vieta 3.R un 3.D komandām.
2019. gada 6. novembrī notika izteiksmīgās runas konkurss “Manas Latvijas daba”. Konkursā
piedalījā 1., 2., 3. kursu izglītojamie. (atbildīgie pedagogi I. Abricka un S. Šimkēviča).
2.2.3.10. Dalība valsts organizētajos pasākumos vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
2019. gada 4. aprīlī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” konkurss Erudīts. Konkursa mērķisveicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm, novērtējot izglītojamo
zināšanas un prasmes dabaszinību, matemātikas, ekonomikas un informātikas, latviešu valodas un
literatūras, angļu valodas, Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmetos. Konkursā RTPV
komanda ieguva 3. vietu par par mājas darbu “Vējš iedvesmo”.
2019. gada 17. aprīlī saktuves runas konkurss Malnavas koledžā. Konkursā piedalījās 1. L
kursa izglītojamā I. Haritonova. Atbildīgie pedagogi I. Abricka un I. Mekšūna. Konkursā tika
iegūta 1. pakāpe.
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2.2.3.11. Pedagogu profesionālā pilnveide skolā un savstarpējā pieredzes apmaiņa
2019. gada 30. aprīlī notika Pedagoģiskās padomes sēde par metodisko tēmu “Daudzveidīgo
mācību metožu pielietošana izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos mācību
priekšmetos un moduļos”. Pedagogi dalījās pieredzē par daudzveidīgu mācību metožu
pielietošanu mācību stundās, dažādu datorprogrammu lietderīgumu un mērķtiecīgu pielietošanu.
Izglītības metodiķe I. Abricka pedagogiem nolasīja lekciju par kompetenču pieeju izglītības
procesā. Lekcijā galvenā uzmanība tika veltīta vispārējās vidējās izglītības saturam, kuru veido
vērtības un tikumi, caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un prasmes mācību jomās. Plānotie
sasniedzamie rezultāti mācību jomās veidoti trijos mācību satura apguves līmeņos. Lai sasniegtu
mācību jomās plānotos rezultātus, skolēns apgūst mācību priekšmetus atbilstoši šadiem kursiem pamatkurss, padziļinātais vai specializētais kurss.
2019. mācību gadā pedagogi, atbilstoši metodiskajai tēmai, izmantoja dažādos mācību
priekšmetos caurviju prasmes – digitālās pratības un sadarbības prasmes. Izglītojamie efektīvi
mācību stundās izmantoja digitālās tehnoloģijas, lai apgūtu prasmes pielietot dažādas
datorprogrammas, pietuvinot mācību stundu reālajai dzīvei.
Metodiskajā pieredzē dalījā pedagogi atbilstoši skolas metodiskajai tēmai. Profesionālo
mācību priekšmetu pedagoģe I. Dūmiņa rādīja atklāto stundu “Mērces. Saldās mērces”, pedagogs A.
Bogdanovs un L. Haritonovs demonstrēja integrēto stundu “Pareiza smaguma celšana un kravas
novietošana uz paletes”, vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagoģe I. Kibale rādīja atklāto
stundu krievu valodā “Skaitļi loģistikā un mūsu dzīvē”, M. Gerharde sabiedrības un cilvēku
drošības modulī, veselības mācībā “Izvēles brīvība attiecībā uz veselību ietekmējošiem
paradumiem, lēmumu pieņemšana”.
Atklātos pasākumus organizēja profesionālo mācību priekšmetu pedagoģe T. Džugleja
“Ceļojums pa izglītības programmu stacijām”, “Biznesa plānu konkurss”, A. Silkāne “Banketa
organizēšana un tematiskais galda klājums”, I. Mekšūna un B. Stefena organizēja pasākumu
latviešu valodā un literatūrā “Pretim pavasarim”.
Mācību stundās un pasākumos tika izmantotas daudzveidīgas metodes un paņēmieni – grupu
darbs, darbs pāros, individuālais darbs, informācijas sistematizēšana un apkopošana, frontālās
pārrunas, diskusija, atgiezeniskā saite, staciju maetode, spēle ‘Mēmais šovs”, nepabeigto teikumu
metode, kļudu labošana u.c. Izglītojamie apguva prezentēšanas, sadarbības, līdzdarbības, kritiskās
domāšanas, lēmumu pieņemšanas, laika plānošanas, analītiskās prasmes. Izmantojot daudzveidīgas
metodes un pilnveidojot izglītojamo kompetences mācību stundās, tika veltīta uzmanība
tikumiskajām vērtībām, kā, piemēram, atbildība, centība, godīgums, gudrība un citas.
Projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un
kvalitātes nodrošināšanai” Nr. 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros skolā ir uzstādītas simulācijas
datorprogrammas, kuras var izmantot profesionālo mācību priekšmetu apguvē. PPS pedagogi
dalījās pieredzē par tēmu “Dažādu datorprogrammu lietderīgums un mērķtiecīgs lietojums
mācību nodarbībās”. Profesionālo mācību priekšmetu pedagogs A. Bogdanovs rādīja atklāto
stundu, kurā izglītojamie iepazinās ar datorprogrammu loģistikas nozarē “J.S. Baltija Professional
3.5.”, D. Verečinska praktiskajos darbos dokumentu pārvaldībā izmantoja datorprogrammas “Tildes
birojs” veidnes, pedagoģe S. Rudzīte rādīja atklāto stundu par datu vizualizāciju, izmantojot Excel,
D. Konrāde sagatavoja prezentāciju par programmu R keeper un Store house uzskaites un vadības
sistēmu, kā arī stundā varēja vērot kalkulācijas kartes veidošanu, izmantojot datorprogrammu.
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Pedagoģe Zoja Petročenko parādīja interesantu atklāto stundu, kurā izglītojamie mācījās zīmēt un
izmantot zīmējumu apstrādes rīkus, lai pastāvīgi noformēt zīmējumus.
2019. gadā 6 pedagogi vadīja stundas, profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas ietvaros.
Vispārizglītojošo mačību priekšmetu pedagoģe Ineta Dišlere bija sagatavojusi atklāto stundu
matemātikā par tēmu “Rotācijas ķermenis-cilindris”, Maruta Gailāne dabaszinībās “Ķermeņu un
materiālu deformācijas”, A. Bogdanovs modulī Kravu pārvadājumi “Eiropas valstu līgums attiecībā
uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR), B. Fridrihsone
angļu valodā “Varoņi”, T. Džugleja modulī Uzņēmumu darbības pamatprocesi “Komunikācija, tās
loma lēmumu pieņemšanā un nozīme uzņēmējdarbībā”, A. Upmine vadīja praktiskās nodarbības “Dažādu mērču pagatavošana”.
Uz PPS pedagogi bija sagatavojuši prezentācijas un dalījās pieredzē par stundas norisi,
izmantotajām metodēm, atgriezenisko saiti.
Turpmākajā darbā jāveicina pedagogu aktivitāte daudzveidīgo mācību metožu pielietošanā un
digitālo prasmju attīstīšanā. Pedagogu aktivitāte stundu un ārpusstundu pasākumu organizēšanā
tika vērtēta kā laba.
2019. gada 3. janvārī notika Metodiskā diena pedagogiem Dekoratīvās mākslas un Dizaina
muzejā. Pedagogi apguva apdrukas prasmes, pilnveidojot savstarpējās sadarbības prasmes
komandas darbā.
Pedagogu līdzdalība konferencēs
2019. gada martā RTPV pedagoģe Diāna Liepa uzstājās Latvijas Universitātes
77. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar referātu “Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte”.

2.2.3.12. Sporta pasākumi
15. tabula
Sporta sacensības un pasākumi skolā 2019. gadā
Datums

Pasākums

Norises vieta

Dalībnieki

07.01 –
18.01.2019.

Basketbols turnīrs
pirmo kursu
komandām.

Skolas sporta zāle.

Pirmo kursu komandas.

10.01.2019.

1. L kurss 1. vieta

Skolas dambretes Skolas
turnīrs.
zāle.

Eiropas Sociālā
04.06.2019. fonda projekts
,, Ieguldījums tavā

Rezultāti skolā

Mūsu skolas audzēkņi,
kuri vēlējās izmēģināt
trenažieru
savus spēkus dambretē.
Turnīrā piedalījās tikai
zēni.

