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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
 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 

ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Par skolas dibināšanas gadu uzskata 1945. gada 14. 

janvāri. Skolas ēka nodota ekspluatācijā 1959. gadā. Šo gadu pastāvēšanas laikā skolu beiguši 23 230 

absolventi. 

Skola atrodas Rīgas pilsētas klusajā centrā, ēkā ar kultūrvēsturisku nozīmi un ir labi savienota ar 

sabiedriskā transporta sistēmu (3., 5., 25. trolejbuss un 11. autobuss). 

Atbilstoši apstiprinātajai skolas vadības struktūrshēmai, skolā darbojas Mācību daļa, kuru vada 

direktora vietnieks mācību darbā, kurš organizē un atbild par mācību darbu skolā, sniedz atbalstu 

pedagogiem, atbild par valsts pārbaudes darbu norisi skolā, Darba vidē balstīto (turpmāk tekstā - DVB) 

mācību un prakses nodaļa, kuru vada DVB mācību un prakses nodaļas metodiķis, Komerczinību, 

Ēdināšanas un restorānu pakalpojumu nodaļa – 197 izglītojamie, Administratīvo un sekretāra 

pakalpojumu, Loģistikas un reklāmas komerczinību nodaļa – 279 izglītojamie, kuru vada profesionālās 

izglītības programmu nodaļu vadītāji. Skolas izglītības metodiķis vada skolas metodisko darbu, izskata 

PIP programmas un sadarbībā ar pedagogiem izstrādā jaunas PIP. Direktora vietnieks mācību darbā vada 

metodiskās padomes darbu un kontrolē nodaļu, izglītības metodiķa, bibliotekāra un sporta darba 

organizatora darbu. Audzināšanas darba daļa atbild par audzināšanas darbu skolā, organizē karjeras 

izglītības pasākumus, interešu izglītības pulciņu darbu, un konsultē izglītojamo pašpārvaldi. Skolā 

darbojas Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās un Profesionālo mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas, kuras vada pieredzējuši pedagogi - metodisko komisiju vadītāji. Mācību un 

audzināšanas darbs tiek plānots un analizēts. Gada beigās, pamatojoties uz pedagoģisko darbinieku 

iesniegtajām atskaitēm, direktora vietnieks mācību darbā sagatavo publisko pārskatu saskaņā ar 2010. 

gada 5. maija MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”. 

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa atbildīga par saimniecisko un tehniskā personāla darbu. 

Priekšlikumi par mācību audzināšanas darbu tiek iesniegti un izskatīti Metodiskās padomes 

sanāksmēs, Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas konventa sēdēs. 

2019./2020. mācību gadā skola īsteno 12 profesionālās izglītības programmas, no tām 11 Valsts 

budžeta finansētās profesionālās izglītības programmas (pēc pamatizglītības iegūšanas), un vienu ES 

fondu finansēto izglītības programmu (pēc vispārējās vidējās vai vidējās profesionālās izglītības 

iegūšanas). 

2019./2020. mācību gadu uzsāka 476 izglītojamie, 2020./2021. māc. gadu 527. Skolā kopā strādāja 

42 pedagogi un pedagoģiskie darbinieki. 
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1. attēls. Izglītojamo skaita dinamika no 2014.–2020. gadam 

 

Atbilstoši skolas iekšējiem noteikumiem, Interneta mājaslapas struktūrai, informācijas uzturēšanas 

un aktualizēšanas kārtībai, par skolas darbu var iegūt informāciju skolas tīmekļa vietnē – mājaslapā: 

http://rtpv.edu.lv/ Vietnes saturs veidots gan izglītojamajiem, gan vecākiem, pedagogiem, lai iegūtu 

aktuālo informāciju, tajā ir redzams stundu saraksts, skolas audzināšanas darba plāns, publiskie pārskati, 

skolas un programmu pašnovērtējums, iekšējie normatīvie dokumenti. Vietne dod ieskatu sabiedrībai 

par izglītības programmām, to saturu, par uzņemšanas kārtību valsts un Eiropas struktūrfondu finansētās 

programmās. 

Skolai ir izveidots profils sociālajā tīklā – https://www.facebook.com/rtpv.edu.lv/ 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību 

gadu prioritātes un konkrēti rezultāti)  

 

Pamatmērķis 

 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. 

 

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. 
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 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 metodisko mācību materiālu veidošanas.  

8. Iesaistīties profesionālo izglītības iestāžu direktoru, direktoru vietnieku, pedagogu 

tālākizglītības kursos, ko realizē VISC ES fonda finansētā projekta “Profesionālās izglītības iestāžu 

efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”( vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros, lai 

pilnveidotu vispārējās prasmes un profesionālās kompetences. 

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. 
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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. 

 Izvērtējot skolas darba prioritātes var secināt, ka ir sagatavotas un licencētas jaunas izglītības 

programmas Banku zinības un finanses ( iegūstamā kvalifikācija-finanšu darbinieks), MPI programma 

Restorānu pakalpojumi ( iegūstamā kvalifikācija- viesmīlis). 

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   

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 izglītības programmu un moduļu noslēguma darbu izstrādes.  

Metodiskajā darbā katru gadu tiek izvirzīta metodiskā tēma. 2019./2020. m. g. tā bija 

“Datorprogrammu un e-vides mērķtiecīga izmantošana izglītojamo kompetenču un caurviju prasmju 

pilnveidošanai nodarbībās un ārpusstundu pasākumos dažādās izglītības programmās”. 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 (turpmāk-LDDK) 

un darba devējiem par līdzdalību  projektā 8.5.1.0/16/1/001 ”Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 
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dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos’’. 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.  

 Katru gadu tiek izvērtēti  valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu rezultāti un izdarīti secinājumi, lai uzlabotu izglītojamo zināšanas un prasmes 

turpmākajā mācību procesā. 

 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.  

Skola ir sagatavojusi tālākizglītības  programmas projektā  Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtai un gatavojas uzsākt īstenot tās. 

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 programmu 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 daudzveidīgi 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”. 

2019. gadā skola iesaistījusies Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Mobilitātes un 

skolu apmaiņas partnerību projektā “Jaunatne jaunatnei”. 

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 
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un pašvaldības dzīvojamās ēkās”4.2.1.2. pasākuma “veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” projekta pieteikšanās dokumentācijas sagatavošanā. 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 
Iepriekšējā akreditācija skolai bija 2016. gadā.  Skola tika akreditēta uz 6 gadiem.  

Skola seko pedagogu tālākizglītībai, plānojot un iesaistoties profesionālo izglītības iestāžu 

direktoru, direktoru vietnieku, pedagogu un citu atbalsta personu pamatprasmju un profesionālo iemaņu, 

pedagoģisko kompetenču atbalsta pasākumu īstenošanā, sadarbojoties ar VISC, apmeklējot seminārus, 

kursus, darba grupas. 

 

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar  kvalitātes  

vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos  

 
4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un 

akreditētas profesionālās izglītības programmas.  

Skola īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās izglītības 

programmas, radot labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai, 

izvēloties izglītības procesam atbilstošas darba metodes un formas.  

Profesionālās izglītības programmās izvirzītie mērķi un uzdevumi nodrošina profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa ieguvi, tie atbilst profesijas standartam un sekmē izglītojamā konkurētspēju 

mainīgos sociālekonomiskos apstākļos. 

2019./2020. mācību gadā skola īstenoja 12 profesionālās izglītības programmas (turpmāk tekstā-

PIP), no tām 11 Valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmas (pēc pamatizglītības 

iegūšanas), un viena ES fondu finansētā izglītības programma (pēc vispārējās vidējās vai vidējās 

profesionālās izglītības iegūšanas). Skola īsteno 8 četrgadīgās modulārās profesionālās izglītības 

(turpmāk tekstā-MPI) programmas un vienu 1,5 gadīgo MPI programmu pēc vidusskolas un 3 

četrgadīgās parastās profesionālās izglītības programmas (skat.1. tabulu).  

 

Profesionālās izglītības programmas  

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2019./2020. māc. gadā 

 

1. tabula 

Nr. 

p. k. 

Izglītības 

programma 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licences nr. 

un datums 

Akreditācija

s lapas nr. un 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2017. g.  

1. sept. 

Izglītojamo 

skaits 

2018. g. 

1. sept. 

Izglītojamo 

skaits 

2019. g. 

1. sept. 

Izglītoj

amo 

skaits 

2020. 

g. 1. 

sept. 

1. 
Restorānu 

pakalpojumi 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

33 811 04 1 
P-15624 

10.07.2017. 

AP 5218 

27.11.2020. 

 

119 

 

72 

 

42 
2 

2. 
Restorānu 

pakalpojumi* 
Viesmīlis 33 811 04 1 

P-17248 

03.08.2020. 

AP 6073 

27.11.2020. 
- 25 19 3 
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*-parastās izglītības programmas 

  

Skola izstrādā jaunas izglītības programmas, iesaistot to izstrādē darba devējus un nozaru 

ekspertu padomes (turpmāk tekstā – NEP) pārstāvjus, skolas konventa pārstāvjus, ņem vērā to 

ieteikumus.  2019./2020. gadā tika izstrādātas un licencētas jaunas 3 modulārās profesionālās izglītības 

programmas, 6 tālākizglītības programmas un 1 arodizglītības programma. 

Izglītības programmu mērķi, uzdevumi un saturs atbilst attiecīgajiem profesiju standartiem vai 

profesionālās kvalifikācijas prasībām. Mācības notiek latviešu valodā. Mācību priekšmetu programmas 

tiek izstrādātas saskaņā ar Izglītības likuma 34. pantu, Profesionālās izglītības likuma 22. pantu un 

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā-IZM) 07.05.2019. iekšējiem noteikumiem Nr. 1-

6e/19/11 “Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība”.  

 Ar 2020. gada 1. septembri, stājoties spēkā 2019. gada 3. septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās 

izglītības programmu paraugiem” un 2020. gada 2. jūnija Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 

standartu” ir veikti grozījumi profesionālās izglītības programmās un mācību plānos atbilstoši jaunajiem 

noteikumiem un attiecināmi uz izglītojamajiem, kuri uzsāks mācības 2020./2021. mācību gadā 1. kursā.  

Uzsākot apmācību pēc jaunajām PIP mācību plāniem, pedagogi strādā pie jaunām mācību kursu 

programmām atbilstoši vispārējās izglītības standartam un “Skola 2030” izstrādātajām programmām un 

ieteikumiem, kā arī pārskata stundu skaitu, saturu, mācību metodes un paņēmienus, ieteicamos avotus 

esošajās moduļu programmās.  

2019./2020. m. g. skola īstenoja 9 modulārās profesionālās izglītības programmas un 3 parastās 

profesionālās izglītības programmas - Ēdināšanas pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists, programmu Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija viesmīlis un 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists. 

3. 
Restorānu 

pakalpojumi 
Viesmīlis 33 811 04 1 

P_3048 

02.07.2020. 

Akreditēs 

2020. 

novembrī 

- - - 
1

3 

4. Komerczinības Komercdarbinieks 33 341 02 1 
P-15622 

10.07.2017. 

AP 5216 

27.11.2020. 
90 69 45 

5

6 

5. 
Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
33 345 12 1 

P-14516 

31.08.2016. 

AP 4668 

06.12.2022. 
124 117 122 

1

59 

6. Komerczinības 
Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks 
33 341 02 1 

P-17129 

25.07.2018. 

AP 6072 

09.11.2020. 
0 28 50 

4

0 

7. Komerczinības 

Reklāmas 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

33 341 02 1 
P-15623 

10.07.2017. 

AP 5217 

09.11.2020. 
70 76 90 

1

00 

8. 
Banku zinības 

un finanses 
Finanšu darbinieks 33 343 01 1 

P_1879 

29.08.2019. 

Akreditēs 

2020. 

novembrī 
- - 28 

5

1 

9. 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

33 346 01 1 
P_1880 

29.08.2019. 

AP 6075 

28.12.2023. 
- - 15 

3

0 

10. 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi* 

Klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

33 346 01 1 
P-14410 

01.08.2016. 

AP 5212 

28.12.2023. 
25 48 36 

3

0 

11. 
Ēdināšanas 

pakalpojumi* 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

33 811 02 1 
P-11858 

03.06.2015. 

AP 5213 

28.12.2023. 
26 19 13 

1

3 

12. 
Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
35b345121 

P-16236 

02.11.2017. 

AP5219 

06.12.2022 
23 16 16 

1

0 

     KOPĀ 477 470 476 
5

27 
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2020. gada jūnijā skola izstrādāja, licencēja un uzsāka septembrī īstenot modulāro profesionālās  

izglītības programmu Restorānu pakalpojumi, ar iegūstamo kvalifikāciju viesmīlis.  

 2019./2020. m. g. skola uzsāka realizēt jaunas modulārās profesionālās izglītības programmas - 

Banku zinības un finanses, iegūstamā kvalifikācija finanšu darbinieks, un Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists.  

2020./2021. m. g. skola gatavojas akreditēt jauno profesionālās izglītības programmu Banku 

zinības un finanses, iegūstamā kvalifikācija finanšu darbinieks, mācību ilgums 4 gadi. 

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir sagatavot 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra 

(LKI) līmeņa finanšu darbinieku, kurš spēs nodrošināt finanšu informācijas ievadīšanu, apkopošanu un 

apstrādi, darījumu noformēšanu un uzskaiti, komunikāciju ar klientu.  Mācību process tiek virzīts tā, lai 

izglītojamie apgūtu zināšanas un prasmes finanšu informācijas analīzē, datu bāžu uzturēšanā, izmantojot 

statistikas un analīzes metodes, informācijas tehnoloģijas, sagatavotu un strukturētu atskaites, precīzi 

sagatavojot finanšu rezultātu kopsavilkumu, noformētu skaidras un bezskaidras naudas darījumu 

dokumentus, veiktu skaidras un bezskaidras naudas darījumu operācijas un sagatavotu ikdienas finanšu 

atskaites par veiktajām darbībām, sniegtu klientam informāciju par pieejamiem finanšu pakalpojumiem, 

veidojot pozitīvu komunikāciju ar klientu. 

Ceturtā kursa 2. semestrī paredzēta kvalifikācijas prakse. Skolai ir nepieciešamā materiāl-  

tehniskā bāze, lai realizētu programmu, kā arī pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. 

Izglītojamajiem, apgūstot papildus moduļus atbilstoši "Uzņēmējdarbības, finanšu, 

grāmatvedības, administrēšanas " nozares  moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju, 

turpināt izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās vai pilnveidot profesionālās kompetences 

skolas piedāvātajās tālākizglītības programmās. 

2020/2021. m. g. beidzas akreditācijas termiņš šādām profesionālās izglītības programmām, ar  

mācību ilgums 4 gadi - Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija komercdarbinieks, Komerczinības, 

iegūstamā kvalifikācija reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, un Komerczinības iegūstamā 

kvalifikācija mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija 

restorānu pakalpojumu speciālists, kā arī iegūstamā kvalifikācija viesmīlis. 

 2016. gadā skola uzsāka valstī pirmā realizēt MPI programmu Telemehānika un loģistika, 

iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks. Programmas realizēšanai ir nepieciešamā materiāltehniskā 

bāze, kas tiek pārskatīta un atjaunota. 2017. gadā skola uzsāka īstenot MPI programmas Komerczinības 

ar iegūstamo kvalifikāciju, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks un komercdarbinieks, kā arī 

programmu Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija restorānu pakalpojumu speciālists, 

pakāpeniski pārejot uz visām MPI programmām visās kvalifikācijās. 

Profesionālās izglītības programmas Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija 

mazumtirdzniecības komercdarbinieks, mācību ilgums 4 gadi mērķis ir sagatavot 4. LKI līmeņa 

mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kā 

pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus 

izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū, kā arī viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību 

uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana. Apgūstot moduļus, izglītojamie apgūst ne tikai 

teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas. Izglītojamie piedalās tirgus pētījumos, analizē tirgu, 

izstrādā reklāmas risinājumus produktu virzīšanai tirgū atbilstoši preču/pakalpojumu pārdošanas 

politikai, mācās veidot uzņēmuma tēlu, piedalīties uzņēmuma cenu stratēģijas izstrādē, uzņēmuma 

attīstības prognozēšanā un plānošanā, novērtējot un analizējot saimnieciskās darbības rezultātus, mācās 

segmentēt tirgu, izprast grāmatvedības galvenos pamatprincipus u.c. Izglītojamie mācās pastāvīgi 

izstrādāt biznesa plānu, apgūst prezentācijas veidošanas un prezentēšanas prasmes plašākai auditorijai.  

Programmā Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija mazumtirdzniecības komercdarbinieks un 

komercdarbinieks turpmākajā darbā jāstrādā pie moduļu satura pilnveides, papildinot to ar tēmām par e-
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komerciju, ieviešot atbilstošu norēķinu sistēmu, e-biznesa uzsākšanu un e-veikala izveidošanu, 

finansiāliem un komerciāliem riskiem, mazumtirdzniecības biznesa pārvaldību starptautiskajā vidē, 

valsts atbalsta instrumentiem importa un eksporta jomā. Pedagogi šo tēmu saturu integrē esošajos 

moduļos. 

 

Profesionālās izglītības programmas Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija komercdarbinieks, 

mācību ilgums 4 gadi, mērķis ir sagatavot 4. LKI līmeņa komercdarbinieku – uzņēmuma 

struktūrvienības darbinieku, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, sagādi un preču 

pārdošanu un virzīšanu tirgū, veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma 

noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus. Apgūstot moduļus, izglītojamie apgūst ne tikai 

teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas. Izglītojamie piedalās tirgus pētījumos un analizē tos, 

mācās noteikt tirgus daļu, segmentēt tirgu, noteikt mērķtirgu un produkta pozīciju tirgū, izprast un lietot 

cenu politiku, izstrādāt uzņēmuma produktiem atbilstošu politiku preču virzīšanai tirgū un veicināt 

uzņēmuma atpazīstamību. Mācās, kā uzņēmumā izstrādāt darba plānu, grafiku, nodrošināt lietišķo 

saraksti ar sadarbības partneriem, veidot un uzturēt sadarbību ar klientiem, nodrošinot atgriezenisko 

saiti, pārraudzīt materiālu pārvietošanas un uzglabāšanas noteikumus, termiņu ievērošanu, veikt 

inventarizāciju, sastādīt un noformēt līgumus u.c. 

Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks, mācību ilgums 4 gadi, mērķis ir sagatavot 4. LKI līmeņa reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieku, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc 

izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas. Izglītības procesā, apgūstot moduļus, 

izglītojamie iegūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas. Izglītojamie apgūst  

izstrādāt reklāmas risinājumus produktu virzīšanai tirgū atbilstoši preču/pakalpojumu pārdošanas 

politikai, kā arī veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību, piesaistīt un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar 

klientiem, segmentēt tirgu, noteikt mērķauditoriju un produkta/pakalpojuma pozīciju tirgū, izstrādāt un 

prezentēt klienta  vajadzībām  atbilstošu  reklāmas risinājumu, veicot tirgus analīzi, saskaņot klienta 

vēlmes  uz reklāmas risinājumu ar tehniskajām un finansiālajām iespējām, piedalīties uzņēmuma cenu 

stratēģijas izstrādē, veidot labu komunikāciju ar klientu u.c. 

Skolai ir nepieciešamā materiāltehniskā bāze, lai realizētu programmas Komerczinības, ar 

iegūstamo kvalifikāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks, reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks, komercdarbinieks, kā arī pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. Programmas īstenošanā 

iesaistīti 11 profesionālās izglītības pedagogi, kuriem ir atbilstoša izglītība, lai realizētu PIP 

komerczinībās. Nepieciešams atjaunot datorus, aprīkot tos ar kamerām, lai sekmīgi nodrošinātu 

attālināto mācību procesu. Izglītojamajiem mācību procesa laikā jāpilnveido prasmes informācijas 

tehnoloģijās, apgūstot jaunākās digitālās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. 

 Izglītojamajiem, apgūstot papildus moduļus atbilstoši "Komerczinību " nozares moduļu kartei, 

iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju, turpināt izglītību augstākās pakāpes izglītības 

programmās vai pilnveidot profesionālās kompetences skolas piedāvātajās tālākizglītības programmās. 

Profesionālās izglītības programmā Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija restorānu 

pakalpojumu speciālists, mācību ilgums 4 gadi, mērķis ir sagatavot 4. LKI līmeņa restorāna pakalpojuma 

speciālistu, kurš plāno un koordinē restorāna struktūrvienību darbu un apkalpošanas procesu, nodrošinot 

kvalitatīvus pakalpojumus, veidojot restorāna estētisko vidi, pārzina restorāna darba organizāciju, 

sadarbojas ar citiem speciālistiem restorāna papildpakalpojumu nodrošināšanā, pieņem pasūtījumus, 

izvēlas viesu vēlmēm atbilstošu apkalpošanas veidu, ievērojot un nodrošinot vispārpieņemtos 

apkalpošanas standartus, sagatavo un lieto tehnoloģisko un norēķinu, dokumentāciju, pārzin restorānā 
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piedāvātos ēdienus un dzērienus, to gatavošanas tehnoloģiju, ēdienu un dzērienu saderību, analizē 

atskaitēs un inventarizācijās iegūto informāciju restorāna darbības optimizēšanai u.c.  

Profesionālās izglītības programmā Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija restorānu 

pakalpojumu speciālists, mācību ilgums 4 gadi, mērķis ir sagatavot 4. LKI līmeņa viesmīli, kurš apkalpo 

viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un, nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu, lieto 

profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, 

pārdošanā, pasniegšanā un norēķinu veikšanā. 

Izglītojamie, kuri modulārajā programmā apguvuši profesionālās kvalifikācijas ieguvei 

paredzētos A, B un C daļas moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču 

vērtējumu, kārto valsts noslēguma pārbaudījumu. Izglītojamajiem, kas apgūst papildu moduļus atbilstoši 

moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences. Skolai ir mācību 

restorāns praktiskajām nodarbībām, kā arī labs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas regulāri tiek 

papildināts atbilstoši programmas vajadzībām. Programmā strādā kvalificēti profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogi ar pieredzi nozarē. 

2019./2020. mācību gadā skola izstrādājusi un licencējusi 6 tālākizglītības programmas un vienu 

arodizglītības programmu. 2020./2021. mācību gadā skola plāno pēc grupu nokomplektēšanas uzsākt 

īstenot 4 jaunas profesionālās tālākizglītības programmas, Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas projekta „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.10/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” organizēšanai Eiropas Sociālā fonda 

projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 5. 

kārtā. (skat. 2. tabulu).  

 

2. tabula 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas piedāvātās profesionālās tālākizglītības 

programmas 2020./2021. māc. gadā 

 

Nr. 

p. 

k. 

Izglītības 

programma 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Izglītības 

programmas kods 

Licences 

Nr. 

Licences 

datums 

1. 
Banku zinības un 

finanses 
Finanšu darbinieks 30T343011 P_2410 06.05.2020. 

2. 
Telemehānika un 

loģistika 
Noliktavas darbinieks 20T345121 P_2412 06.05.2020. 

3. 
Restorānu 

pakalpojumi 
Viesmīlis 30T811041 P_2663 15.06.2020. 

4. Grāmatvedība Grāmatvedis 30T344021 P_2406 06.05.2020. 

 

2020./2021. m. g. pēc grupu nokomplektēšanas skola uzsāks pirmo reizi īstenot modulāro 

profesionālās tālākizglītības programmu Grāmatvedība, iegūstamā kvalifikācija grāmatvedis. 

Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot grāmatvedi, kurš savas kompetences 

ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 

regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā. Izglītības procesā tiks apgūtas 

zināšanas un prasmes strādāt ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, sagatavot un apstrādāt skaidras 

un bezskaidras naudas dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprēķināt darba samaksu un 

atbilstošos nodokļus, sagatavojot nepieciešamos pārskatus, un grāmatot tos, sagatavot debitoru un 

kreditoru inventarizācijas sarakstus un veikt to dokumentālo inventarizāciju, analizējot darījumu 

partneru līgumu nosacījumus u.c. Mācību procesa laikā paredzēta kvalifikācijas prakse.  
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 Apgūstot secīgi moduļus, izglītojamais var iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu 

kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares "Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, 

administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)" moduļu kartei. 

Programmas ir pilnībā nodrošinātas ar materiāltehnisko nodrošinājumu un pedagogiem, kuriem ir 

atbilstoša kvalifikācija. 

2020./2021. m. g. pēc grupu nokomplektēšanas skola uzsāks pirmo reizi īstenot profesionālās 

tālākizglītības programmu Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija noliktavas darbinieks. 

Izglītības procesā tiks apgūtas zināšanas un prasmes pārzināt noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un 

tehniku, noteikt kravai un darba uzdevumam atbilstošu vietu noliktavā, noteikt kravas transporta veidu, 

izvēlēties un lietot tam atbilstošu iekraušanas un izkraušanas tehniku, nolasīt un saprast kravas 

pavaddokumentos ietverto informāciju, identificēt un noformēt kravas dokumentus atbilstoši darba 

uzdevumam, aizpildīt nepieciešamās veidlapas u.c. Loģistikas nozarē pēdējos gados vērojamas straujas 

tehnoloģiju attīstības tendences. Mācību procesa laikā pedagogi papildina saturu ar tēmām par jaunāko 

tehnoloģiju attīstības tendencēm, piemēram, radiofrekvences identifikācija jeb RFID šodien ir viena no 

pasaulē plašāk pielietojamām tehnoloģijām. Ar jaunākajām tehnoloģijām izglītojamie iepazīstas mācību 

ekskursiju laikā un kvalifikācijas prakses laikā. 

2019./2020. māc. gadā skola īstenoja 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)  projekta finansēto profesionālās vidējās izglītības programmu Telemehānika un 

loģistika, kvalifikācijā loģistikas darbinieks, mācību ilgums 1,5 gadi.  

Skola iesniegusi Izglītības kvalitātes valsts dienestam iesniegumu līgumu atjaunošanai  

ārpusformālās izglītības iegūšanai. Skola piedāvāja iegūt ārpusformālo izglītību šādās izglītības 

programmās: Restorānu pakalpojumu speciālists, Komercdarbinieks, Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Loģistikas darbinieks. Plašāka 

informācija par ārpusformālās izglītības ieguvi ievietota skolas mājaslapas sadaļā “Programmas”. 

Ārpusformālo izglītību pēdējos 3 gados ir ieguvis viens izglītojamais. 

Katru gadu skola cenšas paplašināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, arī skolas 

konventa pārstāvjiem, par galveno mērķi izvirzot – mācību procesa un kvalifikācijas prakses 

organizēšanas kvalitātes paaugstināšanu un jaunu sadarbības partneru meklēšanu.  Darba devēju interese 

par praktikantiem un absolventiem nemazinās, jo mūsu absolventi joprojām ir pieprasīti darba tirgū. 

Daudzi izglītojamie tiek pieņemti patstāvīgā darbā pēc skolas beigšanas, dažkārt, jau ceturtajā kursā, 

kvalifikācijas prakses laikā. Darba devēji tiek iesaistīti izglītības programmu, profesiju standartu, 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura, kursu moduļu un ieteikumu izstrādē, piedalās  eksāmenu 

komisiju darbā.  

 Skola ir atpazīstama sabiedrībā un darba devēju vidū. Jau devīto gadu Latvijas Darba devēju 

konfederācija (turpmāk tekstā-LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv veido darba devēju 

ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur 

jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai 

nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu informāciju par darba tirgu, palīdzot pamatskolu, vidusskolu un 

profesionālo izglītības iestāžu absolventiem  izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos 

veiksmīgā karjerā. 2020. gadā viedokli izteikuši 2660 darba devēji. Rīgas Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola iekļuvusi kā 3. ieteiktākā profesionālās izglītības iestāde Latvijā. 

  Pamatojoties uz 2019. gada Ekonomikas ministrijas, sagatavoto pārskatu, “Latvijas ekonomikas 

attīstības pārskats”, kurā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī prognozētas ekonomikas attīstības 
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perspektīvas var secināt, ka nozaru struktūrā dominē tirdzniecība un nozarē sniegto pakalpojumu apjomi 

kopš 2010. gada pieaug. Kāpums vērojams gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības nozarē. 

Lielākais aizņemto darba vietu skaits ir vērojams tirdzniecībā, transporta un uzglabāšanas nozarē. 

Ekonomiskā izaugsme vērojama arī komercpakalpojumu nozarē. 

2019. gadā pakalpojumu nozarēs turpinājās izaugsme, lai gan tā bija lēnāka nekā 2018. gadā.  

Straujākais nodarbināto skaita pieaugums paredzams komercpakalpojumu nozarēs. 2025. gadā 

pieprasījums pēc darbaspēka par 6% pārsniegs 2017. gada līmeni un veidos 1/5 no visā tautsaimniecībā 

nodarbināto skaita, savukārt ilgtermiņā pieprasījums pieaugs par 20% un veidos jau ¼ daļu no visā 

tautsaimniecībā nodarbināto skaita. Tirdzniecības un citi komercpakalpojumi, kas orientēti uz iekšējo 

pieprasījumu, attīstība būs saistīta ar privāto patēriņa dinamiku un pārējo tautsaimniecības nozaru radīto 

pieprasījumu. 

 Transporta un uzglabāšanas nozarē dinamika būs lēnāka, ko noteiks nepieciešamība meklēt 

jaunus kravu veidus un piegādes ceļus.   

Analizējot Ekonomikas Ministrijas 2018. gada “Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidējā un 

ilgtermiņa prognozēm”, var secināt, ka izteiktāka nepietiekamība būs vērojama pēc speciālistiem ar 

profesionālo izglītību.  