Sporta zāle un 15 1F, 1L, un 3R
auditorija.
izglītojamie.
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Ņemot
vērā
dambretes turnīra
rezultātus
tika
izveidota
skolas
izlase.
Tikšanās ar Jāni
Lāci -velotriālists,
un trīskārtējo

nākotnē. ,,

10.09.2019. RTPV sporta diena

23.09-30.09. Skolas šautriņu
2019.
mešanas turnīrs

03.1015.11.
2019.

Volejbola turnīrs

03.10-04.10 Atlases sacensības
2019.
galda tenisā zēniem

24.10-28.10 Atlases sacensības
2019.
novusā meitenēm

Pasaules čempionu
pilna kontakta
karatē Adiļu
Maksimovu.
Sportisti vadīja
izglītojamajiem
praktiskas sporta
nodarbības.

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

BJC ,,Laimīte,,
sporta stadionā.

RTPV izglītojamie un
skolotāji.

RTPV trenažieru
zāle

Ņemot vērā skolas
šautriņu mešanas
sacensību rezultātus
Skolas šautriņu mešanas tika izveidotas zēnu
sacensībās piedalījās 25
un meiteņu
zēni un tikai 8 meitenes. komandas dalībai
LR profesionālās
izglītības mācību
iestāžu sacensībās.

1.vieta 2F kurss. No
labākajiem
Piedalās 7 kursu
spēlētājiem tika
komandas. (2F, 4L,
Skolas sporta zālē LG7, 1MK, 2L, 2R, 1L izveidotas skolas
komandā spēlēja 4 zēni zēnu un meiteņu
izlases komandas.
un 2 meitenes)

Tika izveidota
skolas galda tenisa
Pavisam atlases
Skolas trenažieru
komanda, kura
sacensībās piedalījās 12
zālē.
piedalījās LR
mūsu skolas audzēkņi.
profesionālo mācību
iestāžu čempionātā.

Skolas trenažieru
zālē
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Atlases sacensībās
piedalījās 11 mūsu
skolas audzēknes.

Tika izveidota
skolas meiteņu
novusa komanda
kura piedalījās LR
profesionālo mācību
iestāžu čempionātā.

Atlases sacensības
04.12-09.12
dambretē zēniem un
2019.
meitenēm

Tika izveidotas
skolas zēnu un
Skolas sporta zālē,
meiteņu komandas,
Atlases sacensībās
trenažieru zālē un
kuras pārstāvēja
piedalījās 14 zēni un 12
sporta skolotāju
skolu LR
meitenes.
kabinetā.
profesionālo skolu
dambretes
čempionātā.

Notika iepazīšanās
ar jaunajiem
Rīgas reģiona sporta
kolēģiem, tika
Rīgas
darba organizatoru
apspriesti un
Tirdzniecības
Rīgas reģiona sporta
un Profesionālās
03.12.2019.
profesionālā
darba organizatori un pieņemti lēmumi
izglītības sporta
sacensību
vidusskola,
PISK AMI vadība.
kluba AMI vadības
organizēšanas
direktores kabinets.
sanāksme
uzlabošanai.
,

16. tabula
Sporta sacensības un pasākumi valstī 2019. gadā

Datums

Pasākums

22.01. 2019.
Rīgas reģiona LR profesionālo mācību
turnīrs.
iestāžu čempionāts
29.01. 2019. basketbolā jaunietēm.

Norises vieta

Dalībnieki

Rīgas Stila un Modes
tehnikums.

Mūsu skolas
meiteņu
basketbola
komanda.

LR
finālturnīrs
LR profesionālo mācību
07.02. 2019. iestāžu čempionāts
basketbolā jauniešiem,
Rīgas reģiona spēles.

03.04. 2019.

LR profesionālo
mācību iestāžu
čempionāts florbolā
jauniešiem, Rīgas
reģiona spēles

Rīgas Tehnikā
koledža.

Bulduru Dārzkopības
vidusskola.
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Rezultāti
1. vieta
Rīgas
reģionā,
2.vieta.LR
finālturnīrā

Skolas
jauniešu
basketbola
komanda.

3.vieta
Rīgas
reģionā.

Skolas
jauniešu
florbola
komanda.

3.vieta
Rīgas
reģionā

25.04. 2019.

LR profesionālo
mācību iestāžu
čempionāts
tautasbumbā meitenēm,
Rīgas reģiona spēles

Rīgas Stila un Modes
tehnikums

19.09.2019.

LR profesionālās
izglītības mācību
iestāžu sacensības
vieglatlētikā .

Ogres Tehnikuma
programmu
īstenošanas vieta
Vecbebri.

26.09.2019.

LR profesionālo
mācību iestāžu
sacensības rudens
krosā.

Ogres Tehnikuma
programmu
īstenošanas vieta
Vecbebri.

02.10.2019.

08.10.2019.
09.10.2019.
16.10.2019.

30.10.2019.

11.11.2019.

14.11.2019.
28.11.2019.

LR profesionālo
mācību iestāžu
sacensības šautriņu
mešanā mērķī

Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas
tehnikums (RTRIT)

LR profesionālo
RTRIT, Rīgas Tehniskā
mācību iestāžu
koledža (RTK), Banku
sacensības galda tenisā
augstskolā
LR profesionālo
mācību iestāžu
sacensības novusā
jaunietēm.

RTRIT

RVT 100 gadi AMI 30.
gadi VFS sacensības
,,Sportiskākais jaunietis Rīgas Valsts tehnikums
(RVT)
2019”, “ Sportiskākā
jauniete 2019”.

LR profesionālo
mācību iestāžu
sacensības volejbolā

RVT
RTK
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Skolas
meiteņu
tautasbumbas
komanda.

3.vieta
Rīgas
reģionā

Skolas
meiteņu un
zēnu
vieglatlētikas
komandas.
Skolas
meiteņu un
zēnu
komandas
krosā.

7. vieta
jauniešiem
7. vieta
meitenēm

Skolas
meiteņu un
zēnu šautriņu
mešanas
komandas.

4.vieta
jauniešiem
10. vieta
meitenēm

7. vieta
jauniešiem
6. vieta
meitenēm

Skolas
meiteņu un
zēnu
komandas
galda tenisā.

5. vieta
jauniešiem
9-10. vieta
meitenēm

Skolas
meiteņu
novusa
komanda.

9.-12. vieta
jaunietēm

Mūsu skolas
3spēcīgākie
zēni un 3
spēcīgākās
meitenes.

2. vieta
komandai
( jaunieši un
meitenes
kopā)
1.vieta
individuāli

Linda Broliša
1. B kurss

(Lindai
Brolišai 1B
kurss.)

Skolas zēnu
un meiteņu
volejbola
komandas.

9.-12. vieta
jauniešiem
17. vieta
meitenēm

11.12.2019.
17.12.2019.

LR profesionālo
mācību iestāžu
sacensības dambretē.

RTRIT

Par
2018/2019.
māc gadu.
Dokumenti
konkursam
iesniegti
2019. gada
septembrī.

Piedalīšanās konkursā
LR labākais sportists
Profesionālajā izglītībā.

RTK

Skolas zēnu
un meiteņu
dambretes
komandas.
Andrejs
Čemirtāns,
4.G kursa
absolvents
Daniela
Smilgdrīva, 3.
E kurss

8. vieta
jauniešiem
6. vieta
meitenēm

5. vieta

5. vieta

17. tabula
Starptautiskās sacensības un pasākumi 2019. gadā
Datums

Pasākums

Norises vieta

Dalībnieki, rezultāti

09.-11.
05.2019.

Batijas valstu spora
spēles

Kauņa, Lietuva

Daniela Smilgdrīva
2. E kurss, Luīze Briede
2. E kurss
(basketbolā jaunietēm)

Rezultāti
1.vieta
meitenēm
basketbolā,

Mārtiņš Šnuksts
1. K kurss, Valters Leļs
1. R kurss (basketbolā
jauniešiem)

3. vieta
basketbolā
jauniešiem

Andrejs Čemirtāns
4. G kurss
(galda tenisā)

1. vieta
galda tenisā
komandas
sastāvā un
2.vieta
individuāli

Secinājumi un uzdevumi turpmākajam darbam
1. LR Profesionālās izglītības mācību iestāžu čempionāta kopvērtējumā salīdzinājumā ar iepriekšējo
mācību gadu meitenes ir palikušas 10 vietā, zēniem ir izdevies pakāpties no 12 uz 10 vietu.
2. Izglītojamie aktīvi iesaistījušies dažādās sporta sacensībās un spēlēs skolā un ārpusskolas.
3. RTPV atsevišķos sporta veidos spēj konkurēt ar PIKC, kā arī skolā mācās sportisti, kuri ir labākie
Latvijas profesionālās izglītības sportā atsevišķos sporta veidos.
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4. Nākošajā mācību gadā, ļaut izpausties tiem audzēkņiem, kuri vēlas organizēt un vadīt ārpusstundu
sporta nodarbības, ļaut viņiem būt par skolotāja asistentu, palīgu sacensībās.
5. Strādāt ar skolas izlases komandām, to dalībniekiem individuāli, gatavojoties ārpusskolas sporta
pasākumiem.
6. Pievērst lielāku uzmanību skolas komandu līderiem, sekot līdzi viņu fiziskajai formai.
7. Pirmo kursu audzēkņiem palīdzēt atrast treniņu vietas Rīgā.
2.2.4. Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) fonds
2019. gadā papildināts ar 118 bibliotekārām vienībām (83 grāmatas, 35 nošu izdevumi) kopsummā
par 850.24 EUR.
Šajā gadā bibliotēkas fonds papildināts ar mācību grāmatām finansēs un grāmatvedībā, klientu
apkalpošanā, veselības mācībā, vides aizsardzībā u.c. Atjaunots krievu valodas mācību grāmatu
fonds. Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām vispārizglītojošajos mācību
priekšmetos, kā arī pietiekami nodrošināti ar mācību grāmatām profesionālajos mācību priekšmetos.
Bibliotēkas fonds 2019. gada beigās
Dokumentu sadalījums

Skaits

Vispārīgā nodaļa

96

Daiļliteratūra

3711

Mācību grāmatas

14456

Pārējās grāmatas

397
Kopā:

18660

Kopsumma EUR:

99730.97

Bibliotēka divas reizes gadā abonē periodikas izdevumus, kuri nepieciešami mācību procesā:
„Kapitāls,” „Bilance,” „Dienas Bizness,” Iepirkumi,” „Latvijas Tirgotājs,” “Ievas Virtuve,”
„iFinanses.lv,” “IR Nauda,” „Ilustrētā Zinātne,” „Ilustrētā Pasaules Vēsture,” „Geo” u.c. Tiek
abonēti arī laikraksti “Diena” un “Izglītība un Kultūra,” kā arī žurnāls skolotājiem “Skolas Vārds.”
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 32 izstādes. Tās tika veltītas svētku dienām, piemēram, “LR
Neatkarības proklamēšanas diena,” “Lāčplēša diena” u.c. Nozīmīgiem notikumiem, piemēram,
“Baltijas ceļam - 30” u.c. Ievērojamu cilvēku jubilejām, piemēram, “Klāvam Elsbergam - 60,”
“Norai Ikstenai – 50,” “Kārlim Skalbem – 140” u.c. Tika rīkotas izstādes lasīšanas veicināšanai,
piemēram, izstāde “Lasām klasiku.” Aktualitātes pasaulē, valsts, skolas un bibliotēkas dzīvē tiek
atspoguļotas informatīvajā ekrānā.
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Bibliotēka sniedz metodisko atbalstu skolotājiem gan mācību, gan audzināšanas stundām.
Bibliotēka iesaistās skolas pasākumos, piemēram, “Karjeras nedēļa,” “Mīli dzīvību,” “Izteiksmīgās
runas konkurss.” Visu gadu bibliotēkā noritēja akcija “Lasītājs - lasītājam” – 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 labi apstākļi
gan mācību darbam, gan vienkārši lasīšanai.
Bibliotēkā lasītājiem ir izveidota estētiska un droša vide. Bibliotēkas tehniskais nodrošinājums:
četri datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, projektors, informatīvais ekrāns, kā arī viens
printeris ar skenēšanas un kopēšanas iespējām.
Bibliotēkas statistikas dati
Lasītāju skaits 2019. gada beigās
Grāmatu nodrošinājums (gr. skaits vienam lasītājam)
Apmeklējumu kopskaits
Apmeklētība (vid.gadā)
Izsniegumu kopskaits
Lasītība ( vid. izsniegto grāmatu skaits lasītājam)

508
36.7
4821
4.5
4821
9.5

2.2.5. Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse
2019. 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.
2019. 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.
2019. 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 - AS Lido, SIA TLG
Hotell Latvija, SIA Maxima Latvija, SIA Sportland, SIA Baltic Logistic Solutions, SIA “Lage Ko”,
SIA “Do It”, SIA “Jysk Linnen Furniture”, SIA Mārupes Hercogs, SIA Orkla Confectionety&
Snacks Latvija, AS Drogas, SIA Daiļrade Koks, SIA “Depo DIY”, SIA “RIMI Latvia”,SIA “Orkla
Confectionary and Snacks Latvija”, SIA “Arkolat”, SIA “Vervo”, SIA “G&K” u.c.
2019. gadā, lai maksimāli nodrošinātu prakses programmas izpildi un uzlabotu prakses
organizāciju uzsākta sadarbība arī ar jauniem sadarbības partneriem, piemēram, SIA Kravu Serviss,
SIA Extra People, SIA Belasco, SIA Balttranslaine, SIA Paul Mason Properties,SIA Izdevniecība
Rīgas Viļņi, SIA Kompromiss, AS Siguldas Būvmeistars, 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
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vadītājiem skolā, cenšas sekmēt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu, nostiprina
teorijas un prakses saikni, palīdz izvērtēt karjeras iespējas.
Lai nodrošinātu jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un
elastīgi piemērotos dažādām izmaiņām un aktualitātēm sadarbībā ar darba devējiem skola
sistemātiski veica nozares izpēti, īstenoja praksi atbilstoša profila uzņēmumos, aktualizēja iespēju
robežās prakses programmas, organizēja profesionālās meistarības konkursus, organizēja tikšanos ar
uzņēmumu pārstāvjiem, tai skaitā ar skolas absolventiem, kuri jau strādā vadošos amatos izvēlētajā
profesijā
Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju ( turpmāk tekstāLDDK) 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’’.
2018./2019.m.g.skola turpināja sadarbību ar LDDK projektā " PII audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos". 145 audzēkņi izgāja praksi uzņēmumos, ar
kuriem noslēgti sadarbības līgumi par dalību projektā ar LDDK. Sadarbības rezultātā ir
paaugstinājusies uzņēmumu darbinieku ieinteresētība un atbildība kvalificētu jauno speciālistu
sagatavošanā, lai izglītojamie pēc skolas absolvēšanas būtu spējīgi konkurēt mūsdienu darba tirgū.
2019 gadā ir noslēgti 5 sadarbības līgumi ar uzņēmumiem par darba vidē balstītām mācībām
- SIA”Do It”, SIA “Arkolat”, SIA “UNEEK”, SIA “EKL/LS”, SIA “MAXLOG”. Darbā vidē
balstītās mācības notika programmā Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalilifikācija loģistikas
darbinieks ESF finansētajā programmā, (vienošanās Nr. 7.2.1.2.15/I/001).
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 2019. 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.
Pēc skolas beigšanas jaunie speciālisti uzsāk darba gaitas pamatā Latvijā, vedēji tikai 3-5 %
dodas darbā vai mācīties uz ārzemēm. Daudzi turpina mācības Latvijas augstskolās. Daudzos
uzņēmumos vadošos amatos strādā skolas absolventi, kuri nodrošina prakses vietas un paši vada
praksi mūsu izglītojamiem, piemēram, SIA “Via 3L” vadītājs A.Ozoliņš, SIA “Uneek” īpašnieks D.
Bočerovs, SIA “GMG Catering” šefpavāre A. Rudzāte, SIA “Astro” valdes locekle S.Janpaula,
Pavāru Kluba priekšsēdētāja S. Rižkova, SIA “Watermelon” vadītājs E. Vaišļa. u.c.
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Prakses laikā iegūtās praktiskās iemaņas motivē izglītojamos iegūt vispusīgas zināšanas
izvēlētajā profesijā un tiek novērtēta to nozīme veiksmīgai konkurētspējai mūsdienu darba tirgū.

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

2017.

2018.

2019.