Pēc Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu analīzes var secināt, ka Rīgas Tirdzniecības 

profesionālā vidusskola piedāvā pieprasītas darba tirgū profesionālās izglītības programmas un 

perspektīvā plāno piedāvāt jaunas tālākizglītības, profesionālās pilnveides un moduļu programmas.  

Skola sadarbojas ar Nozaru eksperta padomes (turpmāk tekstā-NEP). 2020. gada 12. maijā 

direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane piedalījās attālinātajā NEP organizētajā sēdē ar prezentāciju 

“Profesionālās izglītības programmas uzņēmējdarbības nozarē”, kurā prezentēja skolas piedāvātās 

profesionālās izglītības programmas uzņēmējdarbības nozarē un Finanšu un administrēšanas nozarē. 

Izglītojamo skaits PIP Komerczinības laika periodā no 2017.-2019. gadam pieaug, jo interese par šīm 

izglītības programmām ir liela. Kvalifikāciju ieguvušo skaita attiecība pret izglītojamo skaitu 

uzņemšanas gadā no 2017.-2019. gadam kvalifikācijā komercdarbinieks ir 68%, bet kvalifikācijā 

reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 76%.  

2019./2020. māc. gadā Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu pabeidza 73 izglītojamie un 

ieguva kvalifikāciju (skat. 3.tabulu). 
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3. tabula 

Izglītojamo skaita izmaiņas valsts budžeta finansētās izglītības programmās 

(pēc pamatizglītības iegūšanas) 

 

N

r. 

p. 

k. 

Izglītības 

programma 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Izglītības 

programmas 

kods 

Mācību 

ilgums 

(gadi) 

Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības 

programmas īstenošanas periodā 

Izglītojamo 

skaits pēc 

uzņemšanas 

(2016./2017. m. 

g.) 

Apguvuši izglītības 

programmu 

2019.2020.m.g. 

Atskaitīti 

programmas 

īstenošanas 

laikā 

Ieguvuši 

prof. 

kvalif. 

Nav 

ieguvuši 

prof. 

kvalif. 

1. 
Restorānu 

pakalpojumi 

Restorāna 

pakalpojumu 

speciālists 

33 341 02 1 4 53 23 - 30 

2. 
Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
33 345 12 1 4 29 17 - 12 

4. Komerczinības 

Reklāmas 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

33 341 02 1 4 30 16 - 14 

5. Komerczinības  Komercdarbinieks 33 341 02 1 4 31 17 - 14 

 

 

Mācību gada laikā izglītojamo skaits mainās dažādu iemeslu dēļ, piemēram, nav motivācija 

mācīties, vājas pamatskolas zināšanas, neattaisnoti kavējumi, dzīves vietas maiņa, pārcelšanās uz 

ārzemēm, slikti materiālie apstākļi, nespēj darbu savienot ar mācībām u.c. Izglītojamo skaita izmaiņas 

pa izglītības programmām ir atšķirīgas.  

2019. gadā skola īstenoja 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) profesionālās izglītības programmu Telemehānika un loģistika, iegūstamā 

kvalifikācija loģistikas darbinieks LG6 grupai, 2019./2020. māc. g. LG7 grupai (skat. 4. tabulu). 

Kvalifikācijas eksāmenu izglītojamie kārtoja 2020. gada 22. oktobrī. 

Skola 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 kopš 2014. gada janvāra īstenojusi trīs programmas - Telemehānika un loģistika, iegūstamā 

kvalifikācija loģistikas darbinieks, Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija restorānu 

pakalpojumu speciālists, Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija komercdarbinieks. Laika periodā no 

2014. gada janvāra līdz 2019. gadam Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācījušās 12 grupas 

trīs profesionālās izglītības programmās, kvalifikāciju ieguvuši 127 izglītojamie – 90 izglītojamie 

ieguvuši kvalifikāciju loģistikas darbinieks, 32 izglītojamie - restorānu pakalpojumu speciālist un 5 

izglītojamie-komercdarbinieks (skat. 5.tabulu).  
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4.tabula 

Izglītojamo skaita izmaiņas ES fondu finansētās izglītības programmās  

(pēc vispārējās vidējās vai vidējās profesionālās izglītības iegūšanas)  

2018./2019. m.g. un 2019./2020. m.g. 

N

r. 

p. 

k. 

Izglītības 

programma 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Mācību 

ilgums 

(gadi) 

Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības programmas 

īstenošanas periodā 

Izglītojamo 

skaits pēc 

uzņemšanas 

2018. g. I 

2019. g. IX 

Apguvuši izglītības 

programmu 
Atskaitīti 

progr. 

īstenošanas 

laikā 

Ieguvuši 

prof. 

kvalif. 

2019. g. III 

2020. g IX 

Nav 

ieguvuši 

prof. 

kvalif. 

1. 
Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
35b 345 12 1 

1,5 22 8 _ 14 

2. 
Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
35b 345 12 1 

1,5 13 9 _ 
 

4 

 

5. tabula 
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Izglītības programmu īstenošanā tiek ievērota profesionālo kompetenču moduļu, praktisko 

mācību un prakšu tematiskā satura pēctecība. Modulārajās programmās tematiskā pēctecība ir noteikta, 

kas tiek ievērota arī mācību procesa plānošanā un organizēšanā. Katru gadu tiek izstrādāts un apstiprināts 

mācību procesa grafiks atbilstoši PIP mācību plānam. Mācību procesā tiek izmantotas direktores 

apstiprinātas mācību priekšmetu un moduļu programmas. 

Īstenojot jaunās MPI programmas, skolā tiek veikts programmu moduļu aprobācijas process. 

Aprobācijas procesā no 2018. gada iesaistījušies 12 profesionālo mācību priekšmetu pedagogi, aprobējot 

MPI programmu 21 moduli. Pēc moduļu pabeigšanas MPI programmu aprobācijā iesaistītie pedagogi 

izvērtē savu darbu, moduļu programmas tematu saturu, tematu procentuālo apjomu, modulārās 

apmācības plusus un mīnusus, un veic secinājumus. Profesionālo mācību priekšmetu metodisko 

komisiju (turpmāk tekstā - PMP MK) sēžu darba grupu sanāksmēs pedagogi izsaka un apkopo 

priekšlikumus un virza tos tālāk uz PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” darba grupu sanāksmēm, kas 

tālāk virza uz Valsts izglītības satura centru (turpmāk-VISC), lai ieviestu labojumus un satura 

papildinājumus attiecīgajās modulārajās programmās. 2019. gada 28. un 29. novembrī skolas pedagogi 

iesaistījās VISC ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un iesaistītā personāla 

kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros organizētajā MPI programmu 

“Komercdarbinieks”, “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”, “Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks” un “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” seminārā “Komerczinību modulārās 

profesionālās izglītības programmu aprobācija, mācību sasniegumu rezultātu vērtēšana un izaicinājumi 

darba vidē”. Seminārā piedalījās pedagoģes D. Kaparkalēja un T. Ločmele, kuras iesniedza sagatavotos 

priekšlikumus. Semināra dalībnieki izvērtēja MPI programmu īstenošanas gaitu, problēmas, 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.  

Mācību priekšmetu programmu īstenošanai nepieciešamos mācību metodiskos materiālus, 

uzdevumus un pārbaudes darbus izstrādā pedagogi, izmantojot jaunāko mācību literatūru un citus uzziņu 

avotus. Pedagogi izmanto VISC ieteiktos pārbaudes darbu paraugus un izstrādātos digitālos mācību 

līdzekļus.  

Mācību nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta mācību priekšmetu stundu saraksta, kas 

izvietots visiem pieejamā vietā skolas pirmajā stāvā un atbilst licencēto izglītības programmu prasībām. 

Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti, izmaiņas ir apstiprinātas 

ar direktora rīkojumu. Ar stundu sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām iespējams iepazīties skolas 

mājaslapā: www.rtpv.edu.lv un elektroniskā žurnāla Mykoob.lv. Izglītojamie mācās piecas dienas 

nedēļā, viena nodarbība ilgt 40 minūtes. Mācību process tiek plānots, izmantojot Mykoob.lv platformu 

un lietotni TimeTable. 

Plānojot mācību procesu visām izglītības programmām, tiek ņemta vērā PIP mācību plānā 

paredzētais stundu skaits, kvalifikācijas prakse, kā arī darba vidē balstītām ( turpmāk tekstā - DVB) 

2018./2019. m. g.  

(ziemas 

uzņemšana) 

L

G6 
16     8   

2019./2020. m.g. 

(rudens 

uzņemšana) 

L

G7 
13     9   
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mācībām paredzētais stundu skaits. DVB mācībām tiek sastādīts individuālais mācību plāns un saskaņots 

ar darba vadītāju uzņēmumā.  

2019./2020. mācību gadā sakarā ar Covid-19 un ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī  

notika izmaiņas mācību procesa organizēšanā. Skola organizēja attālinātās mācības saskaņā ar 

2020. gada 25. marta iekšējiem noteikumiem “Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas attālināto 

mācību organizācija”. Saskaņā ar iekšējiem noteikumiem tika izstrādātas norādes pedagogiem, 

izglītojamajiem, vecākiem. 2020. gada 25. augustā ar direktora rīkojumu tika apstiprināti iekšējie 

noteikumi “Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas attālināto mācību organizācija”.  Saskaņā ar 

šiem noteikumiem 2020./2021. mācību gadā mācības notiek atbilstoši IZM ieteiktajam A, B vai C 

modelim, epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem, pieņemot lēmumu atbilstoši situācijai skolā un 

valstī, un saskaņā ar direktora izdoto rīkojumu par mācību procesa organizēšanu.  

Katra mācību semestra sākumā saskaņā ar mācību grafiku un tarifikāciju tiek izveidots un 

apstiprināts pedagogu individuālo konsultāciju grafiks, nosakot kopējās darba stundas nedēļā, tas ir 

pieejams skolas elektroniskajā vietnē (pieejams: http://rtpv.edu.lv/konsultaciju-grafiks/) un uz skolas 

ziņojumu stenda. Semestra noslēgumā, izglītojamo brīvdienās tiek izstrādāts un apstiprināts papildus 

individuālo konsultāciju grafiks, lai nodrošinātu palīdzību mācību vielas apguvē izglītojamajiem ar 

nepietiekamu vērtējumu mācību priekšmetos. 

Mācību priekšmetu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām un ir saskaņā ar profesionālās 

izglītības programmas mācību grafiku un mācību plānu. Mācības darba vidē notiek saskaņā ar valstī 

noteiktajiem normatīvajiem aktiem un skolas Kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas 

apmācības, kurā noteikti apmācību nosacījumi, nepieciešamie dokumenti, iesaistīto pedagogu un 

izglītojamā pienākumi.  

Pedagogi, atbilstoši mācību priekšmeta vai moduļa programmai, veido tematisko plānu, kuru 

izskata un saskaņo Vispārizglītojošo un/vai profesionālo mācību priekšmetu metodisko komisiju sēdē. 

Skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. 

Katrā mācību priekšmetā ir izstrādāta patstāvīgā darba sistēma (mērķi, uzdevumi, norise, rezultāts). 

Tematiskajā plānā pedagogi ietver mācību līdzekļu izmantošanu, mācību metodes, pārbaudes veidus un 

vērtēšanas metodiskos paņēmienus.  

Pārbaudes darbu grafiks tiek saskaņots un apstiprināts, kā arī izvietots uz informācijas stenda 

katra mēneša sākumā. 

Izglītības programmu apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās 

tehnoloģijas - datorus, projektorus, interaktīvās tāfeles, tāfeles interaktīvās uzlikas, audio un video 

iekārtas. Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darba laikā. Mācību grāmatu un 

mācību līdzekļu iegāde tiek plānota atbilstoši katrai izglītības programmai, ņemot vērā pedagogu 

ieteikumus, pamatojoties uz pedagogu iesniegumu. Regulāri notiek bibliotēkas fonda pārskatīšana un 

atjaunošana. 

Skolā pedagogi strādā pie MPI programmu satura aprobācijas, kā arī no 2020. gada 1. septembra 

strādā pie vispārizglītojošo mācību priekšmetu programmu izstrādes atbilstoši PIP mācību plānā 

noteiktajam stundu skaitam un apguves līmenim. Katru gadu pedagogi vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu metodiskās komisijas sēdē  (turpmāk tekstā – VMP MK) un profesionālo mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas sēdē (turpmāk tekstā-PMP MK), pārskata mācību priekšmetu, moduļu programmu 

saturu, stundu skaitu, veic uzlabojumus un papildina programmas ar jaunāko mācību literatūras sarakstu, 

ieteicamās literatūras sarakstu, kuru apstiprina skolas direktors līdz katra mācību gada sākumam. Skolas 

vadība pārrauga mācību priekšmetu, kursu un moduļu programmu pilnveidi un aktualizāciju, 

sadarbojoties ar nozaru ekspertu padomēm un darba devējiem. 

Skolā tiek īstenotas neformālās izglītības programmas - interešu izglītības pulciņi – koris un deju 

kolektīvs.  

http://rtpv.edu.lv/konsultaciju-grafiks/
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Katru gadu struktūrdaļas un nodaļas sagatavo darba plānus kārtējam mācību gadam. Tiek 

izstrādāts skolas mācību darba, audzināšanas darba un Pedagoģiskās padomes darba plāns. Darbu plāno 

izglītības metodiķis, skolas VMP MK vadītājs, PMP MK vadītājs, sporta darba organizators, 

bibliotekārs. Skolas darba plāni tiek veidoti saskaņā ar izvirzītām prioritātēm profesionālajā izglītībā 

valstī, skolas attīstības stratēģiju un metodisko komisiju ieteikumiem. 

Audzināšanas darbs skolā ir plānots un tiek īstenots pēc direktores vietnieces izstrādāta 

audzināšanas darba plāna un audzināšanas programmas, vispusīgi un pēctecīgi iekļaujot tajā skolas 

mācību gada pasākumu tēmas. Dokumentā skaidri definēti audzināšanas darba mērķi un uzdevumi 

katram mācību gadam, iespējamie audzinātāju stundu temati, laiks, rezultāts. Audzināšanas darba plāns 

katram mēnesim ir ievietots interneta vietnē http://rtpv.edu.lv/2017/09/07/audzinasanas-pasakumu-

darba-plans-septembrim-3/ Kursa audzinātāji, pamatojoties  uz skolas audzināšanas darbā izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem izstrādā audzināšanas darba plānu, grupas audzinātāja stundu tematiskos  

darba plānus. 

Audzinātāja stundu saturs tiek veidots atbilstoši valsts ieteiktajai audzināšanas darba 

programmai, ietverot tādas tēmas, kā drošība un veselība, patriotisms, sociālā atbildība, izglītība un 

karjera, kultūra un māksla, tikumiskā audzināšana, latviskās tradīcijas, politika un ekonomika, 

savstarpējās attiecības un citas. Audzināšanas darbā tiek izmantotas dažādas metodes – diskusijas, 

pārrunas, lomu spēles, lekcijas, darbs grupās, projekti, testi, anketēšana, mācību ekskursijas u.c. 

 

 

 

Sasniegumi: 

 Skola īsteno profesionālās izglītības programmas atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

 Skola realizē 8 četrgadīgās modulārās profesionālās izglītības programmas, 3 parastās profesionālās 

izglītības programmas un vienu 1,5 gadīgo modulāro profesionālās izglītības programmu;  

 Skola sadarbojas ar darba devējiem, nozaru ekspertu padomi un piedāvā darba tirgū pieprasītākās 

profesionālās izglītības programmas; 

 Skolas pedagogi piedalās Latvijas Tirgotāju asociācijas organizētajā darba grupā profesionālās izglītības 

standarta izstrādē, programmā Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks. 

 Mācību gada laikā izstrādātas un licencētas modulārās profesionālās izglītības programmas - Banku 

zinības un finanses, iegūstamā kvalifikācija finanšu darbinieks, Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists un Restorānu pakalpojumi, 

iegūstamā kvalifikācija viesmīlis; 

 Skolā ir nodrošināta elektroniska mācību nodarbību plānošana un uzskaites sistēma, izmantojot 

elektronisko žurnālu Mykoob un lietotni TimeTable; 

 Skola izstrādājusi un licencējusi 7 profesionālās  tālākizglītības programmas; 

 Skola ieguvusi tiesības realizēt 4 tālākizglītības programmas Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas projekta „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.10/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” organizēšanai Eiropas Sociālā fonda 

projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 5. 

kārtā; 

http://rtpv.edu.lv/2017/09/07/audzinasanas-pasakumu-darba-plans-septembrim-3/
http://rtpv.edu.lv/2017/09/07/audzinasanas-pasakumu-darba-plans-septembrim-3/


20 

 

 Modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas procesā no 2018. gada iesaistījušies 12 

profesionālo mācību priekšmetu pedagogi, aprobējot MPI programmu 21 moduli, izvērtējot un izsakot 

priekšlikumus VISC organizētajās darba grupās. 

 Katru gadu notiek mācību programmu izvērtēšana un pilnveide, materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, 

bibliotēkas fondu papildināšana. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Sadarbībā ar NEP, darba devējiem veidot jaunas profesionālās modulārās programmas atbilstoši tirgus 

prasībām; 

 Uzsākt īstenot tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas atbilstoši skolas stratēģijai un 

darba devēju pieprasījumam; 

 Strādāt pie esošo izglītības programmu īstenošanas kvalitātes, materiāltehniskā nodrošinājuma 

papildināšanas, lai mācību procesu pietuvinātu reālajai dzīvei; 

 Programmā Administratīvie un sekretāru pakalpojumi iekārtot mācību biroju un izveidot tirdzniecības 

punktu praktiskajām nodarbībām; 

 Strādāt pie programmas Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija mazumtirdzniecības komercdarbinieks 

un komercdarbinieks satura pilnveides, papildinot to ar tēmām par e-komerciju, ieviešot atbilstošu 

norēķinu sistēmu, e-biznesa uzsākšanu un e-veikala izveidošanu, finansiāliem un komerciāliem riskiem, 

mazumtirdzniecības biznesa pārvaldību starptautiskajā vidē, valsts atbalsta instrumentiem importa un 

eksporta jomā; 

 Strādāt pie noteiktu tēmu satura apguves svešvalodā, pilnveidojot izglītojamo profesionālās zināšanas 

angļu valodā. 

 Iesaistīt mācību nodarbību procesā nozares profesionāļus, finanšu institūciju un valsts organizāciju 

pārstāvjus, kā arī organizēt meistarklases, lekcijas, iepazīšanos ar jaunākajām datorprogrammām. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Mācību process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem 

izglītības jomā, skolas nolikumam, kā arī citiem mācību procesa reglamentējošiem dokumentiem. 

Mācību nodarbību uzskaite kopš 2011. gada janvāra notiek Mykoob.lv platformā (turpmāk 

tekstā-Mykoob), elektroniskajā žurnālā. Elektroniskais žurnāls tiek aizpildīts atbilstoši skolas iekšējai 

kārtībai – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas elektroniskā žurnāla Mykoob lietošanas kārtība 

(pieejams: http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2016/10/Mykoob-kartiba_2015.pdf). Mykoob vidē 

ieraksti tiek aizpildīti saskaņā ar mācību priekšmetu tematiskajiem plāniem. Novadīto stundu atskaiti 

katru mēnesi pedagogs apkopo savā portfolio, atskaiti par pusgadu un gadu iesniedz direktora 

vietniekam mācību darbā, kurš veic stundu izpildes kontroli. 

 Atsevišķā žurnālā tiek aizpildīta individuālo konsultāciju, patstāvīgo darbu, audzināšanas 

stundu, praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu izpilde. Žurnālus kontrolē nodaļu vadītāji. E-žurnāla 

aizpildīšanu kontrolē direktora vietnieks mācību darbā un nodaļu vadītāji. Nodaļu vadītāji kontrolē 

stundu skaita atbilstību mācību plānam, kā arī tēmu ierakstu atbilstību tematiskajam plānam.  

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2016/10/Mykoob-kartiba_2015.pdf
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Vienotas saziņas un informācijas aprite starp pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem notiek, 

izmantojot platformas Mykoob.lv e-pastu. Saziņas vietnes WhatsApp, Zoom, Microsoft Team u.c. tiek 

izmantotas saziņai papildus atbilstoši vecumam un iepriekšējai pieredzei. 

Administrācija ievieto Mykoob vidē sadaļā – Skolas ziņojumi - mācību darba procesa 

nodrošināšanai skolas iekšējos noteikumus un instrukcijas, ar kurām var iepazīties gan izglītojamie, gan 

vecāki. Kursa audzinātāji katru gadu iepazīstina izglītojamos ar skolas iekšējiem noteikumiem, 

instruktāžām un mācību procesa organizāciju.  

Skolā tiek rīkotas pedagogiem informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek 

apspriesti aktuālie jautājumi skolā, izvērtēti mācību darba rezultāti, skolas audzināšanas, metodiskais, 

sporta un projekta darbs. Uzsākot jauno mācību gadu, vecākiem tiek rīkota skolas vecāku sapulce, kurā 

vecāki tiek iepazīstināti ar skolas administrāciju, kursa audzinātājiem, mācību un audzināšanas darbu, 

kvalifikācijas prakses norisi un citiem aktuāliem jautājumiem. Piemēram, uzsākot 2020./2021. mācību 

gadu vecāki noklausījās skolas izglītības metodiķes sagatavotu lekciju par jaunā vispārējās vidējās 

izglītības standarta ieviešanu profesionālā izglītībā. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiek aicināti 

ierasties skolā, lai risinātu problēmas.  

Informācijas apmaiņa starp prakses vadītāju skolā, DVB mācību un prakses nodaļas vadītāju un 

prakses vadītāju uzņēmumā notiek elektroniski, izmantojot norādīto e-pastu vai telefoniski, kā arī 

apsekojot prakses vietu klātienē.  

Uzsākot jauno mācību gadu pirmajā nodarbībā, vai, sākot mācību priekšmeta vai moduļa apguvi, 

pedagogs izglītojamos iepazīstina ar prasībām mācību priekšmeta apguvē. Pedagogs izglītojamos 

iepazīstina ar mācību stundu, praktisko darbu un pārbaudes darbu stundu skaitu. 

Mācību gadu uzsākot, tiek veikts diagnosticējošais darbs latviešu valodā, angļu valodā un 

matemātikā. Diagnosticējošie darbi tiek analizēti, un pedagogs izvirza uzdevumus mācību darba 

organizēšanai. Mācību procesa laikā izglītojamiem tiek piedāvāti dažāda līmeņa uzdevumi, ievērojot 

audzēkņu spējas un sagatavotības līmeni. Tiek analizēti pārbaudes darbi, semestra vērtējumi, lai ievērotu 

katra audzēkņa individualitāti un spējas. Pedagogi plāno darba diferenciāciju un individualizāciju. 

 Mācīšanas kvalitātes kritērijs ir pedagoga izglītība, pieredze un tālākizglītības iespēju 

izmantošana, ko skolā nosaka ārējie normatīvie akti, Pedagoga darba pienākumu apraksts un Ētikas 

kodekss. Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība, lai mācītu attiecīgo PIP mācību priekšmetus un 

moduļus.  Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, pilnveidojot savas zināšanas gan nozarē 

aktuālos jautājumos, pedagoģijā, metodikā un informāciju un tehnoloģiju jautājumos. 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. 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. 

 Profesionālās pilnveides A programmas 2019. gadā apguvuši 34 pedagogi kopskaitā 

1645 stundas. Pedagogi piedalījušies dažādos kursos un semināros par mācību satura veidošanu, 

izmantojot informācijas 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, skolēnu pētniecisko un radošo darbību latviešu 

valodas un literatūras stundās u.c., kā arī aktualitātēm un/vai nozares jaunumiem skolā īstenojamajos 

mācību priekšmetos un moduļos. Pedagogu tālākizglītības dokumenti apkopoti un pievienoti VIIS. 

2019. gadā 3 pedagogi stažējās viesmīlības, transporta un loģistikas un vadības jomā programmas ESF 
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projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" 

(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. 

 Pedagogi 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. 

Mācību procesa organizēšana ir noteikta Iekšējās kārtības noteikumos un atrunāta Pedagoga 

darba pienākuma aprakstā, ka pedagogam jāpiemīt spējai plānot un organizēt savu pedagoģisko darbību 

atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem. Mācību stundas notiek labiekārtotos kabinetos, kur 

katram pedagogam ir dators, projektors, ekrāns, tāfele. Attālināto mācību organizēšanai datori 

pakāpeniski tiek aprīkoti ar kamerām, mikrofonu, lai sekmīgi nodrošinātu tiešsaistes nodarbības 

attālinātajā mācību procesā. 

Mācību procesa nodrošināšanai un PIP programmu īstenošanai 5 kabineti ir aprīkoti ar datoriem. 

Datori ir aprīkoti ar lietojumprogrammām un pieeju internetam. Skolā ir 149 datori, tai skaitā 34 datori 

iegādāti pēdējos 3 gados, 23 portatīvie datori pedagogiem, 3 interaktīvās tāfeles, 3 interaktīvie ekrāni, 

23 projektori.  

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”. 

Stundās izglītojamie apgūst prasmes strādāt ar lietojumprogrammu “Horizon”- uzņēmējdarbības, 

finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē.  

Programmā Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija restorānu pakalpojumu speciālists 

un viesmīlis, izglītojamie praktiskajās nodarbībās apgūst strādāt ar “R-keeper”- restorānu darba 

automatizācijas sistēmu un “StoreHouse 5”- noliktavas uzskaites sistēmu. 

Programmā Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija reklāmas pakalpojumu speciālists 

izglītojamie apgūst prasmes izstrādāt reklāmu, prezentēt, izmantojot lietojumprogrammas “Microsoft 

Office”, “Adobe Photoshop CC 2019”, “Corel Draw”.  

Programmā Komerczinības, Banku zinības un finanses, Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi izglītojamie strādā ar “Microsoft Office”, “Access”, “Horizon”, “Tildes jumis” 

lietojumprogrammām. 

 Pedagogi jaunās simulācijas iekārtas izmanto PIP satura īstenošanai, iepazīstas ar metodiskajiem 

ieteikumiem, izstrādā metodiskos materiālus, rāda atklātās stundas demonstrējot jaunās 

lietojumprogrammas, kā arī piedalās savstarpējā stundu vērošanā. Savukārt prakses vietās izglītojamie 

iepazīstas ar jaunākajām tehnoloģijām nozarē, pielieto tās praksē.  

 Mācību procesa vērtēšanas kārtību nosaka Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā ir 

izskatīti tādi jautājumi kā pārbaudes darbu veidi, mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi, kritēriji 

un pārbaudes darbu organizēšanas nosacījumi, papildus konsultāciju un pēceksāmenu norise.  

 Mācību stundās pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus., kas balstītas 

uz izglītojamo kompetenču attīstīšanu un pilnveidošanu.  

 Katram pedagogam ir izveidotas prezentācijas, metodiskie materiāli, izstrādāti un sagatavoti  

pārbaudes darbi ar kritērijiem, patstāvīgie un praktiskie darbi.  Pedagogi izvēlas mācību metodes 

atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, izglītības programmas saturam, skolēnu zināšanām un prasmēm. 

Mācību stundās izglītojamie labprāt piedalās pāru, grupu darbā, mācību ekskursijās u.c. aktivitātēs, kas 

attīsta izglītojamajos sadarbības, prezentēšanas un pašvadītas mācīšanās prasmes. 
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 Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus vai 

uzlabotu nepietiekamo vērtējumu. Pedagogi strādā individuāli ar talantīgajiem izglītojamajiem, 

sagatavojot skolas un ārpusskolas konkursiem, kā arī novadu un valsts olimpiādēm. 

 Metodiskais darbs skolā tiek organizēts saskaņā ar Metodiskās padomes noteikto metodisko 

tēmu. 2019./2020. mācību gada metodiskā tēma bija “Datorprogrammu un e-vides mērķtiecīga 

izmantošana izglītojamo kompetenču un caurviju prasmju pilnveidošanai nodarbībās un ārpusstundu 

pasākumos dažādās izglītības programmās.” Katru gadu mācību priekšmetu pedagogi izstrādā jaunus 

metodiskos materiālus, dalās pieredzē, vadot atklātās stundas, meistarklases, pievēršot uzmanību 

apgūstamā priekšmeta saiknei ar reālo dzīvi. 

Metodiskie jautājumi tiek risināti VIMP MK un PMP MK sanāksmēs. Metodisko darbu skolā vada 

izglītības metodiķis, kurš sadarbībā ar pedagogiem izstrādā jaunas profesionālās izglītības programmas.  

 2019./2020. mācību gadā atklātās stundas un pasākumus, saskaņā ar skolas izvirzīto metodisko tēmu, 

vadīja pedagoģe A. Silkāne “Restorānu uzskaites sistēmas pielietojums praktiskajos darbos ēdienu 

gatavošanas tehnoloģijā” 3. E kursam (R-Keeper programmas izmantošana), pedagoģe Z. Petročenko 

vadīja stundu “Sporta aktivitātes filmēšana sporta stundā un video veidošana, izmantojot programmu 

Movie Maker”, pedagoģe M. Gailāne un S. Rudzīte vadīja atklāto integrēto stundu “Atkritumu šķirošana 

un pārstrāde” 2. V kursam, I. Dišlere un Z. Petročenko demonstrēja stundu  

3 D figūru zīmēšana informātikas stundā, formulu pierakstīšana un vienkāršu matemātisku aprēķinu 

veikšana 2. V kursam. Profesionālo mācību priekšmetu pedagoģe S. Migliniece un T. Džugleja, mācot 

1.F un 1. R kursam moduli “Uzņēmuma darbības pamatprocesi” novadīja viktorīnu, izmantojot vietni 

LearningApps.org.  