49

24

26

23
32
9

12
16
4

14
9
4

1

-

-

10
124

2
58

3
56

2019. gadā RTPV pabeidza 56 absolventi, notiem strādā specialitātē 46%, strādā citur 25%,
mācās 16%, strādā vai mācās ārzemēs 7%, 5% nestrādā vai meklē darbu (skat. 18. tabulu). Var
secināt, ka vairāk kā puse no absolventiem strādā specialitātē un mācās klātienē.
19. tabula
Informācija par skolas beidzējiem pēc vidusskolas ES fondu grupās
uz katra gada 1. septembri
N
Kvalifikācija,
r.
gads
p.
Ko dara
k.
1. Strādā specialitātē
2.
Strādā citur
3.
Mācās klātienē
4.
Strādā ārzemēs
Bērna kopšanas
5.
atvaļinājumā
6. Nestrādā, nemācās
Kopā

Loģistikas
darbinieks
2018

Loģistikas
darbinieks
2019

Kopā

%

12
8
3
2

4
2
1

16
10
3
3

47
29
9
9

-

-

-

-

1
26

1
8

2
34

6
100

2019. gadā ES fondu finansētajās grupās izglītojamie mācījās programmā Telemehānika un
loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas darninieks un absolvēja 8 izglītojamie. 50% no
absolventiem strādā specialitātē. (skat. 19. tabulu)
2.2.6. Atskaitīto izglītojamo īpatsvars 2019. gadā
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Kalendārā gada sākumā galvenie atskaitīšanas iemesli ir saistīti ar darba attiecību uzsākšanu
3. un 4. kursos (paliek strādāt pilnā darba dienā prakses vietās un nespēj mācības savienot ar darbu).
Visvairāk izglītojamo tika atskaitīti dažādu iemeslu dēļ (darba attiecības, ģimenes izveidošana,
nevēlēšanās mācīties u.c. apstākļi), (skat. 1. un 3. pielikumu).
Mācību gada sākumā viens no galvenajiem atskaitīšanas iemesliem ir saistīts ar izglītības
iestādes maiņu un mācību neuzsākšanu – 20 % (vienlaicīgi iestājas vairākās mācību iestādēs, bet
izvēli izdara par labu citai mācību iestādei, saprot, ka izvēlētā izglītības programma nav īstā). 16 %
izglītojamo kopā ar vecākiem maina dzīvesvietu, kā rezultātā tiek mainīta skola, izglītības
programma un atsevišķos gadījumos arī valsts. 46 % 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
2.2.7.1. 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
izglītojamajiem, ievērojot skolēnu
individuālās īpatnības, un sekmēt personības attīstību.
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.
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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, elektroniskajā žurnālā Mykoob,
kas ļauj regulāri sekot līdz izglītojamā mācību rezultātiem, uzvedībai. Regulāri tiek sagatavoti
sekmju izraksti. Notiek darbs ar kavētājiem. Kavētāji, kuri ilgstoši kavē skolu tiek ievadīti VIIS
sistēmā. Nepieciešamības gadījumā kursa audzinātājs savlaicīgi var piesaistīt speciālistus, projekta
PuMPuRS ietvaros, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
Audzināšanas darba rezultāti tiek analizēti divas reizes mācību gadā – 1. un 2. semestra
beigās. Skolas audzināšanas 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.
2.2.7.2. Skolas ārpusstundu pasākumi
Patriotiskā audzināšana – 2019. gada 22.janvārī notika tematiskā audzinātāja stunda “1991.
gada barikāžu aizstāvju atceres diena”
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 – 2019. gada 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.
2019. gada 8. februārī notika žetonu vakars „Slavas minūte ”. Žetonu vakars ir tradicionāls,
tematisks pasākums, kas rosina jauniešus saliedēties un veicina piederības apziņas veidošanos
skolai.
2019. gada 13. februārī Valentīndienas svinēšana – saliedēšanās pasākums balle „Mīli
dzīvību”( atbildīgais pedagogs B. Fridrihsone). Muzikālais rīts un Valentīna dienas pasts.
Dalība izstādē ”Skola 2019”. Izstādē prezentējām skolu un izglītības programmas, kuras
piedāvāsim 2019./2020. m.g.
Jauniešu garantijas projekta grupas LG7 izlaidums notika 2019. gada 7. martā.
No 2019. gada 18. marta līdz 22. martam skolā notika “Karjeras izglītības nedēļa.” Šīs
nedēļas ietvaros notika tikšanās katrā kursā „Uzņēmēji ienāk skolā”, “Ceļojums pa izglītības
programmu stacijām”.
2019. gada 21. martā skolā notika aktivitāte – Manas izvēlētās kvalifikācijas diena.
Pirms Lieldienām 16.aprīlī notika skolas pasākums ”Pretī pavasarim.” Piedalījās visi kursi.
2019. gada laikā notika vairāki kompozīciju konkursi, 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.
2019. gada 25. aprīlī Ventspils tehnikumā notika profesionālās izglītības iestāžu jauniešu
radošais pasākums “Radi, rādi, raidi” Pasākumā piedalījās jauniešu koris “Vēja spārniem” un deju
kolektīvs “Trejdeviņi”.
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Maijā skolā tika organizēti patriotiskās audzināšanas pasākumi par godu Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.
No 2019. gada 2. līdz 5. maijam skolā notika izglītojamo patriotiskās audzināšanas
pasākums Latvijas Vēstures muzeja izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”.
Latvijas Republikas Neatkarības dienu atzīmējām audzinātāja stundā 7. maijā, skatoties
raidījuma „Atslēgas” sēriju, klausoties audzinātāju stāstījumos, diskutējot.
2019. gada 9. maijā Eiropas dienā, 50 skolas jaunieši piedalījās Eiropas eksāmena kārtošanā.
2019. gada 14. maijā notika audzinātāja stunda veltīta Mātes dienai.
2019 gada 11. jūnijā 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.
Izlaidumi. 2019. gada 2. jūlijā notika divi izlaidumi „Viss Tev ir ļauts”, 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.
2019. gada 10. septembrī sporta centrā „Laimīte”, Sarkandaugavā, notika 1. kursu
sporta diena “Esi gatavs cīnīties par savējiem!”. Šajās sacensībās un sportiskajās aktivitātēs
izglītojamie labāk iepazīst viens otru un saliedējas. Kursa audzinātājiem veidojas labāks priekšstats
par savu audzināmo kursu.
2019. gada 10 septembrī 2.,3.,4. kursiem notika Muzeju diena „Latvijas simtgades zīmē”
Izglītojamie kopā ar saviem audzinātājiem devās apmeklēt dažādus muzejus Rīgā.
Dzejas dienām veltīta izstāde skolas bibliotēkā. Pasākuma mērķis – ieinteresēt un attīstīt
izglītojamo radošumu un literārās prasmes.
Patriotiskā audzināšana – pasākums Baltijas brīvības ceļš. Pasākums tika veltīts Latvijas
simtgadei. Skolēni kopā ar skolotājiem izveidoja Baltijas brīvības ceļa imitāciju cauri visai skolai.
2019. gada 17. septembrī notika audzinātāja stunda „Domnīca – sarunu platforma par
nākotnes iespējām”.
Skolotāju diena notika 2019. gada 4. oktobrī , “Atkal skolas solā”. Skolotājiem pirms šī
pasākuma tika uzdots mājasdarbs, sagatavoties un sarūpēt atbilstošu apģērbu. Aktu zālē notika
skolas pašpārvaldes un jauniešu kora „Vēja spārniem” sagatavots svētku koncerts ar pārsteigumiem,
pēc tam norisinājās aktivitātes, dažādās stacijās, kur skolotājiem bija jāiejūtas skolēnu lomās.
No 2019. gada 7. oktobra līdz 11. oktobrim skolā norisinājās Labo darbu nedēļa „Sniedz
palīdzīgu roku”, kuras ietvaros mūsu skola sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību palīdzēja
iekārtot attīstības centru bērniem ar autismu, tika pirktas un ziedotas rotaļlietas , spēles un citi
attīstošie materiāli.
2019. gada 15 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.
15. oktobrī notika Valsts policijas lekcija par jauniešu atkarībām un likumpārkāpumiem.
Novembris- patriotiskās audzināšanas mēnesis.
Patriotiskās audzinātāja stunda „Patriotisms – savas valsts un tautas mīlestība” notika 2019.
gada 5. novembrī.
39

6. novembrī skolā notika Skatuves runas konkurss „Latvijas daba” piedalījās 1.,2.,3. kursu
izglītojamie.
Svētku laikā tika organizēts auditoriju durvju noformējuma konkurss „Ielūkojies Latvijas
dvēselē”.
No 2019. gada 4. novembra līdz 13. novembrim akcija “Svinēsim visi valsts svētkus kopā”.
Lāčplēša dienā - svecīšu nolikšana 11. novembra krastmalā. Katru gadu izglītojamie un
skolotāji kopīgi dodas uz 11. Novembra krastmalu pie Prezidenta pils nolikt svecītes.
2019. gada 14. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums
„Par Latviju”, tikšanās ar ģenerāli, politiķi Juri Vectirānu. Kursa audzinātājiem bija jānovada
audzinātāja stunda “Patriotisms-savas valsts un tautas mīlestība”, kā arī jānoformē auditorija
atbilstoši Patriotu mēnesim.
2019. gada 3. decembrī notika seminārs „Kas ir CHASBACK” un kāds tev no tā labums.
Piedalījās visi kursi.
Ziemassvētku izstāde, kursa auditorijas durvju noformējums “Romantiskie Ziemassvētki”.
19. decembrī Ziemassvētku pasākums - “Romantiskie Ziemassvētki”, pasākums tika veidots
kā Ziemassvētku deju un stāstu, uzvedumu konkurss, piedalījās gan audzinātāji ar saviem kursiem,
visiem kopā bija jautri un interesanti, jaunieši atzinīgi novērtēja skolotāju līdzdalību.
18. decembrī notika kursu eglītes.
2.2.7.3. Dalība programmā “Latvijas skolas soma”
Sadarbībā ar kinoteātri Splendid Palace skolas izglītojamie noskatījās četras mākslas filmas:
2019. gada 9. aprīlī mākslas filmu „Tēvs nakts”. Pēc filmas noskatīšanās izglītojamie
audzināšanas stundā veica atgriezenisko saiti un izdarīja secinājumus: 85% izglītojamo atpazīst II
pasaules karu, kura laikā risinājās holokausts, spēj nosaukt sociālās grupas, kuras tika iesaistītas
holokausta notikumos. Vairākums izglītojamo atzina, ka drosmes pamatā bija cilvēcība, pareiza
audzināšana , vēlme riskēt.
2019. gada 23. aprīlī mākslas filma „1906”. Izglītojamo secinājumi: filma parāda, kāda bija
Rīga daudzus gadus atpakaļ, sižeta skaidrojuma, filma atklāj to, cik skarbas sekas ir nodevībai.
2019. gada 19. novembrī mākslas filma „Jelgava 94”. Izglītojamie secinājuši, ja ir lasīta
Jāņa Joņeva grāmata, tad filmu skatīties ir interesanti.
2019. gada 17. decembrī mākslas filma „Dvēseļu putenis”. Izglītojamo secinājumi: filma ir
patriotisma lādiņš, skarba, baisa, bet tajā pašā laikā filma par varonību un drosmi, latviešu tautas
vēsturi, tā ir filma par valstiskumu.

2.2.7.5. 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.
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Anete Plūme sadarbībā ar skolas projektu vadītāju uzrakstīja Skolēnu pašpārvalžu sadarbības
projektu „Jaunieši ne tikai grib, bet arī var!” , kurā notika trīs aktivitātes, šajā projektā piedalījās
arī RTRIT pašpārvalde, kā viesi.
2019. gada 31. novembrī 2.K kursa izglītojamā Marija Anna Čopa ieguva nomināciju „Gada
brīvprātīgais 2019.”
Ziemassvētku zibakcija „Iekar eglītē tieši savu Ziemassvētku rotājumu”.
2019. gada 19. decembrī notika pašpārvaldes Ziemassvētku pēcpusdiena, tika izvērtēts darbs
1.semestrī, ceptas piparkūkas un plānota tālākā darbība.
2019. gada 19. martā notika skolēnu mācību uzņēmumu produkcijas tirdziņš, kurā piedalījās
trīs mācību uzņēmumi: SMU „DAILE cosmetics”, SMU „Deglītis”, SMU „OGLE”, visi šo SMU
dalībnieki ir aktīvi pašpārvaldes dalībnieki.
Izglītojamo pašpārvaldes sanāksmes tiek plānotas divas reizes mēnesī.
2019. gada 11.jūnijā notika skolas pašpārvaldes mācību gada noslēguma sapulce.

2.2.7.6. Karjeras izglītība
Saskaņā ar plānoto, karjeras izglītībā ir īstenoti šādi pasākumi:
Mācību ekskursijas tiek plānotas saskaņā ar mācību priekšmeta programmu un tematisko
plānu.
Audzinātāji audzināšanas stundās informē par tālākizglītības iespējām augstākās izglītības
mācību iestādēs, kā arī organizē ekskursijas karjeras dienas laikā.
Tikšanās ar dažādu nozaru uzņēmējiem.
 16. janvārī notika tikšanās ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma „Lido”
profesionāļiem.
 Ēnu dienā skolas jaunieši piedalījās un ēnoja dažādu nozaru speciālistus, piemēramrīgas pilsētas būvvaldē, pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāju, Rīgas domes
saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju u.c.
No 2019. gada 19. marta līdz 23. martam skolā norisinājās “Karjeras izglītības nedēļa
“Meistarstiķis 2019”.
Programmā Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
2019. gada 5. novembrī notika tikšanās ar Latvijas Mobilā telefona mārketinga un komunikāciju
speciālisti Ievu Apsaloni.
Izglītojamie mācību programmu ietvaros apmeklē dažādus uzņēmumus un iepazīstās ar
karjeras iespējām uzņēmumos.
Skolas komanda piedalījās Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba
drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3. 0/16/1/001)
profesionālās izglītības iestāžu konkursā „PROFS 2019”Ogrē.
Veiktas aptaujas par izvēlēto izglītības programmu, interesēm, profesiju un tālākizglītību.
Skolā notika 4 informācijas dienas par skolas piedāvātajām izglītības programmām un
Karjeras dienu pasākumi skolām. Vispārizglītojošo skolu skolēni tika iepazīstināti ar profesionālo
izglītību un iespēju apgūt dažādas programmas mūsu skolā.
Laikrakstos tiek ievietoti raksti par notiekošo skolā, kā arī regulāri tiek ievietoti sludinājumi
par Karjeras dienām, informācijas dienām un jauno audzēkņu uzņemšanu.
20. tabula
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2018./2019. mācību gada absolventu karjeras izaugsme
Izglītības
programma

Komerczinības
Komerczinības
Telemehān
ika un
loģistika
Telemehān
ika un
loģistika



Turpina
izglītību
citā
nozarē

Strādā
citā
nozarē

Absolven
tu skaits

Strādā
profesijā

Turpina
izglītību
nozarē

16

7

-

5

2

15

10

-

1

Loģistikas
darbinieks

25

9

2

1

Loģistikas
darbinieks

8

4

Kopā

64

30

Iegūtā
kvalifikācija

Restorānu
pakalpojumu
komercdarbinieks
Komercdarbi
- nieks

2

7

Cits

Kopā

Piezī
mes*

1

1

16

VB

3

-

1

15

VB

9

-

4

25

VB

1

8

ESF

7

64

Strādā
ārzemēs

2

1

16

1

Nav
ziņu

1

VB-Valsts budžeta finansētā izglītības programma , ESF-Eiropas Savienības fondu
finansēta programma
2.2.7.7. 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.
2019. gada 13. februārī brīvprātīgais darbs krīzes centrā ”Māras centrs” .
Sadarbībā ar LSA Labo darbu nedēļa „Sniedz palīdzīgu roku”, kuras ietvaros mūsu skola
sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību palīdzēja iekārtot attīstības centru bērniem ar autismu,
tika pirktas un ziedotas rotaļlietas, spēles un citi attīstošie materiāli.
Skolā no 2019. gada 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 – aplikāciju papīru līmi šķēres
krāsainos zīmuļus flomāsterus, klades burtnīcas u.c.
2.2.7.8. Skolas interešu izglītības pulciņi
Skolā darbojas koris „Vēja spārniem”. Kora vadītājs ir Jānis Liepiņš. Mēģinājumi notiek
divas reizes nedēļā.
2019. gada 23. aprīlī koris piedalījās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 1.
Skatē Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, ieguva 3. pakāpi.
Tautisko deju kolektīvs „ Trejdeviņi ”, vadītāja Ieva Aizupe.
2019. gada 5. aprīlī “Trejdeviņi” piedalījās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku 1. skatē Rīgas 69. vidusskolā un ieguva 1. pakāpi.
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Deju kolektīvs piedalījās visos skolas koncertos un pasākumos. Deju kolektīva vadītāja I.
Aizupe rīko radošās nometnes, lai saliedētu kolektīvu un apgūtu jaunas dejas. Mācību gads
noslēdzās ar „Pateicības dienas koncertu”. Tas ir atskaites koncerts visiem skolas interešu izglītības
kolektīviem. Arī šogad tajā piedalījās jauniešu koris “Vēja spārniem”, ansamblis un deju kolektīvs
„Trejdeviņi ”. Koncertu noskatījās izglītojamie un pedagogi.
2019. gada 9.martā deju kolektīvs piedalījās sadancī Suntažos.
Abi interešu izglītības kolektīvi piedalījās VISC organizētajā profesionālas izglītības iestāžu
pasākumā „Radi, rādi, raidi” 2091. gada 25.aprīlī Ventspils tehnikumā.
Tautisko deju kolektīvs “Trejdeviņi” un koris „Vēja spārniem” plāno piedalīties XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