B.Fridrihsone un Z.Petročenko novadīja meistarklasi pedagogiem par tēmu “Videoveidošana, 

izmantojot programmu Movie Maker un Filmigo”, kurā pedagogi iemācījās samontēt vienkāršu filmu, 

pievienot skaņu. Atklātajās stundās pedagogi demonstrē savas iemaņas darbā ar dažādām 

datorprogrammām, dalās pieredzē, padara savas stundas vēl interesantākas un aktīvi iesaista darbā 

izglītojamos. 

2019./2020. m. g.  tika noorganizētas 5 atklātās stundas un 2 pasākumi atbilstoši skolas 

metodiskajai tēmai.  

Apkopojot pedagogu vēroto stundu rezultātus, var secināt, mācību uzdevumi ir saprotami un 

saistīti ar reālo dzīvi, darbs stundā ir plānots un organizēts, izglītojamie darbojas grupās un  pāros, 

veicinot sadarbības prasmes. Stundas noslēgumā pedagogi organizē atgriezenisko saiti. Stundās 

pedagogi rada labvēlīgu vidi mācību darbam, lieto uzslavas, vērojama savstarpēja cieņa un sapratne. 

 Lai uzlabotu mācību darba kvalitāti, ir veikti pedagogiem šādi ieteikumi: ievērot laika sadalījumu 

stundā, izmantot daudzveidīgas mācību metodes, stundas beigās apkopot apgūtās zināšanas un prasmes, 

izdarīt secinājumus, stundā sekot līdzi izglītojamo darba kvalitātei (tēmas izpratne, līdzdarbība, 

ieinteresētība), attīstīt un pilnveidot sadarbības prasmes, prasmi strādāt komandā, uzņemties atbildību. 

Stundā vairāk izmantot informācijas tehnoloģijas un uzziņu avotus, veicinot izglītojamo patstāvīgo 

darbu, kā arī pilnveidojot un attīstot kompetences. 

Attālināto mācību laikā pedagogi pilnveidoja zināšanas un prasmes par digitālo rīku izmantošanu 

mācību procesā gan balstoties uz iepriekšējo pieredzi stundās, gan piedaloties attālināti tiešsaistes 

semināros, ko organizēja ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. Piemēram, G. Krišjāne-Kalvāne un 

I. Moldane-Greiškane apguva kursu par “Prezentāciju veidošanu darbam tiešsaistē”, “Video rīku un 

video materiālu izmantošana attālināto mācību procesā", A. Veidemane un A. Merimane  “Mācību satura 

veidošana ar tehnoloģiju palīdzību” , A. Pušpure, A. Bogdanovs, I. Gūtmane, I. Moldane-Greiškane 

“Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību procesā”. Attālināto mācību laikā pedagogi 

noklausījās youtube.com kanālā tiešsaistes lekciju skolas profesionālo mācību priekšmetu pedagoga 
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E. Čerkovska lekciju “Digitālo rīku izmantošana mācību procesā”, kā arī lekciju “Attālinātās mācības ar 

www.uzdevumi.lv”, par uzdevumu veidošanu, pievienošanu, sagatavoto uzdevumu izmantošanu gan 

mācību procesā, gan attālinātās mācībās.   

2020. gada 26. jūnijā skolā notika Pedagoģiskās padomes sēde “Attālinātā mācību procesa ieguvumi, 

problēmas un izaicinājumi turpmākajā darbā”, kurā pēc pedagogu aptaujas tika apkopota informācija 

par attālinātā mācību procesa organizēšanu Covid-19 izplatības laikā. Attālinātā mācību procesa laikā 

pedagogi izmantoja saziņas un mācību platformas - mykoob, Google Drive, Onedrive. Gatavos resursus 

- soma.lv, uzdevumi.lv, maconis.zvaigzne.lv, letonika.lv, mape.skola2030.lv, visc.gov.lv metodiskos 

materiālus u.c.. Sadarbības veidošanas rīkus, Padlet, testu veidošanai, vingrināšanai, atgriezeniskās 

saites sniegšanai pedagogi izmanto rīkus - learningapps.org, Kahoot, Quizziz.   

 Skolas direktora vietniece mācību darbā un direktora vietniece audzināšanas darbā ir apguvusi 

mentora kursus “Mentorings - efektīvs atbalsts jaunajiem pedagogiem”. Iegūtās zināšanas skolā tiek 

pielietotas jauno pedagogu apmācībai un konsultēšanai.  

 Skolas vadības komanda ir ieguvusi zināšanas kursos “Kompetenču pieeja mācību saturā: Skolu 

vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā”. Iegūtā pieredze tiek nodota 

pedagogiem mācību satura plānošanā un vērtēšanā, caurviju kompetenču plānošanā, komandas darba 

veidošanā un savstarpējās mācīšanās organizēšanā. 

 Mācību gada laikā pedagogi pilnveidojuši zināšanas kursos par mācību pieejas maiņu uz 

kompetencēm balstītā izglītībā, pedagogu sadarbības iespējām jaunā mācību satura īstenošanā. Iegūtās 

zināšanas pedagogi izmanto mācību stundu plānošanā un vadīšanā.  

Bibliotēkā un elektroniskajā vidē ir pieejami skolas pedagogu izstrādātie ESF finansētā projekta 

„Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un 

īstenošana” ( projekta līguma numurs 2010/0102/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/014) mācību līdzekļi: 

Jūlijas Sjominas “Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos“, 

Anitas Upmines “Mācību virtuves praktisko darbu burtnīca“, 

Dainas Kaparkalējas “Merčendaizinga un pārdošanas mākslas pamati“, 

Ligitas Druvas “Uzdevumu krājums ekonomikā“, 

Annas Pušpures “Patstāvīgo darbu uzdevumu krājums kulturoloģijā“, 

Sandras Važas “Dokumentu pārvaldība (lietvedība): uzdevumi un dokumentu paraugi“, 

Zojas Petročenko “Praktiskie uzdevumi komercdarbiniekiem informātikā Microsoft Office 2010 

vidē“, 

Maksima Platonova “Reklāmas darba organizācija un izmaksas“, 

Maijas Grauziņas “Lietišķā angļu valoda“, 

Tatjanas Džuglejas “Tiesību pamati“. 

Skolā regulāri notiek pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Tā notiek saskaņā 

ar 2018. gada 30. augusta iekšējiem noteikumiem Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizācija Nr. 5-k un 2018. gada 30. 

augusta Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisijas nolikumu Nr. 6-k. Novērtēšana ietver vairākus etapus-sagatavošanās, vērtēšanas 

norises, rezultātu apkopošanas, novērtēšanas komisijas priekšlikuma izteikšanas etapu un direktores 

lēmuma pieņemšanu. Mācību gada laikā notiek vērtēšanas norises etaps, kurā notiek pedagogu vadīto 

mācību stundu novērošana, pedagoga darba pašvērtējuma aizpildīšana, pedagoga portfolio izveidošana 

un iesniegšana komisijai. Mācību gada laikā pedagogs rāda 3 atklātās nodarbības. Stundas vēro ar 

direktora rīkojumu izveidota un apstiprināta komisija, kurā ietilpst direktora vietnieks mācību darbā, 

izglītības metodiķis, nodaļu vadītāji un metodisko komisiju vadītāji. Skolā ir izstrādāta stundas 

vērošanas veidlapa. Mācību stundas laikā tiek vērtēta mācīšana, mācīšanās un vērtēšana. Skolā 1 

pedagogs ir ieguvis 1. pakāpi un 5 pedagogi ieguvuši 2. pakāpi. 

http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/darba%20org%20jauns.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Macibu%20virtuves%20darbu%20burtnica%20A4.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Mercendaizinga%20un%20pardosanas%20pamati%20A5.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Uzdevumu_krajums_internetam.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20Kulturologija.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Dokumentu_parvaldiba.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20MS%20Office.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20MS%20Office.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/RTT%20Reklaama.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/Lietiska%20anglu%20valoda%20web.pdf
http://www.rtpv.edu.lv/spaw/uploads/files/TIESIBU_PAMATI.pdf
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 Katru gadu 1. semestra beigās skolā tiek organizēta metodiskā diena. 2020. gada 3. janvārī tika 

organizēta Metodiskā diena, kurā pedagogi noklausījās Dr.psih. Agitas Šmitiņas lekciju par 

daudzveidīgo interaktīvo mācību metožu pielietošanu mācību stundās. Lektore prezentēja interaktīvās 

nodarbībās interesantus materiālus, piemēram, asociācijas kārtis, asociatīvās kartiņas, kartiņas “Stāstu 

stāstiem izstāstīju” u.c.  materiālus. 

Mācīšanas kvalitātes kontrole notiek, vērojot mācību stundas, aptaujājot izglītojamos, izvērtējot 

izglītojamo sekmes un kavējumus katru mēnesi un semestri.  2019./2020. māc. gadā skolas izglītības 

metodiķis vēroja un izanalizēja 12 mācību stundas, direktora vietnieks mācību darbā vēroja 8 pedagogu 

vadītās stundas,  pedagogiem kuri uzsākuši darbu skolā, jauno pedagogu stundas un pedagogu vadītās 

stundas, kuri pretendēja uz kādu no kvalitātes pakāpēm.   

Mācību gada noslēgumā pedagogs veic pašvērtējumu, kuru iesniedz metodiķei. Izglītojamie 

sniedz savu vērtējumu un priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai. 

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļu, 

skolas pedagogi strādāja darba grupā pie Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura 

izstrādes programmā: Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija-restorānu pakalpojumu 

speciālists), mācību ilgums 4 gadi (pedagoģe A. Silkāne), Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, 

mācību ilgums 4 gadi (pedagoģe D. Kaparkalēja), Klientu apkalpošanas speciālists, mācību ilgums 4 

gadi (pedagoģe D. Verečinska), Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, mācību ilgums 4 gadi 

(pedagoģe T. Džugleja). 

 Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas darba grupa (pedagogi T. Džugleja, D. 

Kaparkalēja, T. Ločmele) izstrādāja kvalifikācijas eksāmenu programmā Komerczinības, iegūstamā 

kvalifikācija komercdarbinieks, mācību ilgums 4 gadi.  

Skolā katrā PIP ir izveidota uzdevumu bāze, lai gatavotos kvalifikācijas eksāmenam. 

Pedagogi piedalās informatīvajās sanāksmēs par CPKE rezultātiem, piemēram, kvalifikācijā 

loģistikas darbinieks, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks u.c. 

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

ar normatīvo aktu prasībām. Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse tiek organizēta saskaņā ar 

mācību grafiku. Visām izglītības programmām atbilstoši izglītības standartam ir izstrādātas 

kvalifikācijas prakses programmas, ņemot vērā mūsdienu darba tirgus prasības. 

 Izglītojamie ir informēti par praktisko mācību nodarbību uzdevumiem. Otrajā kursā izglītojamie 

iziet praktiskās mācības uzņēmumos. Sakarā ar Covid-19 izplatību un epidemioloģisko situāciju valstī 

praktiskās mācības izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā tika īstenotas skolā.  

Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakses notiek saskaņā ar skolas Praktisko mācību un 

kvalifikācijas prakses programmas izpildes kārtību izglītojamajiem un Praktisko mācību un 

kvalifikācijas prakses organizēšanas un vadīšanas kārtību prakses vadītājiem (pieejams: 

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2016/10/Prakses-kartiba-pedagogam_2013.pdf; 

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2016/10/prakses-kartiba-izglitojamiem_2013.pdf).  

Kvalifikācijas prakses galvenais mērķis un uzdevums ir nostiprināt teorētiskās zināšanas praksē, 

pilnveidot profesionālās kompetences un iepazīties ar darbu attiecīgajā nozarē. Izglītojamajiem ir 

interese apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai nākotnē varētu strādāt izvēlētajā kvalifikācijā. 

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

prakses pārskata noformēšanā.  

Visi izglītojamie tiek nodrošināti ar atbilstošām prakses vietām uzņēmumos, kuru profils atbilst 

izvēlētajai izglītības programmai. Skolai ir izveidota prakses vietu datu bāze, noslēgti divpusēji 

sadarbības līgumi ar uzņēmumiem par prakses vietu nodrošināšanu, līdzdalību prakses programmas 

satura izstrādē (skat. 1. pielikuma 1. tabulu). 2019./2020. mācību gadā skola turpināja sadarbību ar 

uzņēmumiem, kuri jau ilgstoši nodrošina skolas izglītojamos ar prakses vietām, kā arī uzsākta sadarbība 

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2016/10/Prakses-kartiba-pedagogam_2013.pdf
http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2016/10/prakses-kartiba-izglitojamiem_2013.pdf
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ar jauniem uzņēmumiem, galvenokārt, loģistikas nozarē.  Ilgstoša sadarbība skolai ir izveidojusies ar 

daudziem uzņēmumiem - AS “Lido”, SIA “TLG Hotel Latvija”, SIA “Maxima Latvija”, SIA 

“Sportland”, SIA “Baltic Logistic Solutions”, SIA “Lage Ko”, SIA “Do It”, SIA “Jysk Linnen 

Furniture”, SIA “Orkla Confectionety& Snacks Latvija”, AS “Drogas”, SIA “Depo DIY”, SIA “RIMI 

Latvia”, SIA “Arkolat”, SIA “Vervo”, SIA “G&K” u.c.  

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” u.c. 

Līdz praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses sākumam tiek noslēgts trīspusējais līgums par 

izglītojamā prakses laiku, vietu, tiesībām un pienākumiem. Savukārt prakses vadītājs nodrošina 

programmu izpildi, darba drošību un sanitāri higiēniskās prasības darba vietā. 

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

prakses atskaite.  

 Tiek izdots direktora rīkojums par izglītojamo nosūtīšanu praksē uz atbilstošajiem uzņēmumiem 

un tiek nozīmēti prakses vadītāji – pedagogi. 

Pirms prakses izglītojamie iziet darba drošības instruktāžu skolā, ko apstiprina ar savu parakstu.  

Lai izglītojamie savlaicīgi pildītu prakses programmu un prakses vadītāji varētu sniegt 

nepieciešamo teorētisko un praktisko palīdzību, vienreiz nedēļā izglītojamie apmeklē konsultācijas 

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

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

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

vērtējumu prakses dienasgrāmatā, kā arī sniedzot raksturojumu prakses noslēgumā. Arī skolas 

nozīmētais prakses vadītājs konsultācijas laikā vērtē uzdevumu izpildi atbilstoši programmai, kontrolē 

izglītojamo prakses uzņēmumā. Prakses vērtēšanas rezultāti tiek atspoguļoti grupas elektroniskajā 

žurnālā Mykoob. 

Prakses beigās izglītojamais iesniedz praktikanta raksturojumu, kurā dots kopējais prakses 

vērtējums 10 ballu skalā, kā arī izvērtēta praktikanta teorētiskā un praktiskā sagatavotība, un doti 

ieteikumi sadarbības pilnveidošanai, dienasgrāmata un prakses atskaite. 

Kvalifikācijas praksi izglītojamie beidz ar kvalifikācijas prakses atskaites aizstāvēšanu. Prakses 

aizstāvēšanā piedalās pedagogi, administrācijas un prakses uzņēmumu pārstāvji.  

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

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskajā komisijā, un Pedagoģiskās padomes sēdē tiek izvirzīti 

priekšlikumi prakses darba organizēšanas un vadīšanas uzlabošanai. 

Lai nodrošinātu jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un elastīgi 

piemērotos dažādām izmaiņām un aktualitātēm, sadarbībā ar darba devējiem, skola sistemātiski veic 

nozares izpēti, īsteno praksi atbilstoša profila uzņēmumos, aktualizē prakses programmas, izsakot 

priekšlikumus darba grupas sanāksmēs, organizēja tikšanos ar uzņēmumu pārstāvjiem, tai skaitā ar 

skolas absolventiem, kuri jau strādā vadošos amatos izvēlētajā profesijā, mācību procesa ietvaros dodas 

ekskursijās uz uzņēmumiem. 

Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju ( turpmāk tekstā-LDDK) 

un darba devējiem par līdzdalību projektā 8.5.1.0/16/1/001 ”Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos’’. 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. 

 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 
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mācības tika īstenotas programmā Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas 

darbinieks, īstenošanas laiks 1,5 gadi, ESF finansētajā programmā, (vienošanās Nr. 7.2.1.2.15/I/001) 

(skat. 1. pielikuma 2.tabulu) 

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 kvalifikācijas prakses  kļūst 

par patstāvīgiem uzņēmuma darbiniekiem. Vidēji līdz 20 % praktikantu savu karjeru turpina veidot 

uzņēmumos, kuros izieta prakse. 

Izvērtējot 2019./2020. māc. gada prakses norisi var secināt; 

 visi izglītojamie līdz prakses sākumam tiek nodrošināti ar prakses vietām, 

 prakses uzņēmumos izglītojamajiem ir iespēja apgūt praktiskās iemaņas, kā arī iepazīties ar 

inovācijām, 

 prakse motivē jauniešus lielāku vērību veltīt teorētisko zināšanu apguvei, 

  uzņēmumiem ir iespēja sagatavot savam uzņēmumam jaunus, kvalificētus darbiniekus, 

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, vidēji tikai  

3-5 % dodas strādāt 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. Janpaule, 

Pavāru Kluba priekšsēdētāja S. Rižkova, SIA “Watermelon” vadītājs E. Vaišļa. u.c. 

Prakses laikā iegūtās praktiskās iemaņas motivē izglītojamos iegūt vispusīgas zināšanas 

izvēlētajā profesijā un tiek novērtēta to nozīme veiksmīgai konkurētspējai mūsdienu darba tirgū. 

Dažādu projektu ietvaros izglītojamie kvalifikācijas praksi iziet arī citās valstīs, piemēram, 

Vācijā, Somijā, Polijā un citās valstīs. 

 2019./2020. gadā skola veica aptauju prakses vietās. Analizējot aptaujas rezultātus, var 

secināt, ka 75% uzņēmumu ir gatavi strādāt ar praktikantiem. Lielākā daļa darba devēju uzskata, ka 

praktikanti ir labi sagatavoti, taču 7% uzskata, ka izglītojamo profesionālā sagatavotība ir 

nepietiekama. Dažkārt izglītojamie kavē darbu prakses uzņēmumos. 

Praktikanti aptaujā apliecina, ka 72% ir apmierināti ar iegūtajām iemaņām un prasmēm prakses 

laikā, 74% atzīst, ka šīs prasmes būs noderīgas, lai atrastu darbu labākajos Latvijas uzņēmumos, 94% 

izglītojamo labprāt paliktu strādāt prakses uzņēmumā. 

 

Sasniegumi: 

 Pedagogi strādā saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu uz kompetencēm 

balstītu mācīšanas procesu; 

 Nodrošināta individuāla pieeja izglītojamo apmācībai; 

 Pedagogi stundās izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kā arī strādā pie skolas izvirzītās metodiskās 

tēmas, rādot atklātās stundas; 
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 Pedagogi izmanto jaunās lietojumprogrammas, pietuvinot mācību procesu reālajai dzīvei uzņēmumā, 

ESF finansētās projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai (projekts Nr. 8.5.2.0/16/I/001) ietvaros; 

 Veikta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana; 

  Pedagogi pilnveido zināšanas, apgūst jaunas prasmes un pielieto tās mācību procesa īstenošanā ESF 

projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" 

(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros; 

 Pedagogi apguvuši prasmes vadīt nodarbības attālināti, izmantojot daudzveidīgas saziņas un mācību 

platformas, gatavos resursus, programmas testu veidošanai, vingrināšanai, atgriezeniskās saites 

sniegšanai. 

 Nozares uzņēmumi nodrošina izglītojamiem prakses vietas un sadarbojās ar skolu izglītojamo 

profesionālo kompetenču pilnveidošanā un karjeras izaugsmē; 

 Uzsāktas Darba vidē balstītās mācības MPI programmā Telemehānika un loģistika, iegūstamā 

kvalifikācija loģistikas darbinieks, mācību ilgums 1,5 gadi un noslēgti jauni sadarbības līgumi; 

 Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un darba devējiem  jaunieši iesaistīti mācību praksēs 

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

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros, noslēgti sadarbības līgumi ar darba 

devējiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Strādāt pie modulāro profesionālo izglītības programmu moduļu un vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu pamatkursu programmu īstenošanas un aprobācijas procesa, pilnveidojot izglītojamo 

kompetences; 

 Profesionālo mācību priekšmetu metodiskajā komisijā strādāt pie jaunu profesionālās izglītības 

programmu ieviešanas priekšlikumiem;  

 Pedagogiem turpināt strādāt Valsts Izglītības satura centra organizētajās darba grupās pie kvalifikācijas 

eksāmena satura, modulāro programmu aprobācijas, profesiju standarta izstrādes; 

 Mācību procesā pielietot jaunās lietojumprogrammas, izstrādājot daudzveidīgus uzdevumus. 

 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. 

 Pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem celt profesionālo kvalifikāciju un pedagoģisko 

kompetenci, piedaloties tālākizglītības kursos un semināros. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Mācību process tiek organizēts atbilstoši profesionālās izglītības programmas mācību plānam  un 

mācību grafikam, pedagogu izstrādātajiem tematiskajiem plāniem, kā arī individuālajiem plāniem. 

Skolā ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp izglītojamajiem, pedagogu, vadību un 

vecākiem. Saziņa notiek rakstiski Mykoob.lv platformas e-pastā, telefoniski, kā arī nepieciešamības 
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gadījumā apmeklējot skolu. Izglītojamie saņem informāciju par aktualitātēm mācību un audzināšanas 

darbā mykoob elektroniskā žurnāla e-pastā, skolas mājaslapā, kā arī informācija tiek saņemta no kursa 

audzinātāja un nodaļas vadītāja. Izglītojamie apmeklē mācības saskaņā ar stundu sarakstu, regulāri 

notiek apmeklējumu uzskaite un analīze.  

Skola informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām katra mācību gada sākumā. 

Izglītojamie zina un izprot izvirzītās prasības. Ar mācību darbam izvirzītajām prasībām var iepazīties 

elektroniskajā vidē. Izglītojamie ir informēti par mācību saturu, mācību grafiku, iekšējās kārtības 

noteikumiem, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, prakses uzņēmumiem, materiāli tehniskā 

nodrošinājuma izmantošanu, mācību literatūras izmantošanu. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar profesijas standartu. Izglītojamie, pedagogi un vecāki var 

iepazīties ar skolas Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību elektroniskajā vidē. 

Izglītojamo mācīšanās darba organizēšanu, līdzdalību un sadarbību mācību procesā nosaka 

Ētikas kodekss (pieejams: http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/30.pdf) un Iekšējās kārtības 

noteikumi (pieejams: http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/) 

Izglītojamie ir savlaicīgi informēti par pārbaudes darbiem, sesijas un valsts eksāmeniem. 

Pārbaudes darbu grafiku katra mēneša sākumā apstiprina skolas direktors. Pārbaudes darbu grafiks  tiek 

savlaicīgi izlikts vestibilā. Izglītojamie var apmeklēt konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku, kas 

pieejams arī interneta vietnē (pieejams: http://rtpv.edu.lv/konsultaciju-grafiks/) un uz skolas 

informācijas ziņojuma dēļa. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, izvirza izglītojamiem noteiktas prasības, 

rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, palīdz izglītojamajiem veidot mācību motivāciju un pētnieciskā 

un praktiskā darba iemaņas. Mācības notiek labiekārtotās, izremontētās auditorijās, mācību laboratorijās, 

datorklasēs, izmantojot interneta resursus, mācību literatūru un citus uzziņas avotus. Izglītojamie var 

izmantot bibliotēkas resursus, lasītavu, kurā pieejams ir dators, printeris un kopētājs.  

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, 

uzņemas atbildību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu 

sasniegšanai.   

Mācīšanās ir vērsta uz savstarpēju sapratni un sadarbību ar pedagogiem, tā notiek demokrātiskā 

gaisotnē, dialoga formā, uzklausot un iedrošinot izteikt savus spriedumus, pamatojumus, veidot 

mūsdienīgu sabiedrībā aktīvu personību.  

Pedagogi stundās izmanto daudzveidīgas mācību metodes, veido stundas, ievērojot starp 

priekšmetu saikni. Mācību ekskursijas, izstāžu apmeklējumi u.c. pasākumi notiek saskaņā ar mācību 

priekšmetu programmām un tematiskajiem plāniem. Stundas noslēgumā pedagogi veic atgriezenisko 

saiti, kā arī  aicina izglītojamos veikt pašvērtējumu. 

Kursa audzinātāji, nodaļu vadītāji un administrācija regulāri seko līdz izglītojamā sekmēm, ja 

nepieciešams, nodrošinot katram izglītojamajam individuālu atbalstu, nodrošinot arī iespēju iesaistīt 

projektā 8.3.4.0 PuMPuRS. Kursa audzinātāji seko līdz katra izglītojamā sekmju dinamikai. Izglītojamo 

sasniegumi mācībās un kavējumi tiek izskatīti regulāri stipendiju komisijas sēdēs un pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Izglītojamie nepieciešamības gadījumā tiek aicināti uz pārrunām pie administrācijas. 

Lai ieinteresētu izglītojamos mācību darbam, skolā tiek organizēti dažādi pasākumi, kuri ir tieši 

saistīti ar mācību procesu – erudīcijas konkurss, runas konkursi I kursiem, dabaszinību viktorīna, 

meistarstiķi, mācību priekšmetu olimpiādes, biznesa plānu, kursa un prakses darbu aizstāvēšana. Mācību 

priekšmetu pedagogi veic izglītojamo sagatavošanu skolas, Rīgas pilsētas mācību priekšmetu/kursu, 

valsts olimpiādēm, republikas mēroga un starptautiska mēroga konkursiem (skat. 2. pielikuma 1.tabulu). 

Par kavējumiem un sazināšanos ar vecākiem, pašvaldības un valsts iestādēm ir izstrādātas 

kārtības, kuras pieejamas elektroniskajā e-žurnālā un mājas lapā: Kārtība, kādā katru dienu reģistrē 

izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā un kādā informē vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja 

http://rtpv.edu.lv/konsultaciju-grafiks/
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izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu (pieejams: http://rtpv.edu.lv/normativie-

dokumenti/) un Kārtība, kādā vecāki informē par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru 

dēļ izglītojamais neapmeklē skolu (pieejams: http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/) 

Kavējumu uzskaites sistēma un elektroniskais žurnāls Mykoob veiksmīgi nodrošina pedagoga 

un kursa audzinātāju darbu, lai novērstu neattaisnotu stundu kavēšanu. Izglītojamos motivē mācīties, 

organizēt un iesaistīties pasākumos olimpiādēs, sporta sacensībās iespēja saņemt valsts stipendiju, ko 

piešķir saskaņā ar Stipendiju piešķiršanas nolikumu Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

izglītojamajiem  (pieejams: http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/). 

1,5 gadīgajām grupām ES fondu finansētās mērķstipendijas piešķir saskaņā ar Mērķstipendijas 

piešķiršanas nolikumu (pieejams: http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/) 

Ar izglītojamajiem, kuri regulāri kavē strādā kursa audzinātāji, pedagogi, un nodaļu vadītāji. Par 

neattaisnotajiem kavējumiem tiek informēti vecāki vai aizbildņi. Ilgstošu kavējumu novēršanā tiek 

iesaistīts sociālais dienests, bāriņtiesa u.c. institūcijas. Atbilstoši iekšējai kārtībai par neierašanos skolā 

izglītojamais vai vecāki savlaicīgi informē audzinātāju vai atbilstošās nodaļas vadītāju par neierašanās 

iemeslu. Pamatojoties uz 2011. gada 1. februāra MK noteikumiem Nr. 89 "Kārtība, kādā izglītības 

iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē izglītības iestādi", ja izglītojamais neapmeklē skolu bez attaisnojoša iemesla vairāk 

kā 20 mācību stundas semestrī, tad skolas administrācija ievada ziņas par audzēkni (līdz pilngadības 

sasniegšanai) Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā  - VIIS), lai informētu pašvaldības 

un valsts atbildīgās institūcijas. 2019./2020. m. g. atskaitīti 87 izglītojamie.   

Lai mazinātu priekšlaicīgi mācības pametušo skaitu, skola veic sekojošus atbalsta pasākumus – 

notiek individuālas sarunas ar izglītojamo un vecākiem, skolas administrācijas sēdes (uzklausa, konsultē, 

palīdz izstrādāt turpmākās darbības plānu), konsultācijas Ētikas komisijā, skolas izglītojamo 

pašpārvaldes atbalsts (individuālās sarunas, diskusijas grupā u.c.). 

Skola iesaistījusies projektā Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”.  

Skolai izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldības policiju. Skolā notiek lekcijas, diskusijas, 

individuālas sarunas. Laba sadarbība ir izveidota ar biedrību “Latvijas Samarieši Apvienība”, kas veic 

darbu ar jaunatni. Nepieciešamības gadījumā atbalstu sniedz arī Skolas padome. 

Izglītojamie piedalās ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos, kuri saistīti ar sabiedrības un 

kultūras aktualitātēm. Par ārpusstundu pasākumiem ir iespējams uzzināt vietnē mājaslapā sadaļā 

Aktualitātes un lasīt skolas informatīvajā ekrānā. 

Karjeras izaugsmes attīstīšanai skolā mācību procesa laikā tiek uzaicināti darba devēji, kā arī 

augstskolu pārstāvji, lai motivētu izglītojamos izvēlēties nākotnes profesiju vai turpināt mācības 

augstskolā. Izglītības programmu apguvē izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās 

tehnoloģijas (IT iekārtas, audio un video iekārtas, informatīvos ekrānus), sīkāka informācija par skolas 

resursiem 6.1. kritērijā. 

Katru gadu skolā notiek dažādi tradicionālie pasākumi – mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, 

meistarstiķis, skates, kuru organizēšanā un vadīšanā jauniešiem ir iespēja parādīt savas prasmes un 

talantus, tādējādi tikt novērtētam arī ārpus mācību stundām.  

 Vēstures olimpiāde 

 Izteiksmīgās runas konkurss 

 Krievu valodas olimpiāde  

 Ekonomikas olimpiāde 

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

http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/
http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/
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 Viktorīnas 2. un 3.  kursiem  

 Pirmo kursu iesvētību konkurss “Rūdīts Erudīts”  

 Skolas „Biznesa plāns” konkurss  

 Reklāmu konkurss - izstāde 

 Meistarstiķis “Erudīts” 

 

2019./2020. mācību gadā tika veikta aptauja izglītojamajiem “Attālinātās mācīšanās process 

izglītojamo redzējumā” un pedagogiem “Attālinātā mācību procesa ieguvumi, problēmas un 

izaicinājumi turpmākajā darbā”. Pēc aptaujas tika apkopoti secinājumi 

 Turpmākajā attālinātajā mācību darbā plānot mājas darbu apjomu, pārbaudes darbus mēnesim, 

lai neveidotos izglītojamajam pārslodze. 

 Sniegt izglītojamajiem regulāru atgriezenisko saiti (formatīvais, summatīvais vērtējums, kā arī 

saņemt izglītojamā pašvērtējumu). 

 Veidot tiešsaites komunikāciju, izmantojot attālinātos saziņas rīkus. 

 Domāt par jaunām praktisko darbu mācību iespējām, metodēm un paņēmieniem. 

 Apgūt dažādus attālināto mācību organizēšanai nepieciešamos rīkus, piesaistot kvalificētus 

pasniedzējus, iesaistoties kursos un semināros, kā arī metodiskās komisijas sēdēs izskatīt «Labās 

prakses piemērus» un ieviest tos mācību procesā, sagatavojot daudzveidīgus uzdevumus. 

Jāpilnveido mācību procesa organizēšana stundā, izmantojot individuālo pieeju, un jāsniedz 

izsmeļošāki komentāri par vērtējumu, detalizētāk analizējot gan trūkumus pārbaudes darbā, gan stiprās 

puses. 

 

Sasniegumi: 

 Skola nodrošina izglītojamajiem kvalitatīvu mācīšanās procesu sakārtotā vidē, izmantojot 

mūsdienīgu materiāltehnisko nodrošinājumu, datorus, kas aprīkoti ar lietojumprogrammām; 

 Izglītojamie labprāt piedalās mācību priekšmetu/kursu olimpiādēs, ārpusskolas un ārpusstundu 

konkursos, skatēs u.c. pasākumos; 

 Lielākā daļa jauniešu saņem stipendiju, jo ir motivēti sekmīgi mācīties un nekavēt skolu. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt darbu pie skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas un datoru atjaunošanas; 

 Veicināt izglītojamo līdzdarbību un atbildību mācību procesā; 

 Motivēt izglītojamos apmeklēt regulāri stundas, sekmīgi mācīties un aktīvi iesaistīties karjeras 

izglītības pasākumus. 

 Strādāt individuāli ar talantīgajiem izglītojamajiem, sagatavojot skolas, pilsētas, valsts un 

starptautiskiem konkursiem un olimpiādēm. 

 Pilnveidot attālināto mācību procesu, iesaistot izglītojamos tiešsaistes nodarbībās, izmantojot 

daudzveidīgus gatavos rīkus. 

Vērtējums – ļoti labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

  

Vērtēšanas kvalitāte 

Skolas vērtēšanas kvalitāte un metodes atbilst skolas iekšējiem noteikumiem, izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībai.  

Ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību var iepazīties skolas tīmekļa vietnē, sadaļā 

Normatīvie akti un e-žurnālā Mykoob. Pedagogi ievēro vienotās prasības  pārbaudes darbu uzdošanā un 

mācību sasniegumu vērtēšanā. Vērtēšana ir sistemātiska un regulāra 

Katrs pedagogs izstrādā pārbaudes darbus atbilstoši kārtībā noteiktajiem kritērijiem. Katra 

pedagoga metodiskajā potrfolio ir apkopoti pārbaudes darbi, kuri atbilst iekšējās kārtības nosacījumiem. 

Pirmo kursu izglītojamajiem un vecākiem audzinātāji izskaidro vērtēšanas veidus un iepazīstina ar 

iekšējiem noteikumiem, Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem skalā no 1-10 ballēm, ieskaitīts/ neieskaitīts, kā arī “nav vērtējuma”, n/v. 

Skolas un vecāku sadarbību par izglītojamo mācību sasniegumiem nodrošina šādas saziņas 

formas: saziņa Mykoob lv. platformas e-pastā, vecāki seko līdz sekmēm Mykoob lv. elektroniskajā 

platformā, sekmju izraksti, e-pasts, vecāku sapulces, individuālas konsultācijas ar kursa audzinātāju, 

mācību priekšmetu pedagogiem, skolas administrāciju, individuālās telefona sarunas ar vecākiem vai 

aizbildņiem.  

Svarīga vērtēšanas procesa sastāvdaļa ir izglītojamo pašvērtējums. Tā tiek veidota izglītojamo 

prasme vērtēt savus sasniegumus un iesaistīties savu vienaudžu panākumu izvērtēšanā, kopā ar 

pedagogu novērtēt, kā mācības palīdzējušas sasniegt izvirzīto mērķi. Pašnovērtējumam tiek izmantoti 

dažādi veidi: apraksts, anketas aizpildīšana, pārrunas ar pedagogu, ar grupas biedru, vizualizēšana. 

Pašvērtējumu izmanto arī, uzsākot jaunu tēmu, gatavojoties noslēguma pārbaudes darbiem, aizstāvot 

projektus un referātus, novērtējot darbu grupās. 

Izglītojamo patstāvīgo darbu vai grupu projektu vērtēšanā (galda klājumi, reklāmu skate, biznesa 

plāni u.c.) pedagogi izmanto kooperatīvo vērtēšanu, kurā pedagogi, darba devēji vērtē vienu objektu un 

sniedz savu atzinumu. 

Vērtēšana sniedz atgriezenisko saiti izglītojamajam par apgūto mācību procesā un motivē 

turpmākajam darbam.  

Mācību darba vērtēšana ir svarīga, lai piešķirtu stipendiju, ko nosaka Mērķstipendiju piešķiršanas 

nolikums un Stipendiju piešķiršanas nolikums. Par vērtēšanas kvalitātes nodrošinājumu rūpējas 

metodiķis un skolas administrācija, no pedagogiem pieprasot maksimāli caurspīdīgu vērtēšanas kritēriju 

izstrādi, īpaši pārbaudes darbos.  

Vērtējumi tiek fiksēti skolas elektroniskajā žurnālā Mykoob. Vērtējumu biežums ir atkarīgs no 

mācību gadā apstiprinātajā mācību priekšmetu, moduļu programmā noteiktā pārbaudes darbu skaita un 

mācību stundu skaita, nosakot uz 30 mācību stundām vismaz 1 pārbaudes darbu. Katru nedēļu prakses 

vadītājs vērtē praktiskās mācības vai kvalifikācijas praksi. 

Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti iekšējo normatīvo aktu norādītajos dokumentos – grupas 

nodarbību uzskaites žurnālā (e-žurnālā Mykoob), kursa sekmju izrakstā, kvalifikācijas prakses 

dienasgrāmatās, praktikantu raksturojumā.  

Nodaļu vadītāji pārbauda ierakstu atbilstību programmai/tematiskajam plānam, vērtējumu 

daudzumu un to atbilstību izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Izglītojamo sasniegumu 

uzskaites kārtība un nodarbību apmeklējums regulāri tiek kontrolēts. 

Kursa audzinātājs un nodaļu vadītāji seko izglītojamā mācību sasniegumiem. Kursa audzinātāji 

un nodaļu vadītāji katru nedēļu veic izdrukas no e-žurnāla „Klases kopējās vidējās atzīmes” par 
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izglītojamo sekmību.  Izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā tiek ieteikts apmeklēt konsultācijas un 

uzlabot vērtējumu. Vērtējumu kopsavilkumu un kavējumu statistiku (ASUS izdruka no Mykoob) 

audzinātājs iesniedz katra mēneša pirmajā datumā, saskaņā ar stipendiju nolikumu, nodaļu vadītājiem, 

pēc kuras tiek noteikts valsts un mērķstipendiju apmērs.  

Semestra noslēgumā kursa audzinātājs sagatavo kursa mācību sasniegumu pārskatu, sniedz 

atskaiti par sekmēs labākajiem un vājākajiem izglītojamajiem, par dalību skolas un ārpusskolas 

pasākumos. Nodaļu vadītāji apkopo informāciju, sagatavo prezentāciju un prezentē Pedagoģiskās 

padomes sēdē. Pedagoģiskās padomes sēdē tiek pieņemti lēmumi, lai uzlabotu mācību sasniegumus un 

stundu apmeklētību.  

Izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos, skolas noteiktajos eksāmenos tiek 

analizēti Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas, Profesionālo mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas un Pedagoģiskās padomes sēdēs.  

 Darba devēji piedalās praktisko mācību/kvalifikācijas prakšu vērtēšanā, kā arī piedalās 

kvalifikācijas eksāmenu komisijas darbā. Kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana, prezentēšana un vērtēšana 

notiek saskaņā ar iekšējo kārtību un vērtēšanas kritērijiem prakšu noslēgumā, uz kuru tiek uzaicināti 

darba devēji un skolas administrācija. Pēc prezentācijas notiek aktīva diskusija, un informācijas apmaiņa 

par izglītojamo apgūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.  

                Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk tekstā - CPKE) tiek 

plānoti savlaicīgi saskaņā ar valsts noteikto eksāmenu grafiku un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

               Izglītojamie tiek savlaicīgi informēti par eksāmenu norisi, vērtēšanas kritērijiem, par 

ko parakstās instrukcijā. Pirms CPKE tiek organizētas konsultācijas.  

 Skolā izveidota CPKE komisijā iekļaujamo personu datu bāze. Darba devēji piedalās eksāmenu 

norisē un komisijas darbā. Komisiju personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām.  

 Telpas eksāmenu teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas, un ir 

nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums. Skola ievēro CPKE ar ministriju saskaņoto norises 

kārtību. CPKE dokumentācija noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir izveidota eksāmena 

organizēšanas un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas sistēma. Skolai ir izstrādāta instrukcija 

- Darba drošības instrukcija kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas laikā, ar kuru eksāmenu komisija 

iepazīstina izglītojamos pirms eksāmena praktiskās daļas veikšanas. 

 CPKE materiāli tiek saņemti normatīvajos dokumentos noteiktajos laikos Valsts izglītības satura 

centrā un sakārtoti atbilstoši eksāmenu norisei.  Pēc kvalifikācijas eksāmenu norises eksāmena komisija 

sniedz savus priekšlikumus un ieteikumus par eksāmenu norisi un saturu. 

 

Sasniegumi: 

 Elektroniskais žurnāls Mykoob nodrošina mācību procesa uzraudzību un dod iespēju ātri reaģēt 

audzinātājiem un nodaļu vadītājiem uz nepilnībām stundu uzskaitē un izglītojamo mācību vērtēšanā; 

 Skolā ir aktualizēta izglītojamo vērtēšanas kārtība; 

 Izglītojamie un vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem; 

 CPKE eksāmenu izstrādē visās skolas piedāvātajās profesionālās izglītības programmās piedalās skolas 

pedagogi, darba devēji, tie tiek organizēti un notiek atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem 

aktiem. 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot izglītojamo mācību dinamikas izpētes sistēmu, lai uzlabotu mācību procesu un sekmētu 

izglītojamo mācību rezultātus; 

 Strādāt pie noslēguma modulāro darbu izstrādes pēc vienotas metodikas; 
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Vērtējums - ļoti labi. 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek vērtēti saskaņā ar skolas apstiprināto vērtēšanas 

kārtību un ievadīti e - žurnālā Mykoob. Sistēma dod iespēju iegūt informāciju diagrammu veidā gan par 

katru izglītojamo, kursu, mācību priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta statistika 

dod iespēju katram pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba 

uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamiem, kā arī dod iespēju salīdzināt mācību rezultātus. 

Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. Mācību 

sasniegumiem ikdienas darbā var sekot līdz e – žurnālā Mykoob izglītojamie, vecāki, klases audzinātājs 

un administrācija. 

Uzsākot mācības, pirmo kursu izglītojamie raksta diagnosticējošos pārbaudes darbus 

matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā. Diagnosticējošie darbi tiek analizēti, un turpmākajam 

darbam tiek izvirzīti noteikti mērķi izglītojamo kompetenču pilnveidei un attīstībai.  

Summatīvo pārbaudes darbu rezultāti tiek ievadīti e–žurnāla pārskatā “Pārbaudes darbs” speciāli 

izveidotā tabulā. Pedagogs var izvērtēt mācību priekšmetā apgūtās zināšanas un prasmes pa 

uzdevumiem, analizēt apguves līmeni katram izglītojamam individuāli un grupai kopumā. Mācību 

priekšmeta skolotāji pēc izvēles vismaz reizi pusgadā (atskaišu formā) analizē vienu pārbaudes darbu 

gan pēc grūtības pakāpes, gan sekmju rezultāta, un divas reizes gadā veido apguves līmeņu statistiku 

katram kursam un izglītojamam, sniedzot rezultātu analīzi un izvirzot uzdevumus turpmākam darbam. 

Par katra izglītojamā mācību sasniegumu apkopošanu ir atbildīgs gan kursa audzinātājs, gan 

mācību priekšmeta pedagogs. Vērtējumu kopsavilkumu un kavējumu statistiku (ASUS izdruka no 

Mykoob) audzinātājs iesniedz attiecīgās nodaļas vadītājam katra mēneša beigās atbilstoši stipendiju 

nolikumam.  

Semestra noslēgumā kursa audzinātājs sagatavo atskaiti par kursa izglītojamo mācību 

sasniegumiem, kā arī raksturo galvenās problēmas un sniedz priekšlikumus to novēršanai.  Nodaļu 

vadītāji apkopo informāciju un sniedz ziņojumu Pedagoģiskās padomes sēdē. Katram pedagogam ir 

iekārtots savs portfolio, kurā tiek apkopota un pētīta kursu izglītojamo mācību sasniegumu dinamika, 

izstrādājot konkrētus mērķus un uzdevumus katra izglītojamā un grupas mācību sasniegumu rezultātu 

uzlabošanai. 

 Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus mācību darbā pa atsevišķiem priekšmetiem laika 

periodā, var secināt, ka izglītojamiem labāk veicas latviešu, angļu un krievu valodā, ekonomikā un 

informātikā (skat. 6. tabulu). Visgrūtāk izglītojamiem iet matemātikā. Izvērtējot sasniegumus ikdienas 

darbā, var secināt, ka izglītojamiem ar nepietiekamu vērtējumu trūkst mācību motivācija, vājas 

pamatskolas zināšanas, bieži kavē stundas, nepietiekamas zināšanas latviešu valodā, lēna uztvere. 

Pedagogi strādā ar šiem audzēkņiem individuāli gan mācību stundās diferencējot uzdevumus, gan 

individuālajās nodarbībās, izskaidrojot neskaidrās tēmas, kā arī norādot mācību literatūru patstāvīgam 

darbam. 

Izvērtējot izglītojamo korelāciju starp sasniegumiem ikdienas darbā (mācību priekšmeta gala 

vērtējumā) un valsts pārbaudes darbos, CPKE eksāmenā, parasti nav izteikta mācību sasniegumu līmeņa 

atšķirība. Mācību gada noslēguma Pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti CPKE rezultāti un doti 
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uzdevumi rezultātu uzlabošanai, kā arī jaunā mācību gada sākumā tiek analizēti valsts centralizētie 

eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos.  Izglītojamie ar zemu mācību sasniegumu līmeni ir 

riska grupā, kuri nesasniedz 5% līmeni matemātikas eksāmenā.  

2019./2020. mācību gadā astoņi izglītojamie nesasniedza 5% centralizētajā matemātikas 

eksāmenā. 

 

6. tabula 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un centralizētajos eksāmenos 

2017./ 2018. - 2019./2020. mācību gads  

 
Mācību priekšmets Vidējais vērtējums 

ikdienas darbā 

/gadā/ballēs 

Kopvērtējums 

centralizētajos eksāmenos % 

izglītības iestādē 

2018. 2019

. 

2020. 2018. 2019. 2020. 

Latviešu valoda 5,40 5,27 5,42 45,1 40,1 47,9 

Matemātika 4,15 4,43 4,60 16,9 16,3 17,7 

Latvijas un pasaules 

vēsture 
4,93 4,97 4,55 39,6 41,5 38,7 

Angļu valoda 5,92 6,04 6,34 54,3 57,8 66,4 

Krievu valoda 7,49 7,46 6,70 77,5 81,5 70,8 

Ekonomika 6,23 6,46 5,84 - 62,7 71,3 

Informātika 6,15 6,30 6,30 - 50,1 53,79 

 

 Saskaņā ar PMP MK sēdē apstiprināto nolikumu, katru gadu pavasarī, pirms došanās praksē, 

ceturto kursu izglītojamie kārto pārbaudes darbu profesionālajos mācību priekšmetos. Iegūtie rezultāti 

tiek analizēti un izvirzīti uzdevumi izglītojamajiem, lai sasniegtu vismaz vidēju līmeni profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenā. 

 

Sasniegumi:  

 Mācību procesā tiek pievērsta uzmanība izglītojamo kompetenču pilnveidei un attīstībai;  

 Mācību sasniegumi ikdienas darbā tiek regulāri analizēti un izvirzīti uzdevumi turpmākajam 

darbam; 

 

Turpmākā attīstība: 

 Mācību procesā pilnveidot un attīstīt izglītojamo kompetences, pielietojot daudzveidīgas mācību 

metodes un paņēmienus, diferencējot uzdevumus atbilstoši zināšanu un prasmju līmenim; 

 Turpināt darba vidē balstītās mācības pēc individuāla plāna; 

 Kursa audzinātājam sniegt atbalstu izglītojamajiem, kuri atrodas riska grupā, izvērtējot 

nepietiekamo zināšanu un kavējumu iemeslus. 

 Veikt individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem ir zems mācību motivācijas līmenis, bieži 

neattaisnoti kavē skolu; 

 Turpināt darbu Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda 

projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" un 

analizēt individuālā darba rezultātus. 

 

Vērtējums -  ļoti labi 
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Valsts pārbaudes darbu norise tiek organizēta saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem. 

Lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem un centralizētajiem eksāmeniem (turpmāk tekstā – CE) un 

kontrolētu to norisi, ir izveidota RTPV valsts pārbaudījumu un centralizēto eksāmenu sagatavošanas un 

organizēšanas kārtība, ar kuru iepazīstināti pedagogi.  

2019./2020. mācību  gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 370 izglītojamie.  

Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 88 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents 

ir 17,7 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir nedaudz augstāks. Valstī vidējais kopprocents 

ir 35,4%, profesionālās izglītības iestādēs 20,6%. Analizējot matemātikas eksāmenu pa daļām, var 

secināt, ka izglītojamie 1. daļā vidēji ieguvuši 32,55%, 2 daļā 10,91%, 3. daļā – 1,25%. 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. Turpmākajā darbā jāpievērš uzmanība izglītojamo kompetenču 

attīstīšanai atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam un profesionālās izglītības 

programmā noteiktajam matemātikas apguves līmenim – vispārīgam vai optimālam. Izglītojamajiem 

jāpilnveido zināšanas un prasmes risināt daudzveidīgus uzdevumus, kas ietverti matemātikas eksāmena 

otrajā daļā (skat. 7.tabulu). 

Latviešu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 89 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 47,9 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir augstāks par 7,8%. 1. daļā izglītojamie 

uzrādījuši 46,76%, 2. daļā 44,09%, 3.daļā 51,53%. Valstī vidējais kopprocents ir 52,9%, valsts 

profesionālās izglītības iestādēs 42,2%. Analizējot rezultātus, var secināt, ka skolā ir augstāki rezultāti, 

nekā vidēji citās profesionālās izglītības iestādēs par 5,7% un zemāki par 5% nekā valstī. Turpmākajā 

darbā jāpievērš uzmanība izglītojamo kompetenču attīstīšanai atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās 

izglītības standartam un profesionālās izglītības programmās noteiktajam latviešu valodas apguves 

līmenim – optimālam. 

Angļu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 62 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 66,4 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rezultāts ir augstāks par 8,6%. Valstī vidējais 

kopprocents ir 70%, profesionālās izglītības iestādēs 57,7%. Salīdzinot ar citām valsts profesionālās 

izglītības iestādēm eksāmena rezultāts ir par 8,7% augstāks, salīdzinot ar rezultātiem valstī tas ir tikai 

par 0,6% zemāks.  B1 valodu līmeni ieguva 30 izglītojamie - 48%, B2 valodu līmeni ieguva 28 

izglītojamie – 45%, 4 izglītojamie nav ieguvuši nekādu valodu līmeni, salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas 

ir četras reizes mazāk. 1. - lasīšanas daļā izglītojamie uzrādīja vidēji 67%, 2.- klausīšanās daļā 68%, 3.- 

rakstīšanas daļā 69%, 4.- runāšanas daļā 62%.   

 No eksāmena rezultātiem var secināt, ka izglītojamie angļu valodā ir uzrādījuši labus rezultātus 

visās eksāmena daļās. 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. 

Turpmākajā darbā jāpievērš uzmanība izglītojamo kompetenču attīstīšanai atbilstoši jaunajam 

vispārējās vidējās izglītības standartam un profesionālās izglītības programmās noteiktajam angļu 

valodas apguves līmenim – optimālam. 

Krievu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 26 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 70,8 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir zemāks par 10,7%. Valstī vidējais 

kopprocents ir 73,3%, profesionālās izglītības iestādēs 69,1%. Salīdzinot ar citām valsts profesionālās 

izglītības iestādēm, eksāmena rezultāts ir par 1,7% augstāks, salīdzinot ar rezultātiem valstī tas ir  par 
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2,5% zemāks.  B1 valodu līmeni ieguva 11 izglītojamie - 42%, B2 valodu līmeni ieguva 15 izglītojamie 

– 58%. 1.-lasīšanas daļā izglītojamie uzrādījuši vidēji 74%, 2.-klausīšanās daļā 70%, 3.-rakstīšanas daļā 

78%, 4.-runāšanas daļā 61%.  No eksāmena rezultātiem var secināt, ka izglītojamie krievu valodā ir 

uzrādījuši labus rezultātus visās eksāmena daļās. Turpmākajā darbā vairāk uzmanība jāpievērš runāšanas 

prasmju pilnveidošanai. 

Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja 105 izglītojamie. Izglītojamie apgūst Latvijas un pasaules 

vēsturi tikai 1. kursā. Lai sekmīgi apgūtu vēsturi skolā tiek organizēti dažādi pasākumi – ceļojošās 

izstādes, erudīcijas konkursi un olimpiāde. Eksāmenā iegūtais vidējais kopprocents ir 38,7 %, salīdzinot 

ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir zemāks par 1,9%. Valstī vidējais kopprocents ir 39,6%, 

profesionālās izglītības iestādēs 38,1%. Salīdzinot ar citām valsts profesionālās izglītības iestādēm, 

eksāmena rezultāts ir par 0,6% augstāks, salīdzinot ar rezultātiem valstī tas ir par 0,9% zemāks. 

Izglītojamie eksāmena 1. daļā ieguva vidēji 42%, 2. daļā - 45%, 3. daļā - 13%. No eksāmena rezultātiem 

var secināt, ka turpmākajā darbā jāstrādā pie argumentēto eseju rakstīšanas prasmju pilnveidošanas. 

 

7. tabula 

 

Centralizēto un necentralizēto eksāmenu rezultāti no 2017./2018.m.g. līdz 2019./2020.m.g. 

Eksāmeni 

Kopvērtējums % skolā 
Kopvērtējums % pēc tipa: 

profesionālās+mākslas 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas: Rīga 
Kopvērtējums % valstī 

2017./

2018.

m.g. 

2018./

2019.

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

2017./

2018.

m.g. 

2018./

2019.

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

2017./

2018.

m.g. 

2018./

2019.

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

2017./

2018.

m.g. 

2018./

2019.

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

Matemātika 
1

6,9 

1

6,3 

1

7,7 

2

0,3 

1

9,5 

2

0,6 

3

8,1 

3

7,2 

3

9,9 

3

4,6 

3

2,7 

3

5,4 

Angļu valoda 
5

4,3 

5

7,8 

6

6,4 

4

9,4 

5

0,9 

5

7,7 

6

5,3 

6

6,1 

7

3,4 

6

1,9 

6

2,7 

7

0,00 

Krievu valoda 
7

7,5 

8

1,5 

7

0,8 

6

7,7 

7

0,1 

6

9,1 

7

4,4 

7

9,1 

7

6,3 

7

0,3 

7

4,4 

7

3,3 

Latviešu valoda 

4

5,1 

 

4

0,1 

4

7,9 

4

2,1 

3

9,4 

4

2,2 

5

2,8 

4

9,8 

5

3 

5

2,6 

4

9,9 

5

2,9 

Latvijas un pasaules 

vēsture 

3

9,6 

4

1,5 

3

8,7 

3

6,9 

3

9,5 

 

38,1 

4

2,4 

4

5,7 

 

42,6 

4

0,0 

4

1,3 

 

39,6 

Ekonomika - 
6

2,7 

7

1,3 
- 

6

9,8 

5

7,9 
- 

7

5,12 

6

8,29 
- 

7

1,9 

6

8,7 

Informātika - 
5

0,1 

5

3,79 
- 

4

5,8 

4

6,68 
- 

6

2,51 

6

5,42 
- 

5

9,9 

6

0,57 

 

2019./2020. māc. g. izglītojamie izvēlējās kārtot necentralizētos eksāmenus ekonomikā un 

informātikā. Ekonomikā eksāmenu kārtoja 16 izglītojamie, vidējais kopprocents 71,3%, vidējais 

vērtējums 6,94. Analizējot eksāmenu pa daļām, var secināt, ka eksāmena 1. daļā izglītojamie vidēji 

ieguva 72,16%, 2. daļā - 69,17%, 3. daļā – 73,96%. Valstī vidējais kopprocents 68,71%. Salīdzinot ar 

citām valsts profesionālās izglītības iestādēm, eksāmena rezultāts ir par 1,5% augstāks, salīdzinot ar 

rezultātiem valstī tas ir par 2,6% augstāks. Izglītojamie ekonomikā uzrādījuši labus rezultātus.  
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Informātikā vidējais kopprocents 53,79 %, vidējais vērtējums 5,5, valstī vidējais kopprocents 

60,57%. Salīdzinot ar citām valsts profesionālās izglītības iestādēm, eksāmena rezultāts ir par 7,11% 

augstāks, salīdzinot ar rezultātiem valstī tas ir par 6,78% zemāks. Analizējot eksāmena rezultātus pa 

daļām, var secināt, ka eksāmena 1.daļā izglītojamie vidēji ieguva 83,33%, 2. daļā - 51,56%, 3. daļā – 

26,04%, 4. daļā-37,50%. Izglītojamie labus rezultātus uzrādīja 1. un 2. daļā, grūtības sagādāja 3. un 4. 

daļas uzdevumi (skat. 2. attēlu) 

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 2019./2020. m. g.  centralizēto eksāmenu vērtējumus var secināt, ka izglītojamie 

uzrādījuši labus, savām spējām atbilstošus rezultātus angļu valodā, krievu valodā, vēsturē un latviešu 

valodā.  Problēmas sagādāja matemātika. 2019./2020. gadā 8 izglītojamie matemātikas centralizēto 

eksāmenu nenokārtoja, jo neieguva vismaz 5%.  Turpmākajā darbā pedagogi strādās pie izglītojamo 

zināšanu un prasmju pilnveides, kā arī izstrādās programmu darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

nepietiekams zināšanu un prasmju līmenis matemātikā. Izglītojamie, kuriem ir grūtības matemātikas 

apguvē, apmeklē individuālās nodarbības projekta “Pumpurs” Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros. 

 

 

 

 
 

2. attēls. Centralizēto eksāmenu rezultāti no 2017./2018.m.g. līdz 2019./2020. m.g. 

 

 

Valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2019./2020. m.g.  

 

2019./2020. mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk tekstā – Eksāmens)  

kārtoja 73 izglītojamie 4 valsts budžeta finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās (skat.8. 

tabulu), uzrādot optimālu profesionālo kompetenču apguves līmeni un  iegūstot vidējo vērtējumu skolā 

7,48. 

8.tabula 

2019./2020. mācību gada izglītojamo skaits profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens Izglītojamo skaits, 

kas pieteikti 

profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenam 

Izglītojamo skaits, 

kas kārtoja 

profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenu 

Uz 

profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenu 

neieradušos 

skaits 
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Loģistikas darbinieks 33345121 

 

25 17 - 

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 

33341021 

19 16 - 

Restorāna pakalpojumu speciālists 

33341021 

30 23 - 

Komercdarbinieks 

33341021 

17 17 - 

Kopā 91 73 - 

 

Profesionālās izglītības programmā Telemehānika un loģistika, kvalifikācijā loģistikas 

darbinieks, eksāmenu kārtoja 17 izglītojamie. Teorētiskajā daļā izglītojamie ieguva vidēji 81 punktu, 

praktiskajā daļā 166 punktus, kopā 246 punktus no 300 punktiem. Vidējais vērtējums skolā – 7, valstī -

7,07 balles (skat. 9. tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 23% izglītojamo uzrādīja augstu profesionālo 

kompetenču apguves līmeni, 54% optimālu, 23% vidēju. No eksāmena rezultātiem var secināt, ka 77% 

izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni. Eksāmenu rezultātus ietekmēja attālinātās 

mācības, jo pedagogiem neizdevās individuāli pārrunāt visus uzdevumus. Izglītojamajiem grūtības 

sagādāja teorētiskās daļas un paaugstinātās grūtības nestandarta jautājumi. Turpmākajā darbā lielāka 

uzmanība jāpievērš transporta uzdevumiem. Mutiskajā daļā izglītojamie atbildēja labi, pamatojot 

atbildes ar kvalifikācijas praksē iegūtajām zināšanām. 