2.2.8. Dalība Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos
2.2.8.1. Eiropas Savienības ERASMUS+ programma
No 2019.gada 28.aprīļa līdz 25.maijam Erasmus+ Mobilitātes projekta “Discover your
talent by learning from the best” ietvaros Rīgā uzturējās un 4 nedēļu ilgu mācību praksi izgāja 4
izglītojamās no Ida-Virumaa Vocational Education Centre Igaunijā. Divas jaunietes kā topošās
loģistikas darbinieces praksi izgāja uzņēmuma “Do It” loģistikas centrā “Berģi”, savukārt citas
divas izglītojamās, kuras ir topošās konditores, praksē bija beķerejā "Rigensis".
Erasmus+ Mobilitātes projektā "Discover your talent by learning from the best" pieredzes
apmaiņas nolūkos RTPV uzturējās 2 pedagoģes no Ida-Virumaa Vocational Education Centre
Igaunijā:
• no 13. līdz 17.maijam konditoru/cepēju skolotāja Tatiana Lijepa,
• no 29. aprīļa līdz 3.maijam loģistikas skolotāja Irina Burtseva.
Profesionālās pilnveides nolūkos skolotājas “ēnoja” RTPV pedagogus, dalījās pieredzē ar
pedadogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem, kā arī apmeklēja attiecīgās jomas uzņēmumus. Irina
Burtseva viesojās pie kravu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja SIA “KREISS”, Tatiana Lijepa
apmeklēja beķereju “Rigensis”, restorānu “Tex Mex” un bāru un restorānu aprīkojuma, iekārtu un
preču piegādātāju SIA “GEMOSS”.
No 2019.gada 15.jūnija līdz 6.jūlijam 13 izglītojamie no „Berufskolleg Kreis Höxter“
Vācijā 3 nedēļas uzturējās Rīgā Erasmus+ projekta „International Action, Global Thinking,
Contributing to the Future of Europe“ ietvaros un izgāja praksi tirdzniecības centrā „Elkor
Plaza“ un viesnīcā „Bellevue“.
Četri RTPV darbinieki 2019.gada 6.jūnijā devās vizītē uz profesionālo mācību iestādi
Igaunijā Haapsalu Kutsehariduskeskus (Haapsalu Vocational Education and Training Centre)
Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas un Erasmus+ programmas publicitātes
nolūkos, kā arī ar apakšmērķi veidot kontaktus jaunu sadarbības veidu un/vai jaunu projektu
uzsākšanai, kur tikās ar skolas direktori Ingridu Danilovu, ārējo attiecību koordinatori/projektu
vadītāju Heli Heimo, iepazinās ar pedagogiem, apmeklēja mācību nodarbības ēdiena gatavošanā,
informāciju tehnoloģijās un angļu valodā, kā arī skolas ēdamzālē un virtuvē, kur izglītojamajiem
notika praktiskās mācības, vēroja un vērtēja jauniešu demonstrētās prasmes ēdiena pasniegšanā,
viesu apkalpošanā, komunikācijā un svešvalodā. Tikšanās laikā tika pārspriestas iespējas, ko sniedz
dalība starptautiskos projektos, īpaši akcentējot abu mācību iestāžu Erasmus+ programmas
projektos iegūto pieredzi.
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2019.gada 3.jūnijā 3 pedagogi no Frydek-Místek pilsētas Čehijā - Ilja Malouskova, Jan
Vavricka un Jitka Vachtarcikova, uzturējās Rīgā Erasmus+ projekta ietvaros un iesaistījās projektu
plānošanas sanāksmē 2020.-2022. g. kopā ar RTPV mācību projektu vadītāju.
2019.gada 9. un 10 .maijā sadarbības partneri Berufsbildende Schulen Rotenburg –
Europaschule (saīsināti - BBS Rotenburg) atzīmēja Eiropas skolas statusa piešķiršanas 20-to
gadadienu un organizēja diskusiju par iespēju iesaistīties BBS Rotenburg iniciatīvā
“ Internacionalizācijas procesa nākotnes vīzija un turpmākās sadarbības iespējas 2019-2024”,
uzaicinot pie sevis 30 viesus no dažādām Eiropas valstu sadarbības skolām: Nīderlandes,
Slovākijas, Islandes, Somijas, Čehijas republikas, Melnkalnes, Latvijas un Polijas. RTPV pasākumā
pārstāvēja Mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte.
Erasmus+ mobilitātes projekta “Made im Bourgogne” ( projekta NR. 2018-1-FR01-KA101047080) ietvaros no 11.-15.novembrim RTPV kolektīvs Rīgā uzņēma divas Biznesa un mārketinga
skolotājas no Francijas profesionālās izglītības iestādes Lycée du Parc des Chaumes - Agnès Riotte
un Marianne Busseau. Mobilitātes nedēļas laikā skolotājas Agnès un Marianne piedalījās 1.R, 1.F,
1.B, 2.F, 3.R, 4.R kursu mācību stundās mācību priekšmetos “Uzņēmējdarbības pamati”, “Biroja
darba organizācija”, “Vizuālā reklāma”, “Preču un pakalpojumu pārdošana”, “Reklāmas
komunikācija” un “Profesionālā angļu valoda” gan “ēnojot” RTPV pedagogus, gan iesaistoties
kopīgās diskusijās un grupu darbos, kā arī kopā ar 1.F kursa izglītojamajiem dodoties mācību
ekskursijā uz a/s MADARA COSMETICS ražotni un piedaloties Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā skolas aktu zālē.
Ar 2019.gada septembri uzsākta darbība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā “Jaunatne jaunatnei” (projekta Nr.
2019-1-LV01-KA229-060424_1), kurā iesaistītas skolas no Latvijas, Itālijas un Lietuvas. Projekta
būtība ir aicināt jauniešus būt aktīviem, radošiem, stiprināt viņu pašapziņu, identitāti un vēlmi
sadarboties, darot to ar praktisku uzdevumu un spēļu palīdzību. Ar dažādām mācību metodēm
izglītojamie it kā nemanot apgūs (vai nostiprinās esošās) prasmes un iemaņas komunikācijā, angļu
valodā, saskarsmē, komandas darbā. Jaunieši apvienosies internacionālā projektā, lai radītu dažāda
veida oriģinālus darbus, kurus parādīs izstādēs un apkopos fotogrāmatās. Jauniešu aktivitāšu
rezultāti būs: mobilitātes uz katru no dalībvalstīm, darbi vizuālajā mākslā, fotogrāfijas, recepšu
krājums, aptaujas anketas un pētījums, pilsētas apskatei ieteicamo objektu karte, deju video, radio
raidījums.
2.2.8.2. Nordplus programmas projekts
2019. gada nogalē RTPV saņēma Nordplus Junior projekta “Preparatory visit Riga-Narva”
(projekta Nr. NPJR-2019-PV/10067) apstiprinājumu un nepieciešamo finansējumu projekta
plānošanas un sagatavošanas vizītei uz Ida-Virumaa Vocational Education Centre (Igaunija).
Plānošanas vizītei jānotiek laika posmā līdz 2020.g. 31.maijam.
2.2.8.3. Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS
2019.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.
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No 2019.g. janvāra līdz jūlijam projektā paveiktais:
• Sastādīti 52 individuālie atbalsta plāni izglītojamajiem;
• Projektā nostrādātas 760 stundas (t.sk. IAP izstrāde un uzraudzība, konsultāciju
sniegšana);
• Projektā strādāja 16 pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki,
• RTPV notika raidījuma "KLASE" filmēšana, kuru raida kanālā LTV1.
• Filmēšanas ietvaros izglītojamā Viktorija viesojās restorānā pie pavāra Mārtiņa Sirmā.
No 2019.g. septembra līdz decembra beigām paveiktais:
• 47 izglītojamajiem sastādīti individuālie atbalsta plāni;
• Projektā nostrādātas 577 stundas (t.sk. IAP izstrāde un uzraudzība, konsultāciju
sniegšana);
• Sniegtas konsultācijas 15 dažādos mācību priekšmetos;
• Projektā strādāja 11 pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki;
2019. gada 8. oktobrī notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb PuMPuRS īstenotās aktivitātes izglītības
iestādē. Darbnīcu īstenošana notika klātienes nodarbībās 12 h apjomā, kuras tika sīkāk sadalīts 3
moduļos. Darbnīcu mērķis - veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu
un personalizētu pieeju izglītībā.
2019.gada 8.oktobrī 24 RTPV pedagogi iesaistījās darbnīcu 1. modulī, kura tēma bija
“Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
mazināšanai”. Pedagogi uzzināja:
 kā strādāt ar ESF projektā "Pumpurs" izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;
 kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas
struktūras un uzdevumus;
 kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu:
 kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;
 kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot
izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