 

9. tabula. 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums skolā un valstī  

no 2017. gada līdz 2020. gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Piešķiramās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Vidējais vērtējums skolā Vidējais vērtējums valstī 

2017./2018.

m.g. 

2018./2019.

m.g. 

2019./2020.

m.g. 

2017./2018.

m.g. 

2018./2019.

m.g. 

2019./2020.

m.g. 

Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
7,70 7,04 7,00 7,7 7,37 7,07 

Komerczinības 

Reklāmas 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

7,1 - 6,56 6,32 - 6,71 

Restorānu 

pakalpojumi 

Restorāna 

pakalpojumu 

speciālists 

7,61 7,9 7,65 7,8 7,78 7,68 

Komerczinības Komercdarbinieks 9,47 7,13 8,65 9,14 7,83 8,45 
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10.tabula 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti  2019. / 2020. m. g. valsts finansētajās 

programmās 

 

Nr. 

p.k. 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Izglītojamo 

skaits 
5 6 7 8 9 10 

Vidējais 

vērtējums 

1. Loģistikas darbinieks 17 4 2 7 0 2 2 7,04 

2. 
Restorānu pakalpojumu 

komercdarbinieks 
23 2 3 6 4 6 2 7,65 

3. 
Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 
16 4 5 4 1 1 1 6,56 

4. Komercdarbinieks 17 1 0 1 5 
 

5 
5 8,65 

 Kopā 73 
1

1 

1

0 

2

1 

1

0 

1

4 

1

0 
7,48 

 

 

Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks, eksāmenu kārtoja 16 izglītojamie. Teorētiskajā daļā izglītojamie ieguva vidēji 66 

punktus, praktiskajā daļā 174 punktus, kopā 240 punktus no 300 punktiem. Vidējais vērtējums skolā – 

6,56, valstī -6,7 1 balles (skat. 10. tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 13% izglītojamo uzrādīja augstu 

profesionālo kompetenču apguves līmeni, 82% optimālu, 25% vidēju. No eksāmena rezultātiem var 

secināt, ka 95% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni. Grūtības  sagādāja 

teorētiskās daļas aprēķinu uzdevumi grāmatvedības uzskaitē.  Praktiskajā daļā grūtības sagādāja 

saskarsmes, komercdarbības un ekonomikas jautājumi, kā arī aprēķinu uzdevumi. Labas un teicamas 

zināšanas un prasmes izglītojamie uzrādīja uzdevumos, kuros jāveido reklāmas kampaņas raksturojums 

vienai precei, jāveic izmaksu aprēķini reklāmas izvietošanai žurnālos un projekta prezentāciju veidošanā 

un demonstrēšanā.  

Profesionālās izglītības programmā Restorānu pakalpojumi, kvalifikācijā restorānu 

pakalpojumu speciālists, eksāmenu kārtoja 23 izglītojamie. Teorētiskajā daļā izglītojamie ieguva vidēji 

79 punktus, praktiskajā daļā 180 punktus, kopā 258 punktus no 300 punktiem. Vidējais vērtējums skolā 

7,65 salīdzinot ar valsts vidējo vērtējumu tas ir līdzīgs-7,68 balles. Kvalifikācijas eksāmenā 35% 

izglītojamo uzrādīja augstu profesionālo kompetenču apguves līmeni, 57% optimālu, 8% vidēju. No 

eksāmena rezultātiem var secināt, ka 92% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni.  

Kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas slēgtajos jautājumos izglītojamajiem vislielākās 

grūtības sagādāja jautājumi uzņēmuma darba organizācijā, likumdošanā un ēdienu gatavošanas pamatos. 

Paaugstinātās grūtības jautājumos visvairāk neatbildēti bija jautājumi tirgzinībā un tiesību pamatos. 

Pārējie paaugstinātās grūtības jautājumi kopumā atbildēti labi. 

Praktiskajā daļā izglītojamajiem vislabāk veicās ar palīggalda sagatavošanu. Izglītojamie spēja 

ar izpratni prezentēt ēdienkartes, uzkodu plates piedāvājumu un komunicēt ar kvalifikācijas eksāmena 

komisiju. Lielākā daļa izglītojamo veiksmīgi aprēķināja kalkulācijas karti un veica norēķinu ar viesi. 

Mazāk veicās Viesu apkalpošanā pēc franču metodes, pieļāva arī kļūdas veicot korekcijas galda klājumā.  

Izglītojamie iekļāvās praktiskās daļas darbam paredzētajā laikā. Attieksme pret veicamajiem 

uzdevumiem bija nopietna. Eksāmens noritēja atbilstoši eksāmena programmai.  Pārkāpumi netika 

konstatēti. 
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Kvalifikācijas eksāmena sekmīgam rezultātam, jāpievērš vairāk uzmanības apkalpošanas 

procesam, to praktiskajai izpildei.  

Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā komercdarbinieks, 

eksāmenu gatavoja skolas profesionālo mācību priekšmetu pedagogi, saskaņojot VISC. Eksāmenu 

kārtoja 17 izglītojamie. Teorētiskajā daļā vidēji izglītojamie ieguva 90 punktus, praktiskajā daļā 184 

punktus, kopā 274 punktus no 300 punktiem. Vidējais vērtējums eksāmenā 8,65, salīdzinot ar valsts 

vidējo vērtējumu tas ir nedaudz augstāks. Kvalifikācijas eksāmenā 59% izglītojamo uzrādīja augstu 

profesionālo kompetenču apguves līmeni, 35% optimālu, 6% vidēju. No eksāmena rezultātiem var 

secināt, ka 94% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni. 

Izglītojamie kopumā labi apguvuši visas profesionālo mācību priekšmetu tēmas. Ir apguvuši gan 

teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Turpmākajā darbā ir nepieciešams nostiprināt zināšanas lietišķo 

rakstu noformēšanā un sastādīšanā.  

           Izvērtējot CPKE rezultātus, var secināt, ka izglītojamie uzrādījuši labus rezultātus 

kvalifikācijā loģistikas darbinieks, komercdarbinieks un restorānu pakalpojumu speciālists. Nedaudz 

zemāks vērtējums ir kvalifikācijā reklāmas pakalpojumu speciālists - 6,56. Kvalifikācijā  

komercdarbinieks CPKE vērtējums ir augstāks nekā vidēji valstī - 8,65. Vidējais vērtējums pa visiem 

profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem - 7,48. 

Izvērtējot pēdējos trīs gadus, var secināt, ka CPKE izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis ir 

labs, kas ir līdzīgs ar vidējo vērtējumu valstī. 

 

4. attēls. CPKE rezultātu salīdzinājums skolā un valstī laika periodā no 2017. gada līdz 2020. 

gadam 

Ar ES fonda atbalstu skolā tiek realizēta 1,5 gadīgā programma, Telemehānika un loģistika, 

iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks pēc vidusskolas.  

 2019./2020. 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 mācības oktobrī uzsāka 13 izglītojamie.  

2020. gada oktobrī eksāmenu kārtos 9 izglītojamie. 
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Izvērtējot rezultātus visās izglītības programmās laika periodā no 2017./2018. m. g. līdz 

2020./2021. m. g., var secināt, ka izglītojamie pēc vidusskolas ir uzrādījuši labas zināšanas un prasmes, 

ir mērķtiecīgāki un motivētāki iegūt kvalifikāciju (11. tabulu). 

 
11. 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 
5 6 7 8 9 

1

0 

Vidējais 

vērtējums 

1. 
Loģistikas darbinieks 

(LG3 kurss) 
11  2 2 2 5  7.91 

2. 
Loģistikas darbinieks 

(LG4 kurss) 
12    4 6 2 8.83 

3. 
Loģistikas darbinieks 

(LG5 kurss) 
6  1 2 3   7.33 

4. 
Loģistikas darbinieks 

(LG6 kurss) 
8 1 2 3 2   6.75 

5. 
Loģistikas darbinieks 

(LG7 kurss) 
9   3 4 2  7,89 

6. 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

9  1 6 2   7.11 

 

 

12. tabula 

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ESF finansētajās grupās laika 

periodā no 2015. gada līdz 2020. gadam 

 

 

 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Piešķiramās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Vidējais vērtējums skolā Grupas 

2015./2016.

m. g. 

2016./2017. 

m. g. 

2017./2018. 

m. g. 

2018./2019.

m. g. 

2018./2019.

m. g. 
No 2015.- 2019. 

m. g. 

Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
8.1 8.67 8.37 7.04 X 

LG1;LG2;LG3; 

LG4, 

LG5, LG6, LG7 

Restorānu 

pakalpojumi 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

 7.79 7.11   
AC1;AC2; 

AC3 

Komerczinības Komercdarbinieks  _ 9,2 -  K1 
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13. tabula 

 

Izglītojamo skaits ESF finansētajās grupās, kuri kārtoja CPKE laika periodā  

no 2015. gada līdz 2019. gadam 

 

 

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 2020. gadam Rīgas Tirdzniecības 

profesionālajā vidusskolā mācījušās 11 grupas trīs izglītības programmās un  kvalifikāciju ieguvuši 116 

izglītojamie un CPKE uzrādījuši labas un teicamas zināšanas un prasmes (skat. 12. un 13. tabulu). 

 

Sasniegumi: 

 Izglītojamie CPKE eksāmenos uzrādījuši labus rezultātus, kas ir līdzīgi ar vidējo vērtējumu valstī; 

 ESF finansētajā programmā 5 gadu laikā “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 

Mācību gads Iegūstamā kvalifikācija Izglītojamo skaits CPKE 

Loģistikas 

darbinieks 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

Komercdarbinieks Loģistikas 

darbinieks 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

Komerc-

darbinieks 

2015./2016. m. g. LG1 AC1  21 14  

2016./2017. m. g. LG2 AC2  12 9  

2017./2018. m. g. 

(rudens 

uzņemšana) 

LG3 AC3 K1 12 9 5 

2017./2018. m. g. 

(ziemas 

uzņemšana) 

LG4   11   

2018./2019. m. g. 

(rudens 

uzņemšana) 

LG5   6   

2018./2019. m. g. 

(ziemas 

uzņemšana) 

LG6   8   

2019./2020. m. g. 

(rudens 

uzņemšana) 

LG7   9   

Kopā 11 grupas 116 izglītojamie 
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programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2.15/I/001) izglītību 

ieguvuši 116 izglītojamie un CPKE uzrādījuši labas un teicamas zināšanas; 

 Lielākā daļa izglītojamo pēc kvalifikācijas iegūšanas veiksmīgi iekļaujas darba tirgū; 

 Skolā ir laba materiāltehniskā bāze, lai realizētu profesionālās izglītības programmas; 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt motivēt izglītojamos piedalīties skolas un ārpusskolas pasākumos, konkursos, lai veicinātu 

mācību motivāciju; 

 Pedagogiem strādāt pie izglītojamo kompetenču pilnveides, stundās izmantojot daudzveidīgas  metodes 

un mācību līdzekļus, lai uzlabotu rezultātus valsts pārbaudes darbos 

 Veicināt starppriekšmetu saikni, integrējot vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvi profesionālajā 

izglītībā; 

 Strādāt ar talantīgajiem izglītojamajiem, iesaistot gan valsts, gan starptautiskajos pasākumos un 

konkursos, kā arī veicināt karjeras izaugsmi. 

 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Skola nodrošina drošu mācību un sadzīves vidi, labvēlīgu emocionālo mikroklimatu. 

Skolā tiek organizēts adaptācijas mēnesis pirmajiem kursiem, kura laikā izglītojamie iepazīstas 

ar kursa biedriem, skolas darbiniekiem, pedagogiem. Septembrī tradicionāli tiek organizēta Sporta diena, 

kurā piedalās pirmie kursi. Sporta dienā izglītojamie ne tikai piedalās dažādās sporta disciplīnās, bet arī 

spēlē komandu spēles, piedalās interaktīvās nodarbībās, kur saliedējas savas grupas komandā. Oktobra 

mēnesī notiek 1. kursu lielākais saliedēšanas pasākums “Rūdīts erudīts”, kur jāparāda zināšanas dažādos 

mācību priekšmetos, atjautība, aktivitāte un prasme pieņemt lēmumus. Adaptācijas perioda beigās kursu 

audzinātāji veic anketēšanu par adaptācijas procesu. Anketās iegūtie rezultāti tiek analizēti Pedagoģiskās 

padomes sēdē, ja nepieciešams, veikti dažādi risinājumi un uzlabojumi. Kopumā pirmo kursu 

izglītojamie skolā ir iejutušies labi. 

Skolai nav amata vienības psihologs, sociālais pedagogs, tāpēc skolas atbalsta personāls, kurš 

koordinē dažāda veida atbalsta pasākumus, ir direktora vietnieks audzināšanas darbā un nodaļu 

vadītājas. Nepieciešamības gadījumos ir iespēja pirkt psihologa pakalpojumu. Atbalsta personāls 

sadarbībā ar kursa audzinātāju, pašvaldībām regulāri apzina izglītojamo vajadzības un sniedz atbalstu 

nepieciešamības gadījumā.  

Īpašos gadījumos tiek ziņots pašvaldību sociālajiem dienestiem par kavējumiem, nesekmību, par 

materiālajām grūtībām. Savukārt sociālajiem dienestiem un citām valsts institūcijām tiek sniegtas izziņas 

par izglītojamo sekmēm, stipendijas apmēru, sagatavoti raksturojumi. 

Visi skolas darbinieki un pedagogi ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un 

ieguvuši apliecības.  
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Audzināšanas darbs notiek saskaņā ar skolas audzināšanas programmu un gada audzināšanas plānu, 

klases audzinātāja izstrādāto audzināšanas darba plānu. 

Audzināšanas stundās ir iekļauti temati par attieksmi,  īpašību attīstīšanu, saskarsmi un kultūru. 

Audzināšanas stundās notiek diskusijas par drošību, rīcību ekstremālās situācijās, par veselīgu 

dzīvesveidu.  

2019./ 2020. māc. gadā skola turpina strādāt projektā Eiropas Sociālā fonda projektā 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS, lai 

mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

No 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 skolas pedagogi iesaistījās darbnīcu 1. modulī, kura tēma bija “Izglītības 

iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”.  

Darbnīcu 2.moduļa nodarbības “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas 

iespējas” noritēja 2020. gada 3. janvārī. 15 skolas pedagogiem darbnīcu 3.moduļa nodarbības 

“Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai” notika 2020. gada  

4. februārī.  

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros izglītojamie var saņemt psiholoģisko 

atbalstu. 2018./2019. māc. gada I semestrī psihologs nostrādāja 11 h, konsultācijas saņēma 3 

izglītojamie. 

II semestrī psihologs nostrādāja 130 h, konsultācijas saņēma 9 izglītojamie. 

2019./2020. māc. g. I semestrī psihologs nostrādāja 85 h, konsultācijas saņēma 4 izglītojamie, II 

semestrī psihologs nostrādāja 21 h, konsultācijas saņēma 1 izglītojamais. 

Ar 3 izglītojamajiem bija izveidojusies savstarpēja sapratne un uzticēšanās - konsultācijas tika 

sniegtas/saņemtas ilgstošā periodā un diezgan lielā apjomā, puses sniedza pozitīvas atsauksmes par 

sadarbību. 2 gadījumos problēmu risināšanai tika piesaistīti arī vecāki, diemžēl atsaucās tikai 1 

izglītojamā vecāks. 1 gadījums bija ļoti nopietns, tika saņemts ieteikums turpināt konsultācijas pie cita 

speciālista ar iespējamu ārstēšanās uzsākšanu. 

 

 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana  

 

Pirms mācību gada uzsākšanas augusta mēnesī skolas administrācija organizē kabinetu skates, 

kuru laikā novērtē mācību kabinetu iekārtojumu: mēbeļu, iekārtu, telpu kvalitāti, apgaismojuma 

pietiekamību un mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām. Atklātie trūkumi vienmēr tiek 

novērsti. 

Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi (pieejams: http://rtpv.edu.lv/wp-

content/uploads/2015/09/Iekšējās-kārtības-noteikumi_2016.pdf), ar izglītojamo drošību saistītie iekšējie 

normatīvie dokumenti, ir atsevišķas kārtības īpašiem gadījumiem, drošības instrukcijas. Katru gadu 

septembrī izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un citiem ar drošību 

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/Iekšējās-kārtības-noteikumi_2016.pdf
http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/Iekšējās-kārtības-noteikumi_2016.pdf
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saistītiem normatīvajiem dokumentiem, par ko parakstās no Mykoob vides izdrukātajās veidlapās: par 

drošību kabinetos, masu pasākumos, sporta pasākumu laikā.  Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem 

tiek iepazīstināti izglītojamo vecāki. 

Lai garantētu izglītojamo drošību skolas telpās, izstrādāta Izglītojamo vecāku (aizbildņu) un citu 

trešo personu uzturēšanās kārtība skolā. (pieejams:http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2016/10/Par-

uzturesanos-skola_2016.pdf). Trešās personas, ienākot skolā, ievēro norādes, un atbilstoši kārtībai 

rīkojas skolas dežurants. Darbinieki un pedagogi ir informēti un iepazinušies ar kārtību, un vecāki var 

iepazīties ar to vietnē mājaslapā. Lai kontrolētu trešo personu uzturēšanos skolā un garantētu izglītojamo 

drošību skolas telpās un teritorijā izvietotas videonovērošanas kameras, ir izstrādāta iekšējā kārtība 

videonovērošanas kameru izmantošanai. Izglītojamie, darbinieki un pedagogi ir informēti par to, ka 

skolā tiek veikta videonovērošana, par to informē arī atbilstošās uzlīmes. 

Visiem skolā organizētajiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti. 

Ir noteiktas instrukcijas ārpusstundu pasākumu organizēšanai, sporta sacensību apmeklēšanai un 

ekskursiju, un pārgājienu organizēšanai. Pirms katra pasākuma, brīvlaika un mācību ekskursijas 

izglītojamie iepazīstas un parakstās par instrukcijas ievērošanu, kā arī ekskursijas laikā par Ceļu 

satiksmes noteikumu ievērošanu, drošību uz ledus, ūdens, elektrodrošību, ugunsdrošību u.c. Katram 

pasākumam ir nozīmēts atbildīgais pedagogs. 

Sporta stundās un ārpusskolas sporta pasākumos izglītojamie rīkojas atbilstoši iekšējai 

instrukcijai, par kuras ievērošanu parakstās. Sporta zālē ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa, bet 

vajadzības gadījumā tiek saukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Izglītojamajiem jau pirmajos kursos notiek tikšanās ar atkarību profilakses speciālistiem, 

veicināts veselīgs dzīvesveids, izvērtētas atkarību sekas, izstāstīts par iespējamo profilaksi.  Ir izstrādāts 

Rīcības plāns, ja ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. Pēdējo 

trīs gadu laikā nav konstatēta narkotisko vielu izplatība un alkohola lietošana skolas teritorijā. Sadarbībā 

ar Rīgas pašvaldības policiju notiek reidi par smēķēšanu skolas teritorijā, nepilngadīgo vecāki tiek saukti 

pie administratīvās atbildības. Skolai ir sadarbība ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspekciju Brasas 

iecirkni, laba sadarbība ir ar Rīgas pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem, kuri regulāri 

divas reizes mācību gadā viesojas ar izglītojošajām lekcijām. Lai reklamētu veselīgu dzīvesveidu un 

parādītu atkarību postošo ietekmi, tiek pieaicināti lektori no Rīgas domes Labklājības departamenta. 

Lai izvairītos no iespējamas vardarbības izglītojamo vidū, vai no kādas personas vardarbības 

skolā vai uz ielas un zinātu, kā rīkoties, ir izstrādāta Kārtība rīcībai, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.  

Līdz šim ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad savā starpā izglītojamie sastrīdējušies, un bijusi vārdu 

pārmaiņa, taču ar atbalsta personāla palīdzību izglītojamie atvainojušies un savas kļūdas atzinuši, par to 

informēti vienmēr tiek arī vecāki. Par disciplīnas pārkāpumiem saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem 

tiek izteikts brīdinājums, aizrādījums vai izteikts rājiens, par ko samazina arī stipendijas apmēru. 

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plāniem, kuri izvietoti 

katrā ēkas stāvā un nepieciešamajām ugunsdrošības zīmēm, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības 

noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības tiek 

kontrolētas, izstrādātas atbilstošas instrukcijas. Katru gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

organizē evakuācijas praktiskās nodarbības iekšējā apdraudējuma gadījumiem, un tajās piedalās gan 

skolas darbinieki, gan izglītojamie. 

Profesionālajos mācību priekšmetos iekļauti darba drošības jautājumi. No 2016. gada tiek mācīts 

jauns priekšmets – Sabiedrības un cilvēka drošība, kurā ir sadaļas par darba drošību, valsts drošību, vides 

aizsardzību un veselību. Mācību procesa organizēšanai ir nepieciešamās attiecīgās nozares tehnoloģijas, 

iekārtas un materiāli.  
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Tā kā mācību priekšmetu Sabiedrības un cilvēka drošība apgūst jau pirmajā kursā, izglītojamie 

ir informēti par darba drošību, tāpēc, ejot praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, viņi saņem 

atkārtotu instrukciju darba vietā par darba drošības ievērošanu. 

Skolā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids, tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi, 

konkursi, degustācijas par veselīgu ēdienu, galda spēļu maratons, kura laikā jaunieši starpbrīžos neskrien 

smēķēt, bet labāk spēlē galda tenisu, dambreti, šahu, novusu vai mētā šautriņus. 

Ir pieejamas medicīniskās pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas, pedagogi, pedagoģiskie 

darbinieki un personāls ir iepazīstināts ar pirmās palīdzības sniegšanu, par ko saņemtas apliecības par 

pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi. 

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir informēts, kā rīkoties traumas un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. Ir izstrādāta Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuri notikuši ar 

izglītojamajiem skolā. Akūtos gadījumos tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Nelaimes 

gadījumi tiek uzskaitīti, veikti preventīvie pasākumi.  

Uzsākot mācības, izglītojamie iesniedz ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokļa atbilstību 

izvēlētajai kvalifikācijai, nepieciešamības gadījumā audzinātāji informē pedagogus par individuālu 

pieeju mācību procesā. 

Kursu audzinātāji katra mācību gada sākumā informē pedagogus par izglītojamo veselības 

stāvokli, ja tajā ir izmaiņas vai sniegts speciālista atzinums.  

Katru gadu tiek organizētas un apmaksātas darbinieku obligātās veselības pārbaudes atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Praktiskajās nodarbībās mācību restorānā izglītojamie un pedagogi nodrošināti ar speciālo 

apģērbu. 

Izglītojamie var justies droši, jo ir droša un sakārtota vide. Izstrādāta kārtība Izglītojamo vecāku 

(aizbildņu) un citu trešo personu uzturēšanās kārtība Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, 

gaiteņos izvietotas videonovērošanas iekārtas, labiekārtoti mācību kabineti, izremontētas un 

labiekārtotas tualetes, starpbrīžos var atpūsties gaiteņos, mācību kabinetos.  

Izglītības iestādē iespēju robežās izglītojamajiem piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, veicina 

veselīgas pārtikas lietošanu. 

Sasniegumi:  

 Izglītojamie var justies droši skolā, jo atbildīgie darbinieki un pedagogi rīkojas atbilstoši iekšējiem 

normatīvajiem aktiem; 

 Izglītojamie ir iepazīstināti ir iekšējām instrukcijām par drošību stundu laikā un ārpusstundu pasākumos, 

avārijas situācijās, kā arī mācību ekskursiju laikā un sporta nodarbību laikā, ko apliecinājuši ar saviem 

parakstiem; 

 Izglītojamie apgūst nepieciešamās zināšanas mācību priekšmetā Sabiedrības un cilvēka drošība par 

darba drošību, valsts drošību, vides aizsardzību un veselību; 

 Skolā ir sakārtota un droša vide 

 

Turpmākā attīstība: 

 Sekot, lai izglītojamie izpilda iekšējos noteikumus par drošību, lai garantētu savu drošību un aizsardzību; 

 Atbildīgajiem darbiniekiem un pedagogiem ievērot drošības instrukcijas, lai nodrošinātu drošu vidi 

skolā. 
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Vērtējums – labi. 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā  

 

Katrs jaunietis, ienākot skolā, jūtas gaidīts un ieinteresēts, viņš jūtas droši, viņam patīk šeit 

uzturēties un mācīties. Tāda ir vīzija mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, mācību vides 

nodrošināšanā un karjeras izglītības veicināšanā. Izglītojamie mūsdienīgā mācību vidē ne tikai mācās, 

viņi labprāt iesaistās skolas ārpusstundu dzīvē. 

Skolā saskaņā ar pašpārvaldes reglamentu aktīvi darbojas izglītojamo pašpārvalde. Izglītojamo 

pašpārvalde iesaistās izglītības iestādes darba plānošanā, rezultātu izvērtēšanā, organizē pasākumus, 

izvirza dažādus priekšlikumus iestādes vadībai, risina izglītojamajiem aktuālus jautājumus un sadarbojas 

ar skolas administrāciju. Regulāri tiek atbalstītas dažādas izglītojamo iniciatīvas, kas vērstas uz 

personības izaugsmi. Pašpārvaldē darbojas brīvprātīgie kursu izglītojamo pārstāvji, kursu vecākie. 

Pašpārvaldes sēdes notiek reizi divās nedēļās. Pašpārvaldes pārstāvji darbojas Skolas padomē un 

stipendiju piešķiršanas komisijā, tādējādi izglītojamie ir informēti par pieņemtajiem lēmumiem. 

Izglītojamie iesaistās skolas padomes darbā, sniedzot priekšlikumus skolas attīstībai un sadarbībai ar 

darba devējiem, sabiedrību.  

Audzināšanas darbs skolā ir plānots un tiek īstenots pēc direktores vietnieces audzināšanas darbā 

izstrādātas mācību programmas audzināšanas darbā un direktores apstiprināta audzināšanas plāna 

mācību gadam. Dokumentā skaidri definēti audzināšanas darba mērķi un uzdevumi, piedāvāti 

audzinātāju stundu temati, laiks, rezultāts. Katrs audzinātājs veido savu audzinātāju portfolio, kurā 

apkopo audzēkņu sekmju dinamiku no 1. līdz 4. kursam, izveido savu audzināšanas plānu katram mācību 

gadam saskaņā ar skolas audzināšanas plānu, apkopo grupas mācību sasniegumus, dalību ārpusstundu 

pasākumos, audzēkņu raksturojumus, anketas, testus u.c. materiālus. Audzinātāja stundu saturā ietvertas 

tādas tēmas, kas aktuālas gan katram izglītojamam, gan noteiktam vecumposmam. To skaitā ir: drošība 

un veselība, patriotiskā un valstiskā audzināšana, Eiropas piederības apziņas veicināšana, globālo norišu 

izpratne, sociālā atbildība, izglītība un karjera, kultūra un māksla, tikumiskā audzināšana, latviskās 

tradīcijas, politika un ekonomika, savstarpējās attiecības un citas.  

Direktora vietniece audzināšanas darbā atbilstoši gada darba plānam veido katra mēneša 

audzināšanas pasākumu darba plānu, kurš tiek publicēts skolas tīmekļa vietnē (pieejams: 

http://rtpv.edu.lv/2019/09/07/audzinasanas-pasakumu-darba-plans-septembrim-3/). Ārpusstundu 

pasākumiem ir izstrādāti nolikumi. Direktora vietniece audzināšanas darbā reizi divās nedēļās organizē 

sanāksmes kursu audzinātājiem, lai informētu par aktuālākajiem pasākumiem skolā un ārpus tās, kā arī 

detalizētāka informācija tiek nosūtīta Mykoob. lv vietnē. 

   

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi: 

 Jauniešu jauktais koris „Vēja spārniem” 

 Tautisko deju kolektīvs „Trejdeviņi” 

 

Dalība skolas pulciņos ir bezmaksas, un kolektīvu vadītāji ar savu personību un degsmi piesaista 

jaunus dalībniekus un motivē jauniešus. Kolektīvi reklamē savas aktivitātes arī interneta vietnē: 

https://www.facebook.com/rtpv.edu.lv/  

Pašpārvaldes, interešu izglītības un audzināšanas pasākumi regulāri tiek atspoguļoti interneta 

vietnē sadaļā Aktualitātes, uz skolas informatīvā video ekrāna, pēc pasākumiem notiek jauniešu 

anketēšana un ieteikumu un priekšlikumu apkopošana.  

https://www.facebook.com/rtpv.edu.lv/
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Skolā ir savas tradīcijas - žetonu vakars, patriotu nedēļas pasākumi, skolas jubilejas pasākumi un 

absolventu salidojums, pateicības diena. Katru gadu skola piedalās Valsts izglītības satura centra, Rīgas 

pašvaldības organizētajos interešu izglītības aktivitātēs un citu valsts profesionālās kompetences centru 

pasākumos. Izglītojamie piedalās dažādos profesionālajos konkursos un ārpus skolas pasākumos, 

projektos. 

 2019./2020. mācību gadā Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika daudzveidīgi 

mērķtiecīgi veidoti, tematiski izglītojoši pasākumi (skat. 3. pielikumu). 

 Katru gadu tiek plānoti pasākumi izglītojamo pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas, kā arī 

Eiropas piederības apziņas veicināšanai. Skolā tika organizēta patriotiskā nedēļa ar daudzveidīgiem 

pasākumiem: 

  Samariešu apvienības organizētajā labdarības akcija “Svinēsim visi valsts svētkus kopā!” 

 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādes, piemēram ”Latvija brīvības cīņu laikā 

1918.-1921. g.”, “Valsts prezidentu institūcija Latvijā”, “Latvijas simtgadei 11 planšetes” 

 Pirmo kursu pasākums “Rūdīti, Erudīti!” 

 Lāčplēša dienā Svecīšu nolikšana 11. novembra krastmalā 

 Iepazīsti LR Saeimu. Saeima skolā 

 Skolas bibliotēkā izstāde, kas veltīta Lāčplēša dienai un valsts svētkiem 

 Latvija Republikas Neatkarības dienai veltīts svinīgais pasākums 

Skolā notiek daudzveidīgi skolas un ārpusskolas sporta pasākumi. RTPV izglītojamie piedalās 

Latvijas Republikas profesionālo izglītības iestāžu sporta sacensībās (skat. 4.pielikuma 1. tabulu). 

Izglītojamie 2020. gada LR PII sporta spēlēs basketbolā ieguva 1. vietu. 

 

Sasniegumi:  

 Izglītojamie skolā labprāt piedalās skolas interešu izglītības pulciņos un ņem dalību skolas un 

ārpusskolas pasākumos un sporta sacensībās. 

 Dalība pasākumos veicina jauniešu aktivitāti, patriotismu un valstisko identitāti, Eiropas piederības 

apziņu, pilsonisko pārliecību. 

 Skolā aktīvi darbojas pašpārvalde, kura piedalās ārpusstundu pasākumu plānošanā un organizēšanā, 

izsaka priekšlikumus skolas darba uzlabošanai, piedalās stipendiju komisijas darbā. 

 

 

 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt organizēt skolas un ārpusskolas pasākumus, lai veicinātu jauniešu aktivitāti, patriotismu un 

valstisko identitāti, ievērojot tikumiskās audzināšanas pamatnostādnes. 

 Popularizēt interešu izglītības kolektīvu aktivitātes, lai piesaistītu jaunus dalībniekus. 

 Motivēt izglītojamos aktīvāk piedalīties Rīgas, reģiona vai starptautiska mēroga konkursos, skatēs un 

projektos. 

 Veicināt jauniešos interesi par sportu, veselīgu dzīves veidu, organizējot sporta pasākumus skolā un 

aktīvi piedaloties ārpusskolas sporta pasākumos. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 
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 4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Skolā tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi saskaņā ar Karjeras izglītības programmu, kura ir 

audzināšanas programmas sastāvdaļa, un karjeras atbalsta pasākumu plānu, kurš ir audzināšanas plāna 

sastāvdaļa, kā arī integrēti katras izglītības programmas un mācību priekšmetu saturā izglītojamo 

interešu un spēju izvērtēšanai, profesionālajai izaugsmei, tālākizglītībai un mūžizglītībai.  

Karjeras atbalsta pasākumus skolā organizē direktora vietnieks audzināšanas darbā, metodisko 

komisiju vadītāji, pedagogi, prakšu vadītāji saskaņā ar skolas darba plānu. Karjeras atbalsta īstenošanu 

regulāri izvērtē un pārrauga direktora vietnieks audzināšanas darbā.  

Par izvēlēto izglītības programmas kvalifikāciju, tās ilgumu, mācību priekšmetiem izglītojamie 

var uzzināt gan no atbalsta personāla, gan interneta vietnē sadaļā Programmas. 

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

specifiku, kā arī par tālākizglītības un karjeras izaugsmes iespējām. Izglītojamie nav plānojuši savu 

karjeru, nav izvirzījuši mērķus un uzdevumus, savas spējas un prasmes. 

Pedagogi profesionālo mācību priekšmetu stundās iepazīstina ar atbilstošās izglītības 

programmas darba tirgus pieprasījumu. Mācību ekskursijas tiek plānotas saskaņā ar mācību priekšmeta 

programmu un tematisko plānu. Audzinātāji audzināšanas stundās informē par tālākās izglītības 

iespējām augstākās izglītības mācību iestādēs, kā arī organizē ekskursijas karjeras dienas laikā.   

Mācību gada laikā notiek tikšanās ar nozaru vadošajiem pārstāvjiem. Šādās tikšanās reizēs 

izglītojamie gūst informāciju par jaunumiem nozarē un darba iespējām pēc skolas beigšanas.  Ar lielu 

interesi izglītojamie tiekas ar absolventiem un vecākiem. Piemēram, programmā Komerczinības, 

iegūstamā kvalifikācija, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 2019. gada 5. novembrī notika 

tikšanās ar Latvijas Mobilā telefona mārketinga un komunikāciju speciālisti Ievu Apsaloni. 

Skolā notiek Karjeras izglītības nedēļa “Meistarstiķis 2019”. Pasākumā izglītojamie iepazīstas ar 

skolas piedāvātajām programmām, apmeklējot dažādas izglītojošas stacijas, kurās sagatavoti dažādi 

interaktīvi uzdevumi, lai tuvāk iepazītu tās prasmes, kas nepieciešamas kvalifikācijas apgūšanā. Stacijā 

“Maršrutu plānošana” programmas Telemehānika un loģistika izglītojamie plāno maršrutu, veido 

prezentāciju un pastāsta citiem par sava darba rezultātiem. 

2019. gada novembrī skolā notika konkurss viktorīna „Es – topošais loģistikas darbinieks”. 

Konkursa dalībnieki bija programmas Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas 

darbinieks, izglītojamie. Konkursa mērķis - radīt jauniešos interesi un izpratni par profesiju -loģistikas 

darbinieks, kā arī veicināt zināšanu un prasmju pilnveidošanu transporta nozarē. Pēc konkursa 

rezultātiem tiek atlasīti 2 labākie izglītojamie, kuri turpina tālāk gatavoties konkursam “SkillsLatvija 

2019” nominācijā “Transporta pārvadājumi”. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas  

izglītojamais konkursā ieguva 1. vietu – zelta medaļu un tiesības piedalīties Eiropas jauno profesionāļu 

meistarības konkursa “EiroSkills 2020”, kravu pārvadājumu prasmju konkursā Grācā, Austrijā no 2021. 

gada 6. janvāra līdz 2021. gada 10. janvārim. Skolai ir noslēgta vienošanās ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūru ( turpmāk tekstā – VIAA) par izglītojamā dalību starptautiskajā konkursā “EiroSkills 2020”. 

Skolā 2019. gada 12. decembrī skolā notika programmas Restorānu pakalpojumi, iegūstamā 

kvalifikācija restorānu pakalpojumu speciālists un viesmīlis, izglītojamajiem profesionālās meistarības 

konkurss “Viesmīlības pakalpojumi”. Labākie izglītojamie tika izvirzīti tālāk uz “SkillsLatvija 2020” 

prasmju konkursu nominācijā restorānu pakalpojumu speciālists. 

2020. gada 23. janvārī programmas Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija restorānu 

pakalpojumu speciālists, izglītojamā piedalījās “SkillsLatvija 2020” prasmju konkursā – nominācijā 

“Restorānu serviss”, kurā ieguva 7. vietu. Konkurss notika ES finansētā projekta “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 
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2020. gada 15. septembrī Komerczinības programmas, iegūstamā kvalifikācija reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks izglītojamā piedalījās “SkillsLatvija 2020” mazumtirdzniecības prasmju 

konkursā, kurā ieguva 2. vietu – sudraba medaļu. Skolai 2020. gada 24. septembrī ir noslēgta vienošanās 

par komandas kandidātes dalību Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursa “EiroSkills 2020”, 

mazumtirdzniecības prasmju konkursā Grācā, Austrijā no 2021. gada 6. janvāra līdz 2021. gada 10. 

janvārim. 

Izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības 

konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”. l. Kārtā skolas izglītojamie 

sagatavoja mājas darba uzdevumu – prezentāciju sevis izvelētā brīvā formā par tēmu "Nākotnes 

profesijas 2030", 2.kārtā tika veidotas starpskolu komandas, kas pildīja praktisko uzdevumu Biznesa 

kanvas modeļa izveidē. Starpskolu komandā, skola izglītojamā ieguva 3.vietu.  

Biznesa plānu konkurss “Bizness – mana nākotne un iespējas” notika 2020. gada 24.janvārī. 

Izglītojamie apguva zināšanas un prasmes rakstīt biznesa plānu, kā uzsākt uzņēmējdarbību, prezentēt 

biznesa ideju, aizstāvēt savu viedokli un izstrādāt plānu. 

Izglītojamie mācību programmu ietvaros apmeklē dažādus uzņēmumus un iepazīstās ar karjeras 

iespējām uzņēmumos. Izglītojamie, kuri apgūst PIP Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija 

restorānu pakalpojumu speciālists apmeklējuši pārtikas izstādi “Riga Food 2019” un dažādus 

uzņēmumus - SIA “Gemooss”, SIA “Astro”, čehu alus darītavu “Stargorod” u.c.  

Telemehānikas un loģistikas izglītības programmas izglītojamie piedalījās ekskursijās uz 

uzņēmumiem - SIA “R Grupa”, iekraušanas laukums, SIA "Rīgas satiksme", SIA "SAKRET", "DHL 

Latvia-Ekspress", "JYSK BALTIC and BELARUS" un apmeklēja AS “Transporta sakaru institūts”, kur 

iepazinās ar institūta piedāvātajām programmām. 

Komerczinības programmas izglītojamie ar iegūstamo kvalifikāciju reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks apmeklēja žurnāla “Santa” mārketinga daļu. Komerczinības programmas izglītojamie 

ar iegūstamo kvalifikāciju komercdarbinieks apmeklēja Starptautisko lidostu “Rīga”, AS “Madara 

Cosmetics”, “Swedbanka”, SIA “Inspired”, ražotne "Ādažu čipsi". 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 nodibināts 

kontakts ar potenciālajiem prakses vadītājiem, izglītojamajiem rodas interese par tālākas izglītības 

iegūšanu. 

Ēnu dienā skolas jaunieši piedalījās un ēnoja dažādu nozaru speciālistus, piemēram - Rīgas pilsētas 

būvvaldē, pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāju, Rīgas domes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 

vadītāju u.c. 

Skolā notiek informācijas dienas par skolas piedāvātajām izglītības programmām un Karjeras dienu 

pasākumi vispārizglītojošo skolu skolēniem.  

Skola aktīvi piedalās izstādē „Skola 2019” Ķīpsalā. Izglītojamie labprāt iesaistās skolas un tajā 

apgūstamo izglītības programmu prezentēšanā. Piedalīšanās izstādē veido jauniešos pozitīvu pieredzi  

jaunas prasmes, iemaņas, attīsta komunikācijas spējas. Izstādes „Skola 2019” laikā tika nodrošināta 

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

Katru gadu tiek izdots informatīvais buklets un sagatavots pārvietojamais baneris par skolu un 

tajā īstenojamajām izglītības programmām. Skolā notiek trīs Informācijas dienas potenciālajiem 

izglītojamajiem un viņu vecākiem, tās tiek dokumentētas. 

Lai nokomplektētu un uzņemtu jaunas grupas, reklamētu jaunās izglītības programmas, tiek 

izsūtīti bukleti uz pamatskolām. Bukletus uz savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsu, 

Jēkabpils, Tukuma, Rīgas, Aizkraukles rajonā aizveda jaunieši no skolas pirmajiem un otrajiem kursiem, 

jo viņiem vēl ir cieša saikne ar bijušo skolu.  
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Skolas jauniešu komanda dodas arī izbraukumā uz pamatskolām, lai stāstītu par skolā 

piedāvātajām izglītības iespējām.  

Veiktas aptaujas par izvēlēto izglītības programmu, interesēm, profesiju un tālākizglītību. 

Skolas mājaslapā, Facebook lapā tiek ievietoti raksti par notiekošo skolā, kā arī regulāri tiek ievietoti 

sludinājumi par Karjeras dienām, informācijas dienām un jauno audzēkņu uzņemšanu. 

Skola katru gadu apkopo informāciju par skolas beidzējiem.  

 

14. tabula 

 

Informācija par skolas beidzējiem pēc pamatskolas grupās uz katra gada 1. septembri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laika periodā no 2018. gada līdz 2020. gadam  skolu beiguši 187 absolventi.  41 % strādā 

specialitātē, citur strādā – 22%. Pozitīvi, ka 23% turpina mācīties klātienē citās izglītības iestādēs. 

Nestrādā un nemācās salīdzinoši zems beidzēju skaits – 8%( skat. 14. tabulu). 

2020. gadā Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu  pabeidza 73 absolventi, no tiem strādā 

specialitātē 37%, strādā citur 22%, mācās 26%, strādā vai mācās ārzemēs 1%, 14% nestrādā vai meklē 

darbu (skat. 15. tabulu). 

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas absolventu karjeras izaugsme  

2019./2020. mācību gads 

 15. tabula 

Gads 

                                 Ko 

dara 

2018. 2019. 2020. 

Strādā specialitātē 
24 26 27 

Strādā citur 12 14 16 

Mācās klātienē 16 9 19 

Strādā vai mācās 

ārzemēs 
4 4 1 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 
- - - 

Nestrādā, meklē 

darbu 
2 3 10 

Kopā: 58 56 73 

Izglītības 

programma 
Iegūtā kvalifikācija 

Absolventu 

skaits 

Strādā 

profesijā 

Turpina 

izglītību 

nozarē 

Turpina 

izglītību 

citā 

nozarē 

Strādā 

citā 

nozarē 

Strādā 

ārzemēs 

Nav 

ziņu 
Cits Kopā 

Piezīmes

* 

Komerczinības Komercdarbinieks 17 8 4 5 0 - - - 
1

7 

V

B 

Komerczinības 

Reklāmas 

pakalpojumu 

speciālists 

16 4 4 3 2 - 1 2 
1

6 

V

B 

Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
17 5 - 1 6 1 3 1 

1

7 

V

B 

Restorānu 

pakalpojumi 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

10 4 - 1 5 - - - 
1

0 

V

B 

Restorānu 

pakalpojumi 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

13 6 - 1 3 - 3 - 
1

3 

V

B 

 Kopā 
73 27 8 11 

1

6 
1 7 3 

7

3 
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*Valsts budžets 

 Darba tirgū ir pieprasījums pēc loģistikas darbinieka, restorānu pakalpojumu speciālista un 

komercdarbinieka kvalifikāciju ieguvušiem absolventiem. Kopā ar darba devējiem jāturpina strādāt pie 

darba tirgū pieprasīto profesiju speciālistu sagatavošanas. Skola plāno sadarbībā ar uzņēmumiem 

piedāvāt tālākizglītības programmas jau strādājošajiem vai darba meklētājiem šajās specialitātēs. 

 

 

Sasniegumi:  

 Skolā, uzņēmumos un augstskolās notiek karjeras izvēles un karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kas 

palīdz izglītojamajiem atrast darba vai mācību vietu. 

 Skolā notiek karjeras izglītības stundas atbilstoši kursu audzinātāju izstrādātajam tematiskajam 

audzinātāju stundu plānam. 

 Izglītojamie piedalās skolas, pilsētas un valsts organizētajos karjeras izglītības pasākumos, kuros iegūst 

augstas godalgotas vietas. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot mācību priekšmetu programmas, lai veicinātu karjeras izglītību stundās. 

 Izvērtējot savas spējas un prasmes karjeras attīstības plānošanā, motivēt izglītojamos mācīties un iegūt 

jaunas kompetences, domājot par izglītību mūža garumā. 

 Turpināt iesaistīties un organizēt daudzveidīgus karjeras pasākumus gan skolā, gan ārpusskolas. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

 

 4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

 Pedagogs gatavojoties mācību stundai, izvēlas daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus, 

veido dažāda līmeņa uzdevumus.  

Uzsākot mācības, pirmo kursu izglītojamie veic diagnosticējošos darbu latviešu valodā, angļu 

valodā un matemātikā. Mācību sasniegumi tiek analizēti, salīdzināti ar pamatskolā iegūtajiem 

vērtējumiem un izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. Audzinātāji vērš uzmanību uz izglītojamo 

veselības problēmām, lēno uztveri vai pretēji – aktīvākajiem, zinošākajiem izglītojamajiem, aicinot 

izmantot diferencētu pieeju un individuālus pārbaudes darbus. Pārbaudes darbus veido tā, lai katram 

izglītojamajam būtu iespēja iegūt savām zināšanām un spējām atbilstošu vērtējumu.  

Saskaņā ar Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas sēdē apstiprināto nolikumu un 

pārbaudes darbu grafiku, katru gadu pavasarī 4. kursu izglītojamajiem tiek organizēts diagnosticējošais 

pārbaudes darbs katrai iegūstamajai kvalifikācijai, izmantojot iepriekšējo gadu teorētiskās daļas 

materiālu, kas motivē izglītojamo pilnveidot teorētiskās zināšanas profesionālajos mācību priekšmetos. 

 Skola veicina un atbalsta izglītojamo līdzdalību pilsētas un valsts līmeņa konkursos un 

olimpiādēs. Pedagogi individuāli strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem, sagatavojot biznesa plānu 

konkursam, prasmju konkursiem SkillsLatvia, EiroSkills u.c. konkursiem.  Skola atbalsta pedagogus 

darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem, sniedzot metodisko atbalstu un, sedzot ceļa izdevumus līdz 
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norises vietai, un uzturēšanās izdevumus.. Talantīgākie jaunieši un aktīvākie kursi tiek godināti skolas 

pasākumos - valsts svētkos un Pateicības dienā. Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sporta 

sacensībās apkopoti tabulā (skat.2. pielikuma 1.tabulu). 

 Administrācija katru mēnesi izvērtē kursu mācību sasniegumus. Katra semestra beigās mācību 

priekšmeta pedagogs, izmantojot summatīvo pārbaudes darbu, e-žurnālā sadaļā „Pārbaudes darbs” 

izvērtē katra izglītojamā apguves līmeņa statistiku un paredz pasākumus sekmības paaugstināšanai. 

Katrā mācību priekšmetā paredz papildus mācību pasākumus (konsultācijas) semestra noslēgumā vai 

brīvlaikos vai piedāvā pēcpārbaudījumus gada noslēgumā izglītojamajiem, kuriem nepietiekams līmenis 

vai nav vērtēts.  

Katra semestra noslēgumā kursa audzinātājs sagatavo kursa mācību sasniegumu atskaiti un 

sasniegumu dinamiku, sniedz atskaiti par kursu, labākajiem un vājākajiem izglītojamajiem, par dalību 

skolas un ārpusskolas pasākumos, nodaļu vadītāji apkopo informāciju un sniedz ziņojumu Pedagoģiskās 

padomes sēdē, lai kopīgi izvērtētu un sniegtu priekšlikumus turpmākai mācību sasniegumu līmeņa 

uzlabošanai. 

  

Sasniegumi:  

 Mācību stundās tiek diferencēti uzdevumi, lai ikviens izglītojamais spētu izpildīt tos atbilstoši savām 

kompetencēm; 

 Izglītojamajiem ir iespējams apmeklēt konsultācijas, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus, uzrakstītu 

pārbaudes darbu vai padziļināti papildus apgūtu kādu tēmu; 

 Regulāri tiek analizētas sekmes un kavējumi, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram izglītojamajam. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt izmantot diferencētu pieeju atbilstoši izglītojamo zināšanām un prasmēm. 

 Veicināt pedagogus iesaistīties profesionālās pilnveides kuros un tālākizglītības kursos, lai papildinātu 

zināšanas kompetenču izglītībā.  

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 

Visiem izglītojamajiem ir ģimenes ārsta medicīniskā izziņa par atļauju apgūt izvēlēto profesiju. 

Skolā līdz šim nav mācījies neviens jaunietis ar funkcionāliem kustību traucējumiem vai īpašām 

vajadzībām.  

Skola nepieciešamības gadījumā var nodrošināt mācību procesa pieejamību izglītojamajiem ar 

īpašām vajadzībām (redzes un dzirdes īpatnībām). Mācību materiāls tiks sagatavots datorsalikumā 

individuāli katram izglītojamajam, un, ja ir nepieciešamība, izglītojamais var saņemt izdales materiālu 

palielinātā burtu formātā.  

Skolā ir pielāgota tualete invalīdiem ar kustību traucējumiem.  

Izglītojamie ar redzes un dzirdes traucējumiem tiek apzināti un katrā mācību stundā tiek 

nosēdināti pirmajos solos, lai ir labāka redzamība un dzirdamība.  

Arī centralizēto eksāmenu darbi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos un kvalifikācijas 

eksāmenos ir izstrādāti un tiek nodrošināti pēc pieprasījuma izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

Skola īsteno Eiropas Savienības projektu 8.3.4.0 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska samazināšanai”, kura ietvaros ir paredzēts papildus atbalsts audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, 
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nodrošinot gan atbalsta personālu, gan speciālo transportu un individuālās konsultācijas mācību 

priekšmetos. 

 

Sasniegumi: 

 Skolā ir iespējams mācīties personām ar nelieliem invaliditātes traucējumiem (redzes, dzirdes); 

 Pedagogi diferencē uzdevumus, darbā izmanto atbilstošas metodes un paņēmienus, lai sniegtu 

atbalstu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

 Skolā ir iekārtota labierīcības telpa izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. 

 

 

 

Turpmākā attīstība:  

 

 Nodrošināt vai pielāgot telpas aprīkojumu izglītības programmu apguvei izglītojamajiem ar 

īpašām vajadzībām. 

 

Vērtējums – labi. 

 

 4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai: skola saziņai ar vecākiem izmanto Mykoob.lv 

platformas e-pastu, individuālās sarunas (klātienē, telefoniski), sarakste e-pastā, vecāku sapulces, 

informācija skolas mājas lapā.  

Skolā pēc audzinātāju grafika notiek skolas vecāku sapulces, kurās tiek sniegta informācija par 

mācību un audzināšanas jautājumiem, kā arī cita aktuālā informācija.  

Katru gadu novembra mēnesī administrācija tiekas ar pirmo kursu vecākiem. Vecākiem tiek 

izstāstīts par mācību procesu skolā, kvalifikācijas praksi, darba vidē balstītām mācībām, eksāmeniem, 

interešu izglītību, stipendijas piešķiršanas kārtību u.c. jautājumi. Vecāki parakstās, ka ir iepazīstināti ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem un ar kārtību par vecāku ziņošanu skolai, ja izglītojamais neapmeklē 

skolu slimības vai citu apstākļu dēļ. Par plānotajām skolas un kursu vecāku sapulcēm vecāki tiek informēti 

gan rakstveidā, gan ar e-žurnāla e-pasta palīdzību. Atsevišķos gadījumos vecākiem tiek nogādāti rakstiski 

uzaicinājumi, tad vecākiem jāparaksta uzaicinājums, un audzēkņiem līdz sapulcei tas jāatdod kursa 

audzinātājam, lai tādējādi kontrolētu vecāku informētību.  

Vecāki savlaicīgi tiek informēti par mācību satura jautājumiem, iekšējām kārtībām, nolikumiem, 

valsts pārbaudījumu kārtošanas procesu, e-žurnālu Mykoob. Skola regulāri konsultējas ar vecākiem, ja 

izglītojamajam nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts, piemēram, ārsta palīdzība. Kursu 

audzinātāji, nodaļu vadītāji regulāri telefoniski informē vecākus par izglītojamo kavējumiem vai lūdz 

ierasties skolā, lai kopā ar  izglītojamo, skolas administrāciju, ar atsevišķu mācību priekšmetu skolotājiem 

individuāli risinātu skolas apmeklējumu un mācību motivācijas jautājumus. Katru mēnesi kursu 

audzinātāji sagatavo sekmju un kavējumu izrakstus, bet nodaļu vadītāji to kontrolē divas reizes mēnesī. 

Vecāki var iegūt informāciju tīmekļa vietnē (pieejams: http://rtpv.edu.lv/aktualitates/). 

Ar mācību procesa organizāciju, iekšējo kārtību, kavējumu uzskaiti u.c. iekšējiem dokumentiem 

vecāki var iepazīties tīmekļa vietnē (pieejams: http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/)vai skolas 

bibliotēkā. 

 

Sasniegumi:  

 Vecāki ir informēti par skolas mācību procesu, līdzdalību pasākumos, projektos un citās aktivitātēs. 

http://rtpv.edu.lv/aktualitates/
http://rtpv.edu.lv/normativie-dokumenti/
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 Pedagogi un vecāki, kā galveno saziņas veidu izmanto mykoob e-pastu. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Plānot vajadzības gadījumā psihologa pakalpojumu, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem un vecākiem 

krīzes situācijās. 

 Pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm skolēnu mācību motivācijas celšanā, kavējumu novēršanā, 

kā arī mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 Paplašināt vecāku lomu skolas pasākumu un aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. 

 Organizēt tiešsaistes sanāksmes kursa vecākiem par aktuāliem jautājumiem skolā. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

4. 5. Izglītības iestādes vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

 

Skolas tēla veidošana notiek mērķtiecīgi un plānveidīgi, radot kopīgu izpratni par skolas mērķiem 

un uzdevumiem, visiem skolas pedagogiem, darbiniekiem un izglītojamiem. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta izglītojamo un pedagogu savstarpējai sadarbībai. Skola pozicionē vienlīdzīgu attieksmi pret 

visiem neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. 

Skolai ir savs logo, informatīvie stendi, tīmekļa vietne. Neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa ir 

tradicionālie svētki: Zinību diena, 1. kursu Sporta, Iesvētību diena adaptācijas mēneša ietvaros, 

Skolotāju diena, Lāčplēša diena ar svecīšu nolikšanu 11. Novembra krastmalā un plostiņu laišanu pa 

Daugavu, Brāļu kapu apmeklējums, Latvijas Valsts svētku svinīgais pasākums, Ziemassvētki, Zelta 

talanti, Žetonu vakars, Valentīna dienas balle, Lieldienas. Valsts svētki vienmēr tiek atzīmēti skolā vai 

Rīgas pilsētas pasākumos, kā arī atspoguļoti tematiskos plakātos, veicinot izglītojamajo patriotismu un 

valstisko identitāti. 

Skola nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši valstī 

noteiktajiem normatīvajiem aktiem. Trešā stāva gaitenī ir izvietotas planšetes un fotogrāfijas ar Latvijas 

simboliku, Latvijas valsts prezidenta attēlu un himnu. Visos valsts svētkos skolas zālē ir Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības  karogs, kā arī Latvijas ģerbonis. 

Pasākumos, izstādēs, presē un tīmekļa vietnē skola veicina skolas tēla popularizēšanu. 

Skolas personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas darbā, ir lojāls Latvijas 

Republikai un Satversmei, ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma 

principus. Stundās un ārpusstundu pasākumos nav bijuši precedenti šo nosacījumu pārkāpumos. 

Vienlīdzību un taisnīgumu, ētisku rīcību izglītojamo, pedagogu un darbinieku vidū nodrošina 

skolas Ētikas kodekss (pieejams: http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/30.pdf ).  

Konfliktsituācijas tiek risinātas Ētikas komisijā, kurā saskaņā ar reglamentu ir gan pedagogu, gan 

izglītojamo un darbinieku pārstāvji.  

Pedagogiem un darbiniekiem kolektīvā ir izveidojušās kopīgas tradīcijas. Darbinieki un pedagogi 

piedalās ekskursijās un svinību dienās, jubilejās. Pateicības dienā un īpašās jubilejās notiek labāko 

darbinieku un pedagogu godināšana.  

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/30.pdf
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Skolas darbinieki un pedagogi piedalās rajona un republikas sporta aktivitātēs. Administrācijas 

un sporta pedagogu komanda katru gadu startē reģiona un valsts profesionālo izglītības iestāžu sporta 

sacensībās.  

Skolā labvēlīgā gaisotnē strādā dažādu vecumu pedagogi, pedagoģiskie darbinieki un tehniskais 

personāls. Skola ir atvērta pozitīvām pārmaiņām, inovācijām un sadarbībai, kas kalpo labvēlīgas mācību 

vides veidošanai un izaugsmei. Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas darba organizēšanā un 

pilnveidē. Personāls un izglītojamie savā starpā ievēro vispārcilvēciskās normas un demokrātiskās 

vērtības. 

Skolas vadība ātri reaģē un meklē pozitīvu risinājumu ikvienam jautājumam, situācijai, lai būtu 

nodrošināta labvēlīga mācību un darba vide.  

Pašpārvaldes, interešu izglītības un audzināšanas pasākumi regulāri tiek atspoguļoti interneta 

vietnē sadaļā Aktualitātes, pēc pasākumiem notiek jauniešu anketēšana un ieteikumu un priekšlikumu 

apkopošana, kā arī ievietotas atsauksmes un pārskats interneta vietnē. Pasākumu plānošanā piedalās gan 

pedagogi, gan izglītojamie. 

Administrācija, nodaļu vadītāji, metodiķe un citi pedagogi sniedz atbalstu jaunajiem 

pedagogiem. 

Visi darbinieki zina, kas jādara un praksē atbilstoši rīkojas, kad skolā ir sveši cilvēki, apmeklētāji, 

tas noteikts “Izglītojamo vecāku (aizbildņu) un citu trešo personu uzturēšanās kārtībā skolā”. Attieksme 

pret apmeklētājiem ir laipna un korekta, arī viņiem redzamā vietā pie ieejas ir izvietota informācija par 

to, kā jārīkojas, ienākot skolā. 

Izglītojamo pienākumus, tiesības, uzvedību regulē “Iekšējās kārtības noteikumi”. Tie ir pieejami 

gan e-žurnālā Mykoob, skolas bibliotēkā, gan publiski pieejami vietnē Normatīvie dokumenti 

(pieejams:http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/Iekšējās-kārtības-noteikumi_2016.pdf). 