2.2.9. 2019. gada galveno uzdevumu izpildes analīze
Skola izpildījusi galvenos plānotos 2019. 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 kvalifikācija- transporta
pārvadājumu komercdarbinieks) jauniešiem pēc pamtskolas, kā arī 1,5 gadīgā programma
Komerczinības ( iegūstamā kvalifikācija- transporta pārvadājumu komercdarbinieks) un Restorānu
pakalpojumi ( iegūstamā kvalifikācija- viesmīlis).
Pedagogi strādā pie jaunās profesionālās izglītības programmas Banku zinības un finases
(iegūstamā kvalifikācija-finanšu darbinieks) sagatavošanas akreditācijai.
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Izglītojamie 2019. gada septembrī uzsāka mācības profesionālās izglītības programmā
Komerczinības ( iegūstamā kvalifikācija- transporta pārvadājumu komercdarbinieks), taču sakarā ar
to, ka Nozaru Ekspertu padome neieteica uzņemt turpmāk izglītojamos šajā programmā, tika
mainīta izglītības programma uz Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas
darbinieks.
Turpinās modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas process. 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, sadarbībā ar PIKC
“Liepājas Valsts tehnikums” un PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas un tehnikums”
atbildīgajiem koordinatoriem 2019. gadā turpinājās darbs pie modulāro programmu aprobācijas un
satura izvērtēšanas. Skolas pedagogi strādā VISC organizētajās darba grupās pie centralizētajiem
profesionālās kvalififikācijas eksāmenu teorētiskās un praktiskās daļas satura, jaunu izglītiba
programmu un moduļu noslēguma darbu izstrādes. Izstrādāts pārbaudes darbu veidošanas paraugs
pēc moduļa apguves.
2019. gadā pedagogi strādāja pie skolas metodiskās tēmas “Daudzveidīgo mācību metožu
pielietošana izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos mācību priekšmetos un moduļos”.
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 zemā līmenī. Savukārt pedagogu mācību stundu un
ārpusstundu organizētos pasākumus metodiskās tēmas ietvaros labā līmenī. 2019. mācību gadā
pedagogi, atbilstoši metodiskajai tēmai, dažādos mācību priekšmetos attīstīja un pilnveidoja
caurviju prasmes – digitālās pratības un sadarbības prasmes.
Skolai ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības
attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (projekta NR. 8.5.2.0/I/001) ietvaros ir piešķirtas simulācijas
iekārtas ( turpmāk-SI). Izglītojamie efektīvi mācību stundās izmantoja digitālās tehnoloģijas,
pielietoja dažādas datorprogrammas, simulācijas iekārtas un e-vidi, pietuvinot mācību stundu
reālajai dzīvei.
Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmākLDDK) 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’’.
2018./2019.m.g.skola turpināja sadarbību ar LDDK projektā " PII audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos". 145 audzēkņi izgāja praksi uzņēmumos, ar
kuriem noslēgti sadarbības līgumi par dalību projektā ar LDDK. Sadarbības rezultātā ir
paaugstinājusies uzņēmumu darbinieku ieinteresētība un atbildība kvalificētu jauno speciālistu
sagatavošanā, lai izglītojamie pēc skolas absolvēšanas būtu spējīgi konkurēt mūsdienu darba tirgū.
Pārējie izglītojamie izgāja praksi uzņēmumos, kuri nebija iesaistīti minētā projektā.
2019. gadā ESF projekta (vienošanās Nr. 7.2.1.2.15/I/001), programmā Telemehānika un
loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks, izglītojamie realizēja darba vidē balstīto
(turpmāk – DVB) mācību plānu. 11 izglītojamie 5 uzņēmumos apguva mācības darba vidē. DVB
mācībās izglītojamie uzņēmumā apguva ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas,
veicot dažādus darba uzdevumus.
Izvērtēti 2018./2019. mācību gada valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti un izdarīti secinājumi, lai uzlabotu izglītojamo
zināšanas un prasmes turpmākajā mācību procesā.
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2019. 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 47 izglītojamajiem ir sastādīti individuālie
atbalsta plāni, sniegtas konsultācijas 15 mācību priekšmetos, projektā strādāja vairāk nekā 11
pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki.
2019. gadā skola nav iesaistījusies Eiropa Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātēs. 2019. gadā nav izstrādātas
tālākizglītības, profesionālās pilnveides, formālās un neformālās izglītības programmas padagogu
un metodiķu zemās aktivitātes dēļ, metodiķu maiņai. Skolas vadība un grāmatvedis 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.
Pedagogi aktīvi iesastījušies 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.
Dažādas profesionālās pilnveides A programmas 2019. gadā apguvuši 34 pedagogi kopskaitā
1645 stundas.
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 atbalstāmo darbību īstenošanas gaita un apkopoti rezultāti par visu projektu
realizācijas procesu.
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 un pasākumos sadarbībā ar Latvijas Samariešu
apvienību (turpmāk-LSA), piemēram, Lieldienu labdarības akcijā “Krāsojam raibas Lieldienu olas”,
akcijā “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus kopā”, kurā tika sagatavotas pārtikas pakas
mazturīgām ģimenēm. Sadarbībā ar LSA skolā notika Labo darbu nedēļas „Sniedz palīdzīgu roku”
un atbalsts krīzes centram “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.
2019. gadā skola iesaistījusies Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Mobilitātes un
skolu apmaiņas partnerību projektā “Jaunatne jaunatnei”.
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2019. gadā skola aktīvi iesaistījās programmā “Latvijas skolas soma”. Sadarbībā ar
kinoteātri Splendid Palace skolas izglītojamie noskatījās četras mākslas filmas „Tēvs nakts”,
„1906”, „Jelgava 94”, „Dvēseļu putenis”. Pēc izrādēm kursa audzinātāji veica atgriezenisko saiti,
apkopojot izglītojamo viedokli un secinājumus par noskatītajām filmām.
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
2019. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits profesionālajā vidusskolā bija 66 darbinieki,
darba tiesiskās attiecības profesionālajā vidusskolā uzsāka 21 darbinieki, bet pārtrauca –
19 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,59 (skat. 21. tabulu).
21. tabula
Amata vienību un nodarbināto skaits 2019. gadā

Amata vienības
nosaukums
Pedagogi
Pedagoģiskie
darbinieki
Pārējie darbinieki
* Pedagoga darba likme

Vidējais amata
vienību skaits
32
11
25

Vidējais faktiski
nodarbināto
skaits
32
10

Kopējais
strādājušo
skaits
66

24

Uz 2019. gada 1. oktobrī no strādājošajiem 66 darbiniekiem augstākā izglītība bija 48
darbiniekiem, no tiem maģistra grāds vai tam pielīdzināts – 37 darbiniekiem. Vidējā vai vidējā
profesionālā izglītība – 11 darbiniekam (skat. 22. tabulu).