Pedagogiem ir vienādas prasības izglītojamo uzvedībai stundu laikā. Katru gadu septembrī izglītojamie 

regulāri tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem un citiem ar drošību saistītiem normatīvajiem 

dokumentiem, par ko parakstās no Mykoob vides izdrukātajās veidlapās: par drošību kabinetos, masu 

pasākumos, sporta pasākumos u.c.  Ar skolas Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti 

izglītojamo vecāki. 

Uzsākot darbu skolā, darbinieki tiek iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, darba drošības 

instrukcijām, par ko parakstās instrukciju žurnālā. 

Izglītojamo uzvedības un disciplīnas kārtību nosaka Ētikas kodekss un Iekšējās kārtības 

noteikumi, Kārtība, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā un kādā 

informē vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

skolu un Kārtība, kādā vecāki informē par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ 

izglītojamais neapmeklē skolu. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, 

reliģiskās u.c. piederības. 

Problēmsituācijas tiek risinātas sadarbojoties ar direktora vietnieku audzināšanas darbā, 

vajadzības gadījumā piesaistot atbildīgās institūcijas – Valsts policiju, Rīgas pašvaldības policiju u.c. Ja 

stundā vai ārpusstundas pasākumā noticis precedents, tad atbildīgais pedagogs raksta ziņojumu 

administrācijai, kura pieprasa izglītojamā paskaidrojumu. Precedents tiek izvērtēts administrācijas sēdē, 

kur tiek lemts par brīdinājuma, aizrādījuma vai rājiena izteikšanu izglītojamajam, kā arī iesniegts 

rīkojums stipendiju piešķiršanas komisijai par stipendijas samazināšanu vai nepiešķiršanu atbilstoši 

stipendiju nolikumam. 

Neskaidru jautājumu gadījumos izglītojamie vēršas pie administrācijas. 

Skola mācās personas ar nelieliem funkcionāliem traucējumiem.  

Riska grupā ir tie jaunieši, kuri pārtraukuši mācības, neiegūstot izglītību. Audzinātāji, nodaļu 

vadītāji un administrācija strādā jau no pirmā kursa pie izglītojamo motivācijas mācīties. 2019. gadā 

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/Iekšējās-kārtības-noteikumi_2016.pdf


58 

 

sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ES fondu finansētajā projektā “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”  sniedz atbalstu dažādām sociālajām 

grupām. 

 

 

 

Sasniegumi: 

 Darbinieki un pedagogu ir apmierināti ar mācību procesa kvalitāti un darba organizāciju skolā, izglītības 

iestādes fizisko un emocionālo vidi, profesionālās izaugsmes iespējām izglītības iestādē, informācijas 

apmaiņas pietiekamību. 

 Izglītojamie jūtas emocionāli labi un droši. 

 Ar izglītojamajiem, kuri neapmeklē skolu tiek strādāts sistemātiski un īpašas situācijas tiek risinātas ātri 

un atbilstoši skolas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. 

 Skolai ir savas tradīcijas, atribūtika, un kopības apziņa tiek veidota kopīgos pasākumos, lai izglītojamie 

un darbinieki būtu savas skolas patrioti. 

 Skolai ir laba atpazīstamība darba devēju un sabiedrības vidū. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

 

 Turpināt darbu pie skolas tēla veidošanas un atpazīstamības sabiedrības vidū. 

 Kopt skolas tradīcijas, veicinot nacionālo pašapziņu un identitāti. 

 Uzlabot izglītojamo disciplīnu mācību procesā, veicinot vecāku līdzdalību un iesaistot palīdzības 

institūcijas. 

 Turpināt iesaistīties  Izglītības kvalitātes valsts dienesta ES fondu finansētajā projektā “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”.   

 

Vērtējums - ļoti labi. 

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas telpas Tomsona ielā 3/5, Rīgā, ir Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā saskaņā ar 

04.07.2014. līgumu Nr. 1-29/28, līguma termiņi ir uz nenoteiktu laiku un atbilst izglītības programmu 

īstenošanas periodam. Nekustamais īpašums - mācību korpuss ar kopējo platību 3680,9 m
2

. Praktiskās 

mācības tiek īstenotas ārpus skolas - uzņēmumos.  

Veselības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic kontroles vides atbilstībai 

normatīvajos aktos noteiktām prasībām, ir veikto institūciju atzinumi, akti, ieteiktās rekomendācijas ir 

izpildītas (skat. 16. tabulu). 
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16. tabula 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmu 

īstenošanas vieta 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Tomsona iela 3/5, Rīgā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

20.12.2018. 

Veselības inspekcija 20.09.2019. 

 

Skola izpilda vides aizsardzības prasības atkritumu uzglabāšanā, savākšanā un likvidēšanā, ir 

līgumi par atkritumu savākšanu un papīra nodošanu otrreizējai pārstrādei. 

Lai uzlabotu darba un mācību vidi, darba drošības speciālists kopā ar uzņēmumu, kurš nodrošina 

skolas atbilstību darba drošībai, veic pārbaudes par darba drošības un riska faktoru ietekmi mācību telpās 

un darbinieku kabinetos. 

Skolas fiziskā vide ir sakopta. Atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām skolā ir labiekārtoti 27 

kabineti, t.sk., 2 informātikas kabineti, 1 mācību laboratorija restorānu pakalpojumu komercdarbinieka 

kvalifikācijas izglītojamo praktiskajiem darbiem, pieci kabineti ar stacionārajiem datoriem un speciālajām 

programmām, kā arī sporta, trenažieru zāle un aktu zāle, IT punkts, bibliotēka, lasītava un ēdnīca. 

Izglītības iestādes mācību un koplietošanas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un 

kārtīgas. Fiziskās vides sakopšanu veic tehniskie darbinieki. Visas skolas telpas tiek regulāri uzkoptas un 

vēdinātas. 

1. stāva vestibilā izglītojamajiem ir pieejams rekreācijas un brīvā laika atpūtas stūrītis. Katra 

stāva gaitenī novietoti krēslu komplekti atpūtai, brīvajā laikā var uzturēties arī bibliotēkā, lasītavā, e - 

punktā. Lai telpas būtu mājīgākas, trīs stāvu gaiteņos uz logu palodzēm ir izvietoti istabas augi, tādējādi 

apkārtējo vidi padarot estētiski pievilcīgāku un baudāmāku. Ņemot vērā mērķauditoriju, vairāki kabineti 

un gaiteņi ir mākslinieciski noformēti – vienmuļas sienas krāsas vietā veidotas krāsu pārejas, tādējādi 

padarot apkārtējo vidi krāsaināku un dzīvespriecīgāku. Pie sienas izveidots video informatīvais ekrāns un 

informatīvie stendi. 

Lepojoties ar izglītojamo sasniegumiem sportā, 1. stāva vestibilā ir izveidoti stendi, kuru 

iekšpusē ir izvietoti izglītojamo izcīnītie kausi, medaļas, iegūtie diplomi un atzinības raksti sporta 

aktivitātēs. Šogad par valsts budžeta līdzekļiem tika izremontēta 12. auditorija skolas ceturtajā stāvā. 

Katru gadu pakāpeniski un plānveidīgi tiek remontētas skolas telpas. Visu stāvu gaiteņos  Pedagogi un 

administrācija ir nodrošināti ar darba telpām. 

Izglītojamie piedalās izglītības iestādes iekšējās un ārējās vides uzkopšanā un sakārtošanā, kā 

noteikts Izglītības likumā. Skolā saskaņā ar darba plānu tiek organizētas talkas.  

Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā 

kārtībā, 2013. gadā tika realizēts skolas apzaļumošanas projekts.  

Skolas teritorija ir neliela, tā ir apgaismota, tiek veikta videonovērošana, pie ieejas durvīm ir velo 

novietne. Skolas teritorijā ir neliela stāvvieta, kurā var novietot transportu. 

Ir izliktas atbilstošas ceļazīmes, norādes, skolas ārējās kāpnes, ietves daļas tiek regulāri tīrītas, 

ziemā apstrādātas ar pretslīdes līdzekļiem. 

Lai uzlabotu mācību vidi un paaugstinātu energoefektivitāti, skola ir iesaistījusies programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes 



60 

 

paaugstināšanu valsts ēkās” projekta dokumentu sagatavošanā un 2021. gada sākumā tiks uzsākti skolas 

siltināšanas darbi. 

 

Sasniegumi: 

 

 Skolas iekšējā un ārējā vide ir sakopta un mājīga, izglītojamie un darbinieki rūpējas par to. 

 Skolas fiziskā vide atbilst ugunsdrošības, veselības, darba drošības un vides aizsardzības prasībām. 

 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt uzlabot iekšējo fizisko vidi, plānveidīgi remontējot telpas. 

 Realizēt skolas projektu energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju. 

 Saskaņā ar skolas attīstības stratēģiju plānot un realizēt projektu skolas pieejamību personām ar kustību 

traucējumiem, pabeigt sakārtot palīgtelpu, vestibila, kāpņu un gaiteņu remontu un ārējos laukumus. 

 

Vērtējums – labi 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 Skolā pastāv kabinetu sistēma, kopā labiekārtoti ir 27 kabineti. Kabineta vadītājs un priekšmetu 

skolotājs, kas strādā attiecīgajā kabinetā atbild par sakārtotu mācību vidi, iekārtām un 

materiāltehniskajiem resursiem. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantošanas efektivitāti mācību 

procesā kontrolē metodiķis un administrācijas pārstāvji mācību kabinetu skates un stundas vērošanas 

laikā. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam 

(līdz 30 izglītojamajiem telpā). Katru gadu augusta un janvāra mēnesī notiek kabinetu skates, kuru laikā 

tiek izvērtētas vajadzības izglītības programmu īstenošanai, kā arī mācību vides uzlabošanai. 

Mācību laboratorijā un virtuvē ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa un ugunsdzēšamais 

aparāts. Izglītojamie ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumiem un parakstījušie par to ievērošanu 

praktisko mācību stundās. 

Kabineti ir aprīkoti atbilstoši mācību programmu īstenošanai ar uzskates līdzekļiem un mācību 

literatūru.  

Visos kabinetos ir soli un krēsli atbilstoši izglītojamo vecumam un vajadzībām. 

Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumiem izmanto aktu zāli, sporta un 

trenažieru zāli un citas telpas, kā arī nepieciešamo aprīkojumu. 

Visā skolā ir pieejams internets, Wi-Fi piekļuves tīkls pedagogu vajadzībām. Visos mācību 

kabinetos datortehnika tiek mainīta un nav vecāka par 5 gadiem. 

Pedagogiem un izglītojamajiem ir pieejami kopētāji, printeri izglītības programmu vajadzībām. 

Katrā mācību telpā pieejams dators ar interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu pedagogu piekļuvi 

elektroniskajam Mykoob žurnālam, kā arī katrā telpā ir projektors, lai nodrošinātu mūsdienīgu stundu 

saturu. Metodiskajā kabinetā ir pieejams dators pedagogiem brīvajā laikā. Izglītojamo vajadzībām 

iekārtots IT e-punkts. Mācību procesa nodrošināšanai un PPI programmu īstenošanai 5 kabineti ir 
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aprīkoti ar datoriem. Datori ir aprīkoti ar lietojumprogrammām un pieeju internetam. Skolā ir 149 datori, 

tai skaitā 34 datori iegādāti pēdējos 3 gados, 23 portatīvie datori pedagogiem, 3 interaktīvās tāfeles, 3 

interaktīvās uzlikas, 3 interaktīvie ekrāni, 23 projektori, 10 printeri. Kabinetos programmu 

nodrošināšanai ir biroja preces, dažādu dokumentu veidlapas, kalkulatori Skolas pedagogi ir izgājuši 

kursus darbam ar interaktīvo tāfeli. Tas viņiem dod iespēju ar moderno tehnoloģiju palīdzību gan veidot 

mācību materiālus, gan interaktīvo tāfeli pielietot mācību stundās un ārpusstundu pasākumu veidošanā, 

tādējādi mācību procesu padarot interaktīvāku un izglītojamajiem interesantāku. 

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”. Kabinetos ir baltā tāfele,  

Stundās izglītojamie apgūst prasmes strādāt ar lietojumprogrammu “Horizon”- uzņēmējdarbības, 

finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē.  

Programmā Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija restorānu pakalpojumu speciālists 

un viesmīlis, izglītojamie praktiskajās nodarbībās apgūst strādāt ar “R-keeper”- restorānu darba 

automatizācijas sistēmu un “StoreHouse 5”- noliktavas uzskaites sistēmu. 

Programmā Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija reklāmas pakalpojumu speciālists 

izglītojamie apgūst prasmes izstrādāt reklāmu, prezentēt, izmantojot lietojumprogrammas “Microsoft 

Office”, “Adobe Photoshop CC 2019”, “Corel Draw”.  

Programmā Komerczinības, Banku zinības un finanses, Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi izglītojamie strādā ar “Microsoft Office”, “Access”, “Horizon”, “Tildes jumis” 

lietojumprogrammām.  

PIP nepieciešamie materiālie līdzekļi tiek pārskatīti un atjaunoti, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

mācību procesu. 

Profesionālās tālākizglītības programmās Grāmatvedis, Banku zinības un finanses, 

Telemehānika un loģistika, Restorānu pakalpojumi ir nepieciešamie materiālie līdzekļi, lai īstenotu 

mācību procesu. 

Loģistikas darbinieka un noliktavas darbinieka kvalifikācijas ieguvei pieejami kabineti ar 

stacionārajiem datoriem un speciālajām datorprogrammām, kā arī svītrkodu lasītāji, mācību līdzekļi un 

grāmatas. Lai nodrošinātu profesionālo modulāro programmu nodrošināšanu atbilstoši prasībām un 

jaunākajām tehnoloģijām, sadarbībā ar darba devējiem uzņēmumos izglītojamie apgūst prasmes 

izmantot iepakošanas instrumentus, skavotāju kartona kastēm un maisiem, specifiskās loģistikas, 

noliktavas un maršrutēšanas programmas, marķējumu paraugu komplektus, dažādus iepakojuma 

materiālus un palīgmateriālus (kartons, dažāda izmēra kartona kastes, polietilēna plēve, dažāda materiāla 

maisi, līmlentes, saites, stūrīši palešu kravām, plombas un tml.), drošības un manipulāciju zīmju attēlu 

komplektus, dažādu beramkravu paraugu komplektus, individuālos aizsardzības līdzekļus.  

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi tiek papildināti un iegādāti savlaicīgi vasaras periodā. 

Atbilstoši katrai izglītības programmai ir iespēja iegādāties jaunāko mācību literatūru, pamatojoties uz 

pedagogu iesniegumu. Regulāri notiek bibliotēkas fonda pārskatīšana. Angļu valodas stundu vajadzībai 

skola nodrošina izglītojamos ar darba burtnīcām. ES fondu grupām tiek pirktas mācību grāmatas par ES 

fondu līdzekļiem un izsniegtas pret parakstu izglītojamajiem. 

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. Bibliotēkas fonds papildināts ar mācību grāmatām finansēs un grāmatvedībā, ekonomikā 

un uzņēmējdarbībā, pārdošanas vadībā, klientu apkalpošanā, veselības mācībā, vides aizsardzībā, ēdienu 

gatavošanā u.c. Atjaunots krievu valodas mācību grāmatu fonds. Izglītojamie ir pilnībā nodrošināti ar 
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mācību grāmatām vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, kā arī pietiekami nodrošināti ar mācību 

grāmatām profesionālajos mācību priekšmetos.  

Bibliotēka sastāv no abonementa, lasītavas un grāmatu krātuves. Bibliotēkas fonds tiek 

komplektēts atbilstoši izglītības iestādē īstenojamajām izglītības programmām. Pārsvarā tās ir mācību 

grāmatas, kā arī skolas specifikai atbilstoša nozaru literatūra un periodika, uzziņu literatūra un 

daiļliteratūra. Bibliotēkā ir pieejami par ESF līdzekļiem izdotie pedagogu mācību materiāli un grāmatas. 

Kopā bibliotēkā ir 16172 bibliotekārās vienības. Bibliotēkā ir radīti apstākļi izglītojamo patstāvīgajam 

darbam. Lasītavā ir pieejamas jaunākās grāmatas profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas, periodika, ko izglītojamie var izmantot, mācoties 

lasītavā.  

Bibliotēkas abonementā bibliotēkas lasītājiem ir pieejami periodiskie izdevumi, kartotēka, 

sistemātiskais katalogs, tematiskās mapes, skolotājiem – pedagoģiskā un metodiskā literatūra. Šeit 

lasītājiem ir iespēja iepazīties ar bibliotēkas izstādēm un jaunākajām grāmatām. Lasītavā ir divi datori 

ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, projektors. 

Sporta un trenažieru zāle ir izremontēta un nodrošināta ar sporta inventāru, palīgtelpas un dušas 

ir izremontētas un pielāgotas izglītojamo vajadzībām. Skolas darbiniekiem, lai uzlabotu fizisko formu, 

ir iespējas izmantot sporta un trenažieru zāli. 

Skolai ir visas nepieciešamās telpas izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai, tās 

iekārtotas atbilstoši īstenojamo izglītības programmu un mācību procesa nodrošināšanas prasībām. 

Skolas platība un mācību telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam, to iekārtojums ir labā stāvoklī.  

Skolai ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi realizējamo izglītības programmu īstenošanai. 

Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, droši lietošanai.  

Skolā ir noteikta Kārtība materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai, kura ir 

saistoša kabinetu vadītājiem un mācību priekšmetu pedagogiem un nosaka katra atbildību kabinetu 

izmantošanas laikā. Pedagogi un izglītojamie izmanto un saglabā skolas esošos materiāli tehniskos 

resursus. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā, par to atbild 

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope 

un remonts, kuru veic firmas saskaņā ar pakalpojumu līgumu. 

 

 

Sasniegumi: 

 Profesionālās izglītības programmas ir nodrošinātas ar materiāliem līdzekļiem, un tie tiek 

regulāri atjaunoti. 

 Bibliotēkas fonds tiek regulāri atjaunots ar jaunām mācību grāmatām un uzziņu literatūru. 

 Skolā ir iekārtoti mācību kabineti ar nepieciešamiem materiāliem līdzekļiem profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. 

 Mācību procesā tiek izmantotas datorprogrammas atbilstoši profesionālās izglītības programmas 

moduļu saturam. 

 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 kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. 

 

 



63 

 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot materiāli tehnisko līdzekļu bāzi atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un 

finansiālajām iespējām.  

 Sadarboties ar uzņēmumiem, lai iepazītos ar jaunākajām tehnoloģijām un profesionālajām 

datorprogrammām. 

 Iegādāties bibliotēkas elektronisko informācijas sistēmu un elektronisko katalogu, lai uzlabotu 

mūsdienīgu bibliotēkas darbu. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

4.6.2. Personālresursi 

 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta  personāls, 

nepieciešamības gadījumā tiek slēgts līgums ar ārpusskolas esošu personālu. Skolas pedagogiem ir 

pedagoģiskā izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu 

prasībām. 

Stājoties darbā, atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek pārbaudītas ziņas LR Iekšlietu ministrijas 

Sodu reģistrā, līdz šim brīdim nevienam darbiniekam nav konstatēti ierobežojumi strādāt skolā.  

2019. gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits skolā bija 66 darbinieki, darba tiesiskās attiecības 

uzsāka 21 darbinieks, bet pārtrauca – 19 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,59. 

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. 17. tabulu). 

17. tabula 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2019. gada 1. oktobrī 

 

Amata 

vienības 

nosaukums 

Darbinieku 

skaits 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības 
Maģistra 

grāds vai tam 

pielīdzināts 

Doktora grāds 
Pamatizglītība 

Vidējā vai 

vidējā 

profesionālā 

Augstākā 

Profesionālās 

izglītības 

skolotāji 

15 - 1 14 12 1 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

skolotāji 

17 - - 17 17 - 

Pedagoģiskie 

darbinieki 
10 - - 10 8 - 

Pārējie 

darbinieki 
24 7 10 7 - - 

Kopā: 66 7 11 48 37 1 

 

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

Saskaņā  ar Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumu Nr. 501 “Pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” skolā ir izveidota pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas, kura piešķir kvalitātes pakāpi vai sniedz 

vērtējumu kvalitātes pakāpes iegūšanai. No 2019. gadā strādājošajiem 42 pedagogiem 5 pedagogiem ir 

piešķirta kāda no profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm (skat. 18. tabulu).  2019. gada 1. 

septembrī pieteicās 2 pedagogi uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu.  

 
 

18. tabula 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes uz 2019. gada 1. septembri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu profesionālās pilnveides plāns tiek sastādīts katra mācību gada sākumā un papildināts 

pēc vajadzības. Skolas izglītības metodiķe un direktora vietnieks mācību darbā seko pedagogu 

profesionālajai pilnveidei un izglītības dokumentu atbilstībai normatīvo aktu prasībām un piedāvā valstī 

pieejamos profesionālās pilnveides 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. 

 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. 

Iespēju robežās skola nodrošina pedagogu profesionālo pilnveides kursu pieejamību skolā.  Pedagogi 

piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas. Katrs pedagogs 

pilnveido savu profesionālo karjeras izaugsmi. 

Skolotāji mācību gada laikā profesionāli pilnveidojas, apmeklējot atbilstošus kursus.  

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, skolēnu pētniecisko un radošo darbība latviešu valodas un 

literatūras stundās u.c., kā arī aktualitātēm un nozares jaunumiem skolā īstenojamajos mācību 

priekšmetos un moduļos. Informācija par pedagogu tālākizglītību apkopota Valsts izglītības satura 

Pakāpe 
Pedagogu skaits 

2019. gadā 

1. kvalitātes pakāpe 1 

2. kvalitātes pakāpe 5 

3. kvalitātes pakāpe 0 

Kopā: 6 
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sistēmā. 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  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. 

Profesionālo mācību priekšmetu pedagogi līdzdarbojas VISC organizētajās mācību priekšmetu 

moduļu un profesiju standartu izstrādes darba grupās, CPKE izstrādes darba grupās,, palīdz eksāmenu 

komisiju darbā. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi piedalās valsts centralizēto eksāmenu 

komisiju vadīšanā, novēro eksāmenu norisi, intervē izglītojamos valodu eksāmenos un ņem dalību 

eksāmenu labošanā. 

Atbilstoši 01.04.2014. MK noteikumiem Nr. 173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” skolas direktore un direktores 

vietniece audzināšanas darbā, ir apguvušas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo 

zināšanu saturu 40 akadēmisko stundu apjomā.  

Visi tehniskie darbinieki un pedagogi apguva 8 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Personāla atlasi skolā plāno direktora vietnieks mācību darbā  un personāla speciālists.  

 

Sasniegumi: 

 Skolā strādā augsta līmeņa profesionālo mācību priekšmetu pedagogi, kas strādājuši attiecīgajā nozarē. 

 Profesionālo mācību priekšmetu pedagogi piedalās profesijas standarta izstrādē, profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē, modulāro programmu aprobācijā. 

 Skolas darbiniekiem ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija un savas zināšanas regulāri papildina kursos. 

 Iegūto pieredzi profesionālās pilnveides kursos pedagogi izmanto mācību satura un metodikas pilnveidē. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt iesaistīties profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē un 

ieviešanā; 

 Pedagogiem regulāri papildināt savu profesionālo kvalifikāciju, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un 

veicinātu karjeras izaugsmi. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādes pašvērtējuma organizēšana 

 Skolas pašvērtējuma sistēma ir strukturēta un tiek plānota katru gadu, veidojot budžeta gada 

pārskatus un atskaites. Pašvērtējums aptver visas skolas darba jomas – mācību saturs, mācīšana un 

mācīšanās, atbalsts izglītojamajiem, izglītojamo sasniegumi, vide, iekārtas un materiāltehniskie resursi, 
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darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Pašvērtējums ir objektīvs, pamatots ar 

argumentiem un faktiem. Iepriekšējais pašvērtējuma ziņojums tika gatavots profesionālās izglītības 

programmu Administratīvie un sekretāru pakalpojumi un Ēdināšanas pakalpojumi akreditācijai un ir 

pieejams skolas mājaslapā (pieejams: http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2017/10/Skolas-

pasnovertejums_2017.pdf). Darba pašvērtēšana ir iekļauta arī gada publiskos pārskatos (pieejams: 

tpv.edu.lv/wp-content/uploads/2020/09/Publiskais-pārskats_2019.pdf). Pārskatā ir analizēti mācību un 

audzināšanas darba, metodiskā darba rezultāti, izglītojamo sasniegumi mācībās, skolas un ārpusskolas 

pasākumos. Pārskatā tiek izvirzītas prioritātes un uzdevumi nākamajam mācību gadam. 

Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas attīstības un investīciju 

stratēģijai 2015. – 2020. gadam. Regulāri tiek analizēti skolas darba rezultāti visās jomās. 

 Pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi un nodaļu vadītāji analizē sasniegumus, novērtē 

problēmas, ar kurām jāstrādā nākošajā gadā. 

Personāla nodrošinājumu vērtē pēc amatu aprakstiem, darba līgumu un darbinieku datu bāzēm. 

Personāla nodarbinātības efektivitāti vērtē pēc tarifikācijas dokumentiem, amata aprakstiem, 

pedagoģiskās padomes sēžu protokoliem, metodiskās padomes un metodisko komisiju sēžu 

protokoliem. 

Personāla attīstību vērtē, pētot darbinieku datu bāzi, personāla attīstībai paredzēto budžetu, 

pedagogu profesionālās pilnveides īstenošanu. 

Katra mācību gada noslēgumā pedagogs raksta savu pašvērtējumu, analizējot sasniegumus, 

trūkumus un izvirzot jaunus mērķus nākamajam gadam. Pašvērtējumus pedagogi iesniedz metodiķei, lai 

apkopotu datus un sniegtu izvērtējumu pedagoģiskās padomes sēdē. 

Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājumu un izmantošanu vērtē, analizējot materiālu un inventāra 

uzskaites dokumentāciju, kontroles un uzraudzības ziņojumus par telpu atbilstību, drošību, par 

instruktāžu atbilstību normatīvajiem dokumentiem. 

Finanšu resursu nodrošinājumu un izmantošanu vērtē, pētot gada tāmi, ikmēneša budžeta 

izdevumu tāmes, budžeta tāmes analīzes materiālus, cenu aptauju un iepirkumu konkursu rezultātus. 

Skolas vadība rosina personālu skolas pašvērtēšanai, aicinot iesniegt savus atzinumus un 

priekšlikumus. Pedagogi pārzina pašvērtēšanas procesu un iesaistās skolas pašvērtējuma procesā.  Katru 

gadu atbildīgie pedagogi un darbinieki piedalās attīstības plānošanā, prioritāšu noteikšanā, pašvērtējuma 

procesā, izmantojot iepriekš minēto programmu. 

Skolas administrācija apkopo iegūtos datus un izmanto pašvērtējuma ziņojumā un plānošanā. 

Vadība sniedz kolektīvam aktuālo problēmu pārskatu. Personāls zina skolas darba stiprās puses un 

izmanto tās, plānojot turpmāko darbu.  

Pašnovērtējuma sagatavošanas procesā ir svarīgi anketēšanas rezultāti: vecāku, pedagogu, 

izglītojamo, darba devēju. Rezultāti tiek apkopoti un apspriesti pedagoģiskās padomes sēdēs, 

kopsavilkumi tiek pievienoti pašvērtējumam. 

Stratēģiskā plānošana notiek saskaņā ar skolas pamatmērķi: 

Skolas attīstības plāns ir izstrādāts periodam - Skolas attīstības un investīciju stratēģija 2015. – 

2020. gadam (pieejama:http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/RTPV_Attīstības-un-investīciju-

stratēģija_05.05.2015..pdf ), tas ir strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Tā izpildi kontrolē skolas 

administrācija. Attīstības plānošana iekļaujas skolas darba plānošanas sistēmā. Stratēģiskajai plānošanai 

tiek ņemts vērā Rīgas reģiona plāns, Rīgas pilsētas attīstības plāns, demogrāfiskā situācija, 

nodarbinātība, darba devēju priekšlikumi.  Plāna izveidei izmantotas Eiropas Savienības regulas, Nozaru 

ekspertu padomju ieteikumi. Plāna izstrādē piedalās Skolas padome un izglītojamo pašpārvalde, savus 

priekšlikumus sniedz Skolas konvents.  Skolas pamatmērķis un uzdevumi noteikti šī pašnovērtējuma 4. 

lpp. 

 

http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/RTPV_Attīstības-un-investīciju-stratēģija_05.05.2015..pdf
http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2015/09/RTPV_Attīstības-un-investīciju-stratēģija_05.05.2015..pdf
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 Stratēģiskie attīstības mērķi paredz: 

 Veicināt mūžizglītības nepieciešamību; 

 Nodrošināt profesionālo un tālākizglītību dažādām sociālajām grupām; 

 Nodrošināt profesionālās izglītības ieguvi atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 Attīstības virzieni ir saskaņoti ar Izglītības un zinātnes ministriju. Attīstības virzieni ir plānoti 

saskaņā ar skolas pamatmērķi un iepriekš paveikto. Katru gadu, veidojot darba plānu, plānotie uzdevumi 

tiek izvērtēti. 

Atbilstoši skolas stratēģijai un, izvērtējot gada pārskata analīzes, katru gadu struktūrdaļas un 

nodaļas sagatavo darba plānus kārtējam mācību gadam, struktūrvienību vadītāji un administrācija seko 

to izpildei. Mācību gada plānos tiek izvirzītas prioritātes, ņemot vērā skolas pamatmērķus un 

pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi. Tiek 

izstrādāts skolas mācību gada, nodaļu, metodisko komisiju, mācību daļas vadītāja, audzināšanas darba, 

Pedagoģiskās padomes darba plāns, veikti ieteikumi Konventa darba plānošanā.  