1

Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atlaistie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā
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22. tabula
Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2019. gada 1. oktobrī
Amata vienības
nosaukums

Maģistra
grāds vai
tam
pielīdzināts

Doktora
grāds

14

12

1

-

17

17

-

-

-

10

8

-

24

7

10

7

-

-

66

7

11

48

37

1

Darbinieku sadalījums pēc izglītības
Darbinieku
skaits

Pamatizglītība

Vidējā vai vidējā
profesionālā

Augstākā

Profesionālās
izglītības skolotāji

15

-

1

Vispārējās vidējās
izglītības skolotāji

17

-

Pedagoģiskie
darbinieki

10

Pārējie darbinieki
Kopā:

23. tabula
Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2019. 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

2
6
7
1
23
3
42

1
4
7
1
21
2
36

1
3
1
11
8
24

1
3
1
8
4
17

3
6
10
2
34
11
66

2
4
10
2
29
6
53

Vidējais darbinieku vecums 2019. gada 1. oktobrī bija 52 gadi, kas salīdzinot ar iepriekšējā
gada 1. oktobri, ir samazinājies par vienu gadu. No kopējā darbinieku skaita 2019. gada 1. oktobrī
profesionālajā vidusskolā strādāja 53 sievietes un 13 vīrieši. Lielākais darbinieku skaits – 34 ,
joprojām bija vecuma grupā no 55 gadiem līdz 64 gadiem (skat. 23. tabulu).
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3.2. Pedagogu profesionālā pilnveide
No 2019. gadā strādājošajiem 42 pedagogiem 5 pedagogiem ir piešķirta kāda no profesionālās
darbības kvalitātes pakāpēm (skat. 24. tabulā). 2019. gada 1. septembrī pieteicās 2 pedagogi uz
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu.
24. tabula
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes uz 2019. gada 1. septembri

1. kvalitātes pakāpe

Pedagogu skaits
2019. gadā
1

2. kvalitātes pakāpe

5

3. kvalitātes pakāpe

0

Kopā:

6

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 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību” 19. punktu par pedagogu un pedagoģisko darbinieku pienākumu
profesionāli pilnveidoties trijos gados. Apgūtās tēmas 3 gadu laikā ieskaita ne vairāk kā 12 stundas.
Skolotāji mācību gada laikā profesionāli pilnveidojas, 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 2019. gadā apguvuši 34 pedagogi kopskaitā
1645 stundas. Pedagogi piedalījušies dažādos kursos un semināros par mācību satura veidošanu
izmantojot tehnoloģijas, andragoģiju, mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskiem aspektiem, konfliktu
vadību, emocionālo inteliģenci, kompetenču pieeju mācību saturā, skolu vadības lomu jaunā mācību
satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā, kolēnu pētniecisko un radošo darbība latviešu valodas
un literatūras stundās u.c., kā arī aktualitātēm un/vai nozares jaunumiem skolā īstenojamajos
mācību priekšmetos un moduļos. Informācija par pedagogu tālākizglītību apkopota VIIS. 2019.
gadā 3 pedagogi stažējās viesmīlības, transporta un loģistikas un vadības jomā 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.
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4. Komunikācija ar sabiedrību
4.1. Sabiedrības informēšanas pasākumi
2019. gada 8. oktobrī notika 1. kursu vecāku sapulces.
Informācija par skolu un tās pirdāvātajām programmām izvietota oficiālajos sociālajos tīklos
skolas mājas lapā http://www.rtpv.edu.lv un Facebook.
Katru gadu skola reklamē piedāvātās izglītības programmas – radio un laikrakstos, izglītības
iestāžu katalogos.
Izdotas informatīvās reklāmas lapas par apgūstamajām izglītības programmām, informatīvais
buklets un pārvietojamais baneris par skolu un tajā īstenojamajām izglītības programmām.
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, tās tiek dokumentētas.
Skolas radošā komanda piedalījās Pierīgas pamatskolu 9.klašu audzināšanas pasākumos par
karjeras izglītību. Apmeklēja Mežciema pamatskolu, Rīgas 64. vidusskolu, Carnikavas
pamatskolu.
Skola piedalījās Izstādē “Skola 2019”. Izglītojamie labprāt iesaistās skolas prezentēšanā.
Izstādes „Skola 2019” laikā tika nodrošināta informācija skolas mājas lapā, laikrakstā
„Izstāde” un ikgadējā izdevumā „Izglītības ceļvedis”.
Sadarbība ar portālu Prakse.lv

5. 2020. gadā plānotie pasākumi
1. Strādāt pie jaunām profesionālās izglītības programmām, atbilstoši jaunajai Nozaru
kvalifikācijas struktūrai un Nozaru ekspertu padomes ieteikumiem.
2. Mērķtiecīgi izmantot simulācijas spēles, datorprogrammas un e-vidi izglītojamo
kompetenču un caurviju prasmju pilnveidošanai nodarbībās un ārpusstundu pasākumos dažādās
profesionālās izglītības programmās.
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.
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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. Īstenot 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” projektu “Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).
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.
9. 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 01.01.2019. līdz 30.06.2019.
Atskaitīšanas iemesli
Kurss

Izglītojamo
skaits uz
01.01.2019.

Pārgāja
uz citu
mācību
iestādi

Slimības
dēļ

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

Dzīves
vietas
maiņa

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

Kopā

%

1.F

29

-

-

-

-

-

2

1

3

10,3

1.K

24

-

-

-

-

2

-

1

3

12,5

1.L

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.R

28

-

-

-

-

-

-

5

5

17,9

1.V

21

3

-

-

-

-

-

2

5

23,8

2.D

30

-

-

-

-

-

-

2

2

6,7

2.E

16

-

-

-

-

-

-

2

2

12,5

2.K

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.L

26

-

-

-

-

1

1

-

2

7,7

2.R

20

-

-

-

-

-

-

1

1

5

2.S

16

-

-

-

-

1

1

2

4

25

3.D

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.L

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.P

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.R

20

-

-

-

-

-

-

1

1

5

3.S

13

-

-

-

-

2

-

-

2

15,4

4.D

16

-

-

-

-

-

-

1

1

6,3

4.G

17

-

-

-

-

-

2

1

3

17,6

4.L

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.S

17

-

-

-

-

-

-

1

1

5

KOPĀ

410

3

-

-

-

6

6

20

35

8,54
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2. pielikums

Atskaitītie izglītojamie ESF grupās laika periods no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.
Atskaitīšanas iemesli
Izglītojamo Pārgāja uz
Kurss
skaits uz
citu
Slimības
01.01.2019. mācību
dēļ
iestādi
LG 6
8
KOPĀ

8

-

-

Dzīves
vietas Ģimenes
maiņa apstākļi

Nepietiekams
vērtējums

Neattaisnotie
kavējumi

-

-

-

-

-

-

Citi
iemesli

Kopā

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Atskaitītie izglītojamie laika periods no 01.09.2019. līdz 31.12.2019

Kurss
LG 7
KOPĀ

Izglītojamo
Pārgāja uz
skaits uz
Slimības
citu
mācību
01.09.2019.
dēļ
iestādi
14
14

-

-

Atskaitīšanas iemesli
Nepietiekams
vērtējums
-

Neattaisnotie
kavējumi
-

-

-
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Dzīves
Ģimenes
vietas
apstākļi
maiņa
-

-

Kopā

%

8

8

57,1

8

8

Citi
iemesli

57,1

3. pielikums
Atskaitītie izglītojamie laika periodā no 01.09.2019. līdz 30.12.2019.
Atskaitīšanas iemesli

Kurss

Izglīt
ojamo
skaits
uz
01.09.
2019.

Pārgāja
uz citu
mācību
iestādi

1.B

28

1.F

Slimības
dēļ

Nepietie
kams
vērtējums

2

-

-

Neatt
aisnotie
kavē
jumi
-

25

-

-

-

1.K

20

2

-

1.M

11

-

Dzīves
vietas
maiņa

Ģimenes
apstākļi

Citi
iemesli

-

1

-

-

-

-

-

-

Kopā

%

1

4

14,3

1

4

5

20

-

-

-

2

10

-

1

-

1

2

18,2

1.L

27

1

-

-

-

-

-

1

2

7,4

1.R

26

-

-

-

-

-

-

3

3

11,5

2.F

25

1

-

-

-

-

-

-

1

4

2.K

21

-

-

-

-

2

-

1

3

14,3

2.L

30

1

-

-

-

-

-

1

2

6,7

2.R

28

1

-

-

-

-

-

-

1

3,6

2.V

19

-

-

-

-

-

3

-

3

15,8

3.D

29

-

-

-

-

-

1

1

2

10,3

3.E

14

-

-

-

-

1

-

1

2

14,3

3.K

15

-

-

-

-

1

-

1

2

13,3

3.L

25

-

-

-

-

-

1

1

2

8

3.R

17

-

-

-

-

1

-

-

1

5,9

3.S

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.D

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.L

25

1

-

-

-

-

-

3

4

16

4.P

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.R

19

-

-

-

-

1

-

1

2

10,5

4.S

13

-

-

-

-

-

1

-

1

7,7

KOPĀ

463

9

-

-

-

7

8

20

44

9,50
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