Katru semestri direktora vietniekam mācību darbā tiek iesniegtas atskaites par paveikto. 

Direktora vietnieks mācību darbā, pamatojoties uz iesniegtajām atskaitēm, sagatavo ikgadējo publisko 

pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu akreditācijas komisijai. Katra mācību gada noslēgumā tiek 

sagatavots pārskats par gada darba plāna izpildi. Nodaļu vadītāji un direktora vietnieki par plānoto un 

paveikto informē administrācijas sēdēs vai pedagogus - pedagoģiskās padomes sēdēs, aktuālā 

informācija tiek nosūtīta Mykoob vidē. 

Skolas attīstības plānā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 

4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros iesniegti, izskatīti un saskaņoti dokumenti, lai uzsāktu 

tuvākajā laikā skolas ēkas siltināšanas darbus.. 

 

 

Sasniegumi: 

 Veiksmīga darba plānošana palīdz pilnveidot izglītojamo mācīšanās procesu un veicināt karjeras 

izaugsmi. 

 Saimnieciskā attīstības plānošana un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana notiek plānveidīgi. 

 Lielākā daļa pedagogu piedalās pēc vadības iniciatīvas skolas izglītības kvalitātes veicināšanā, piedalās 

plānošanas un attīstības procesā un uzņemas atbildību. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Katru gadu skolai turpināt veikt pašvērtējumu, lai uzlabotu mācību procesa darbības kvalitāti un 

izstrādātu tālākas attīstības perspektīvas. 

 Plānot ikgadējās aktivitātes un pasākumus saskaņā ar Skolas attīstības un investīciju stratēģiju 2015. – 

2020. gadam. 

 Motivēt pedagogus aktīvāk piedalīties pašvērtējuma analīzē un skolas attīstības plānošanā. 

 

Vērtējums: ļoti labi. 
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4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

 Skolā ir izstrādāti un pieejami darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija.  

 Ir izstrādāta un aktualizēta skolas struktūra (pieejams: http://rtpv.edu.lv/struktura/ ), kura 

aktualizēta 29.08.2017. sakarā ar nodaļu nosaukumu maiņu. Tā ir optimāla vadītāju skaita ziņā, aptver 

visas jomas - Mācību daļa, programmu nodaļas, Audzināšanas darba daļa, Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļa. 

Atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem ir izveidota izglītojamo pašpārvalde, pedagoģiskā 

padome un skolas padome, kā arī skolas konvents.  Skolas vadība sniedz savus priekšlikumus 

izglītojamo pašpārvaldei, skolas padomei, skolas konventam darbam, risināmajiem jautājumiem, skolas 

attīstības virzieniem, sadarbībai un mācību procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Skolas vadība nodrošina sistemātisku sadarbību ar valsts un sabiedriskajām organizācijām, citām 

izglītības iestādēm, darba devējiem, NEP, veicina skolas tēla atpazīstamību sabiedrībā.  

Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un sakārtoti 

atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai. Ar darbiniekiem darba tiesiskās attiecības noformētas valstī 

noteiktajā kārtībā, ievērojot izglītību, kvalifikāciju, pieredzi. 

Katras daļas un nodaļas vadītājiem, metodisko komisiju vadītājiem kompetence ir noteikta 

reglamentos un amatu aprakstos.  

Direktore pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi un mikroklimatu skolā, veicina personāla izpratni 

par skolas vīziju, misiju, mērķu sasniegšanu. Direktore darbojas atbilstoši uzticētajiem pienākumiem, 

sadarbojas gan ar personālu, gan izglītojamajiem, vecākiem, darba devējiem. 

Direktore un direktora vietnieki plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi. Direktore veido vienotu, sadarboties spējīgu, pozitīvi ieinteresētu vadības kolektīvu, 

kas atbildīgi veic uzticētos pienākumus un nodrošina kvalitatīvu iestādes darbību. Skolas vadība savā 

darbā ievēro un veicina gan izglītojamo, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas 

vērtības, lojalitāti Latvijas Republikai, Satversmei, un ētikas normas atbilstoši skolas Ētikas kodeksam, 

politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā. 

Gatavošanās Pedagoģiskās padomes sēdēm tiek realizēta Metodiskās padomes sēdēs, bet 

Pedagoģiskās padomes sēžu organizēšana notiek saskaņā ar mācību gada darba plānu, kā arī tiek 

plānotas vispārizglītojošo un/vai profesionālo mācību priekšmetu metodisko komisiju sanāksmes, 

informatīvi administratīvās sapulces.  Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darba plānus un to 

izpildi. Visas sēdes notiek saskaņā ar vadības apstiprināto ciklogrammu un tiek protokolētas, un 

numurētas, pieņemto lēmumu izpilde tiek kontrolēta. Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu, 

t.sk. Mykoob vidē, par pieņemtajiem lēmumiem. 

Skolas vadība pieņem apmeklētājus pirmdienās no 15.00.-17.00., kancelejas darba laiks darba 

dienās no 9.00. – 17.00. Personālam un izglītojamajiem ir iespējas brīvi komunicēt ar vadību. 

Kopumā var secināt, ka skolā ir veselīgs psiholoģiskais klimats, ka skolotāji skolā jūtas labi, jo 

ir cienīti un viņu profesionālie centieni novērtēti, darba vide ir atbilstoša individuālajām vajadzībām un 

atpūtas brīži pietiekamā daudzumā. 

Skolas darbību reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un skolas nolikums, 

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”. 

Atbilstoši nolikumam ir izstrādāta visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām, tā ir demokrātiska, regulāri tiek veikta aktualizācija. 

http://rtpv.edu.lv/struktura/
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Darba līgumi noslēgti ar visiem darbiniekiem, tie ir numurēti, reģistrēti un  sagatavoti saskaņā ar 

Darba likumu un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Personāla speciāliste ir atbildīga par 

personāla amata aprakstiem un darba līgumiem, ar kuriem iepazinies un rakstiski apstiprinājis ar 

parakstu katrs darbinieks, un saņēmis vienu eksemplāru.  

Pedagogu tarifikācija atbilst 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” un tiek ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

Grāmatvedības uzskaite notiek saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un 

finanšu vadību”, LR Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, kā arī citiem Ministru kabineta, Finanšu ministrijas un 

Izglītības un zinātnes ministrijas izdotiem normatīvajiem aktiem. Budžeta izlietojumu, visas saistības un 

prasības uzskaita vienā bilancē. Grāmatvedības uzskaite notiek grāmatvedības programmā „Horizon”. 

Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra, materiālu inventarizācija notiek vienreiz gadā uz 31. 

decembri. 

Normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija sakārtota atbilstoši lietvedības prasībām un saskaņā 

ar lietu nomenklatūru. 

Iesniegumu izskatīšana notiek saskaņā ar Iesniegumu iesniegšanas, izskatīšanas un uz tiem 

atbildēšanas kārtību RTPV, kā arī ir noteikta RTPV dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība. 

Pedagogu darba slodze ir noteikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, darba slodze tiek noteikta 

saskaņā ar katra mācību gada tarifikācijas plānu. Pedagogu personas dati un tarifikācija tiek ievadīta 

valsts izglītības informācijas sistēmā. 

Informācija par ārpusformālo izglītību pieejama tīmekļa vietnē (pieejams: 

http://rtpv.edu.lv/arpus-formala-izglitiba/), par izglītības iespējām tiek informēts izstādē “Skola”, 

informācijas dienās, profesionālajos konkursos, salidojumos, par to informēti darba devēji, NEP, 

profesionālās asociācijas u.c. 

 

Sasniegumi: 

 Skolas administrācija vada un kontrolē skolas darbību, kas noteikts skolas iekšējos reglamentos, 

instrukcijās, iekšējās kārtībās un nolikumos, pamatojoties uz valsts noteiktajiem normatīvajiem aktiem. 

 Skolas pašvērtējums tiek veikts regulāri visās jomās un atbilst noteiktajiem kritērijiem. 

 Ikdienas darbs notiek saskaņā ar skolas attīstības stratēģiju un gada darba plānu. 

 Skolas administrācija ir atbalstoša un pedagogu skatījumā ar augstām prasībām pret mācību darbu. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Nodrošināt skolas darbību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī sekot un 

aktualizēt informāciju atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem. 

 Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju un iekšējo kontroli. 

 Veidot vadības skolas struktūru atbilstoši mācību programmām un skolēnu skaitam. 

 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

 

http://rtpv.edu.lv/arpus-formala-izglitiba/
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4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Skola regulāri sadarbojas ar dibinātāju – Izglītības un zinātnes ministriju - mācību procesa 

organizēšanas jautājumos, apzaļumošanas un remontu projektu jautājumos, skolas attīstības plānošanā.  

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk tekstā - VISC) iesaistās profesionālo 

izglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu datu bāzes izveidē, jaunu izglītības programmu un 

moduļu kursu izstrādē, plānošanā, pedagogu profesionālajā pilnveidē. Licencēšanas un akreditācijas 

jautājumos skola sadarbojas ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk tekstā – IKVD). Skola 

iesaistījusies ES fondu un valsts budžeta finansēto 1,5 un 1 gadīgo programmu realizēšanā sadarbībā ar 

Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk tekstā – VIAA). 

Skola sadarbojas ar Rīgas pilsētas Izglītības, kultūras un sporta departamentu valsts centralizēto 

eksāmenu organizēšanā, pedagogu tālākizglītības kursu un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

olimpiāžu organizēšanas jautājumos.  

Skolai ir sadarbība ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspekciju Brasas iecirknī, laba 

sadarbība ir ar Rīgas pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektoriem, kuri regulāri divas reizes 

mācību gadā skolā viesojas ar izglītojošajām lekcijām. Skola sadarbojas ar Valsts policiju, kura veica 

pieteiktu reidu skolā, izmantojot dienesta suņus, lai mazinātu atkarību izraisošo vielu izplatību un 

lietošanu skolas teritorijā. Sadarbības ietvaros notika izglītojoša lekcija par atkarību izraisošo vielu 

ietekmi uz cilvēka organismu un sodiem, kas piemērojami lietošanas un izplatīšanas gadījumos. 

Skolai ir sadarbības līgums ar nevalstisko organizāciju Latvijas Samariešu apvienību (turpmāk 

tekstā - LSA). Jaunieši aktīvi veic brīvprātīgo darbu un organizē labdarības akcijas kopā ar samariešiem, 

kā arī piedalās citos viņu organizētajos pasākumos. Labdarības akciju aktivitātes un pārskati tiek ievietoti 

tīmekļa vietnē. Pedagogiem organizācija pasniedz pirmās palīdzības kursus.         

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 gatavo pārtikas pakas mazturīgām ģimenēm. 

Sadarbībā ar LSA tika organizēta 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. 

Skolas darbinieki un izglītojamie regulāri atbalsta dzīvnieku patversmi “Ulubele”, “Labās mājas” 

un dzīvnieku patversmi Tukumā. 

Skola sadarbojas ar darba devējiem praktisko mācību un kvalifikācijas prakses jautājumos, 

tādējādi sekmējot izglītojamo savlaicīgu nodrošināšanu ar prakses vietām. Organizējot un pilnveidojot 

praksi un tās programmas, tiek ņemti vērā uzņēmumu ieteikumi. Skola aktīvi sadarbojas ar Latvijas 

rūpniecības un tirdzniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirgotāju asociāciju 

un citām profesionālajām asociācijām, ar nozaru ekspertu padomēm - Tūrisma un viesmīlības nozarē, 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, un 

komerczinības) nozarē un Transporta un loģistikas nozarē. Nozaru ekspertu padomes sniedz informāciju 

par pieprasīto profesiju nepieciešamību, sniedz atzinumus par izstrādātajām izglītības programmām un 

uzņemšanas plānu, sniedz atzinumu par uzņēmuma atbilstību darba vidē balstītajām apmācībām. Stabila 

un ilgstoša sadarbība ir ar uzņēmumiem, kuri nodrošina praktiskās mācības, kvalifikācijas prakses, darba 

vidē balstītās mācības. 

Skolas vadība profesionāli un kvalitatīvi pilda uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas savā 

starpā, ar izglītojamajiem, personālu, vecākiem, sadarbības partneriem. Sabiedrības informēšana par 
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skolas pasākumiem un iestādes darbību, kā arī skolas tēla veidošana sabiedrībā notiek tīmekļa vietnē – 

sadaļās Aktualitātes, Publikācijas un statistika. 

Līdz šim skola ir aktīvi iesaistījusies starptautiskos projektos, veicinot skolas atpazīstamību un 

prestižu. Pēdējo 10 gadu laikā ir bijusi sadarbība ar 19 dažādām izglītības iestādēm no Igaunijas, 

Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Islandes, Norvēģijas, Vācijas, Polijas, Francijas, tai skaitā ar 4 izglītības 

iestādēm atkārtoti (Haapsalu Vocational Education and Training Centre Igaunijā, Kaunas Vocational 

Training Centre For Service and Business Lietuvā, Nykopings gymnasium Zviedrijā, Zespol Szkol 

Zawodowych Polijā), bet ar 2 skolām (Porvoo International College Somijā un Berufsbildende Schulen 

Rotenburg Vācijā) ir izveidojusies ilgstoša, cieša dažādu veidu sadarbība.  

 

2019. gadā skolā realizēti vairāki projekti: 

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:  

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. 

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, 
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Somijas, Čehijas republikas, Melnkalnes, Latvijas un Polijas. RTPV pasākumā pārstāvēja Mācību 

projektu vadītāja Ieva Eglīte.  

Erasmus+ mobilitātes projekta “Made in Bourgogne” ( projekta Nr. 2018-1-FR01-KA101-

047080) 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. 

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 foto grāmatās. 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. 

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).  

Anete Plūme sadarbībā ar skolas projektu vadītāju Ievu Eglīti uzrakstīja Skolēnu pašpārvalžu 

sadarbības projektu „Jaunieši ne tikai grib, bet arī var!”, kurā notika trīs aktivitātes, šajā projektā 

piedalījās arī RTRIT pašpārvalde, kā viesi. 

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. 

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. 

Skolai ir noslēgts līgums ar Junior Achievement Latvia (JA Latvija).  Programmas ietvaros tika 

izveidoti divi RTPV Skolēnu mācību uzņēmumi – SMU “DEGLĪTIS” un SMU “DAILE”.  
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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.  

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. 

 

Sasniegumi: 

 Skola  sadarbojas ar valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām. 

 Aktīva sadarbība notiek ar darba devēju profesionālām organizācijām, kas palīdz veidot skolas tēlu 

sabiedrībā. 

 Skolai ir sadarbības partneri ārzemēs un ir iespējas darboties dažādos projektos, t.sk. mācību praksei 

ārzemēs. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt sadarbību ar valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām. 

 Iesaistīties ES fondu finansētos projektos sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, lai attīstītu 

darba vidē balstīto izglītību un nodrošinātu prakses vietas uzņēmumos. 

 Sadarboties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu mācību procesa nodrošināšanas jautājumos un ES fondu projektu realizācijā. 

 Strādāt pie jaunu ārvalstu partneru piesaistes projektu realizācijā. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais) 

 
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola īsteno profesionālās izglītības programmas - 

Komerczinības, Telemehānika un loģistika, Banku zinības un finanses, Restorānu pakalpojumi un, ir 

specializējusies šo programmu īstenošanā ilgtermiņā. Skolai ir labs materiāltehniskais nodrošinājums 

un kvalificēti pedagogi, kas strādājuši nozarē, kā arī ir pasniedzēji, kuri strādā augstskolā.  

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola pirmā uzsākusi realizēt profesionālās izglītības 

programmu Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks. Skola lepojas ar 

izglītojamā Kristera Oldberga sasniegumiem konkursā “SkillsLatvia 2019”, kurš ieguva nominācijā 

“Transporta pārvadājumi” 1. vietu – zelta medaļu un tiesības piedalīties Eiropas jauno profesionāļu 

meistarības konkursā “EiroSkills 2020”, kravu pārvadājumu prasmju konkursā Grācā, Austrijā no 

2021. gada 6. janvāra līdz 2021. gada 10. janvārim. Skolai ir noslēgta vienošanās ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru ( turpmāk tekstā – VIAA) par izglītojamā dalību starptautiskajā konkursā 

“EiroSkills 2020”. 
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2020. gada 15. septembrī Komerczinības programmas, iegūstamā kvalifikācija reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks izglītojamā Ieva Līga Kajaka piedalījās “SkillsLatvija 2020” 

mazumtirdzniecības prasmju konkursā, kurā ieguva 2. vietu – sudraba medaļu. 

Skola ir licencējusi un gatavojas uzsākt jaunas tālākizglītības programmas, 960 st. un 640 st. 

apjomā; 

 Banku zinības un finanses, iegūstamā kvalifikācija finanšu darbinieks; 

 Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija noliktavas darbinieks; 

 Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija viesmīlis; 

 Grāmatvedība, iegūstamā kvalifikācija grāmatvedis. 

 

Skola Latvijas Republikas profesionālo iestāžu sporta spēlēs basketbolā 2020. gadā ieguva 

1. vietu. 

 

2019. gada martā RTPV pedagoģe Diāna Liepa uzstājās Latvijas Universitātes 77. starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē ar referātu “Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte”.  

 

 

6. Turpmākā attīstība  

 
Turpmākā skolas attīstība tiek plānota saskaņā ar Skolas attīstības un investīciju stratēģiju  

2021.- 2027. gadam, kā misiju nosakot - sagatavot darba tirgum kvalificētus, konkurētspējīgus 

un pieprasītus speciālistus komerczinību, finanšu un loģistikas jomās, kas spēj izglītoties mūža garumā. 

Skolas vīzija - kļūt par vadošu, modernu un tehnoloģiski aprīkotu ar augstu infrastruktūras līmeni 

profesionālās izglītības iestādi valstī ar konkurētspējīgu profesiju piedāvājumu. 

Lai sekmīgi īstenotu vīziju, skola plāno noteikt šādas attīstības prioritātes: 

1. Profesionālo izglītības programmu pilnveidošana, aktualizēšana un jaunu profesionālo izglītības 

programmu plānošana, izstrāde un īstenošana. 

2. Sadarbības ar darba devējiem pilnveidošana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai 

un darba vidē balstītu mācību organizēšana. 

3. Profesionālo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu izstrāde un īstenošana un 

ārpusformālās profesionālās kompetences novērtēšanas piedāvājums pieaugušajiem. 

4. Nacionālo, starptautisko projektu īstenošana. 

 

5. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana. 

6. Materiāltehniskās bāzes, infrastruktūras uzlabošana un modernizēšana. 
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Pielikums 
1. Pielikums 

 

1. tabula 

Prakses vietas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamajiem 

Izglītības programma (iegūstamā 

kvalifikācija). 

 

Prakses uzņēmumi. 

Komerczinības ( restorāna 

pakalpojumu komercdarbinieks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restorānu pakalpojumi (restorānu 

pakalpojumu speciālists) 

 

 

 

 

Komerczinības( komercdarbinieks) 

 

 

 

 

 

Telemehānika un loģistika ( 

loģistikas darbinieks) 

 

 

 

 

 

 

Komerczinības (mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks) 

 

 

 

 

 

Komerczinības (reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks). 

 

SIA PT3, SIA Nomeda, SIA 

Rosintere, IK Imbis, SIA Elpa 2, SIA 

Premier Restaurants Latvia, SIA 

Donegans,SIA Love Design, SIA viesnīca 

Rīdzene restorāns Piramīda, SIA resto Court, 

SIA Europica, SIA Radison Blue Latvija, 

SIA Ital pica, SIA Starptautiskais Muzikas 

Teatris restorāns, SIA Later Ltd, SIA 

G&K,SIA Welkom, SIA Baltic Restaurants 

Latvia, SIA Radison Blue Elizabete, AS 

Lido, SIA Maxima latvija, SIA AQUA 

LUNA, SIA Labā virtuve, SIA Stambulas 

kebabi,SIA Sushi home, SIA Latvia Catering 

Service, SIA Bbārs, SIA Čillija Pica, SIA 

Fīlings, SIA Cantus, SIA Love Design, SIA 

Sparina, SIA Folkbārs, SIA Sorakans SIA 

Onion Pluss u.c. 

 

 

SIA Baltic Restaurants Latvia, SIA 

Radisson BLU Rīdzene, SIA Radisson BLU 

Elizabete, SIA Retorāns māja, SIA Re Time, 

SIA Later Ltd, SIA Neff, SIA G&K, SIA 

Mogotel, SIA Māsas pie pannām, IK Imbis, 

SIA Melnā bite,  SIA Možums,  SIA Falko, 

SIA Anssa, SIA Marex, SIA Leibe u. c. 

SIA Izdevniecība iŽurnāli, SIA 

Arkolat, SIA Unicall, SIA AV Tehnik, AS 

Mārupes Metālmeisters, SIA Maxima 

Latvija, SIA Co Priedes, SIA PT 

Āgenskalns, SIA IVS Sistēmas, SIA IT 

Pluss, SIA Ros Balt Investment, SIA IS 

Group, SIA RIMI Latvia, SIA Cannelle 

Bakery, SIA Cervon Latvia, SIA Roms K u. 

c.  

 

SIA Orkla Confectionery snaks 

Latvija, SIA Maxima Latvija, SIA AV 

Texnika, SIA RIMI Latvia, SIA Trauku 

serviss, SIA Joinery, SIA Arkolat, SIA Do 

IT, SIA Astro,  SIA Vitrum Transport, SIA 

Baltic Logistic Solutions Ltd, SIA Vervo, AS 

Balticom, SIA Bravo, SIA Staburadzes 

konditoreja, SIA NP Logistic, AS Balticovo, 

SIA Tamro, SIA Kreiss, SIA Severstal 

Distribution, SIA Schenker, SIA DEPO D!$, 

SIA HAVI Logistic, SIA Transauto u.c. 
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SIA Profester Invest, SIA Sportland, 

SIA Lenoka, SIA Ervitex, SIA AV tehnika , 

SIA Maxima Latvija, SIA Jysk Linner 

Furniture, AS Rauta esko, SIA Apranga, SIA 

H&M Hennes&Mauritz, SIA RIMI Latvia, 

SIA Arkolat,  SIA LPP Retail Latvia, AS 

Drogas, SIA Elste un VS SIA Douglas 

Latvija, SIA Kanclers Pluss,  SIA Reserved, 

SIA Bravo, u. c. 

 

SIA Vidzemes Druka, SIA Aģentūra 

Raugs, SIA Watermelon, SIA Buts, SIA 

RIPA, SIA R&2, SIA Norde, SIA Jānis 

Roze, SIA Multiplex Sistems, SIA Clean R, 

SIA Arkolat, SIA Parīt Būs, AS 

Reklāmdruka, SIA MC Ābols, AS Lauku 

Avīze, izdevniecība Žurnāls Santa, SIA 

Mediapool Latvia u. c. 



 

 

2. tabula 
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas noslēgtie sadarbības līgumi ar darba 

devējiem profesionālās izglītības programmās 
Izglītības 

programma, 

iegūstamā 

kvalifikācija 

Sadarbības 

partneris 

(uzņēmums) 

RTPV 

līguma 

reģistrācijas 

numurs 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Līguma termiņš Sadarbības jomas 

Telemehānika un 

loģistika (loģistikas 

darbinieks), 

komerczinības 

(komercdarbinieks, 

reklāmas pakalpojumu 

speciālists). 

SIA AN 

Dizains 
Nr. 1 2014. 04.09. Nenoteikts Prakse 

Telemehānika un 

loģistika (loģistikas 

darbinieks). 

SIA ASTRO Nr. 2 2014. 08.09. Nenoteikts Prakse 

Restorānu 

pakalpojumi 

(restorānu 

pakalpojumu 

speciālists, viesmīlis) 

SIA AQUA 

Luna 
Nr. 3 2014.24.09. Nenoteikts Prakse 

Telemehānika un 

loģistika (loģistikas 

darbinieks) 

SIA 

Vikotrans 
Nr. 4 2014.25.09. Nenoteikts Prakse 

Telemehānika un 

loģistika (loģistikas 

darbinieks) 

SIA DS 

Smith 

Packaging 

Latvia 

Nr. 5 2014.29.09. Nenoteikts Prakse 

Komerczinības 

(komercdarbinieks, 

mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks). 

SIA AV 

Tehnika 
Nr.6 2014.10.10. Nenoteikts Prakse 

Restorānu 

pakalpojumi 

(restorānu 

pakalpojumu 

speciālists, viesmīlis). 

SIA  Wisher 

Enterprise 

LV 

Nr.7 2014. 14.10. Nenoteikts Prakse. 

Restorānu 

pakalpojumi 

(restorānu 

pakalpojumu 

speciālists, viesmīlis). 

SIA Filings Nr.9 2014. 15.10. Nenoteikts Prakse 

Telemehānika un 

loģistika  

(loģistikas darbinieks) 

SIA TZMO 

Latvija 

Nr.10 2014. 16.10. Nenoteikts. Prakse 

Restorānu 

pakalpojumi 

(restorānu 

pakalpojumu 

speciālists, viesmīlis) 

SIA G&K Nr.11 2014.20.10. Nenoteikts Prakse 

Restorānu 

pakalpojumi( 

restorānu pakalpojumu 

speciālists, viesmīlis) 

SIA LEIBE Nr.12 2016.10.06. Nenoteikts. Prakse 

Restorānu 

pakalpojumi 

(restorānu 

pakalpojumu 

speciālists, viesmīlis) 

SIA Joinery Nr. 13 2016.20.06. Nenoteikts Prakse 

Telemehānika un 

loģistika (loģistikas 

darbinieks) 

SIA Do It Nr.14 2016.07.09. Nenoteikts Prakse 

Telemehānika un 

loģistika (loģistikas 

darbinieks), 

komercdarbinieks 

SIA Do It Nr. 1 2018.08.11. Nenoteikts DVB mācības 
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(komercdarbinieks, 

reklāmas 

komercdarbinieks, 

mazumtirdzniecības 

darbinieks) 

 

 

2.pielikums 

1. tabula 

Izglītojamo dalība konkursos, sacensībās no 2018./2019. m. g. līdz 2019./2020. m. g.  

 

Konkursa/olimpiādes nosaukums 

un gads 

 

Izglītojamie Rezultāts 

Konkursi/olimpiādes valstī 

Angļu valodas olimpiādes 2. posms, Rīgas 

pilsētā, 2018. gada 30. oktobrī. 

Keita Elizabete Meiere, 2R 

kurss 
Atzinības raksts 

Erudīcijas konkurss “Erudīts”, Jelgavā 2018. 

gada 28. martā. 

Piedalās skolas 2 komandas -

latviešu valodas un vēstures 

komanda un dabaszinību, 

matemātikas komanda. 

3. vieta 

 Skatuves runas konkursa 2. kārta, 2018. gada 

12. aprīlī  

2. R kursa izglītojamā  

Digna Zilbere  
1. vieta 

49. angļu valodas olimpiādes 2. posms, 2019. 

gada 30. oktobrī. 
2. L kursa izglītojamā  

Laura Kļava 
3. vieta 

23. krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 

2. posms, 2019. gada 26. novembrī, 2. V kursa izglītojamā  

Olga Pulina 
Atzinības raksts 

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  konkurss 

Erudīts. Sagatavots mājas darbs “Vējš 

iedvesmo”. 
RTPV komanda 3. vieta 

Skatuves runas konkursa 2. kārta, 2019. gada 

17. aprīlī, Malnavas koledžā. 1. R kursa izglītojamā  

I. Haritonova 
1. pakāpe 

Konkurss “Jaunais komercdarbinieks”, 2019. 

gada 27. martā 
Sabīne Vīlaka, 2.R kurss 

Kristmunds Inguss Lauva, 

3.R kurss. 

3. vieta 

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības 

konkurss “SkillsLatvia2019”, nominācija 

Transporta pārvadājumi. 
Kristers Oldbergs, 3. L kurss 

1. vieta, zelta medaļa 

Līgums noslēgts ar VIAA par 

dalību “EirosSkills2020” 

konkursā 

Biznesa plānu konkurss „Uzdrīksties, tici, 

dari!” Inga Antropova, 4. L kurss 4. vieta 
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3. pielikums 

Audzināšanas un ārpusstundu pasākumi 

2019./2020. mācību gadā 

 

 Zinību diena- 3.septembrī; 

 Dzejas dienas. Skolas jauno dzejnieku dzejas lasījumi; 

 Vecāku sapulce 1.kursu vecākiem- 12. septembrī; 

 Baltijas brīvības ceļš mūsu skolā – veltīts Latvijas simtgadei; 

 Sporta diena «Sporto visa skola»- 25.septembris; 

 «West Coast Swing Dance Show» studijas prezentācija, 

            «Sporto visa skola» uzvarētāju sveikšana- 2.oktobrī; 

 Baltijas vienotības mēneša apkopojošā izstāde; 

 Skolotāju diena «Lauku sēta»- 5.oktobrī; 

 Labo darbu nedēļa no 15.oktobra līdz 19.oktobrim(atbalstījām krīzes centru –»Māras centrs»); 

 Skolas popularizēšanas vizītes – Rīgas 7.pamatskolā un Rīgas 64.vidusskolā; 

 Karjeras izglītības pasākums – iespēja studēt Eiropas augstskolās – 16.oktobrī; 

 LNV muzeja izstāde «Latvija brīvības cīņu laikā 1918.g. – 1921.g.»,veltīta Latvijas simtgadei; 

 Pirmo kursu iesvētības «Rūdīti, Erudīti» - 30. oktobrī; 

 Dalība profesionālās izglītības audzēkņu forumā Eiropas prasmju nedēļas ietvaros 

«Profesionālā izglītība ceļā uz izcilību un ekselenci» 31.oktobrī; 

 LNV muzeja izstāde «Valsts prezidentu institūcija Latvijā» veltīta Latvijas simtgadei; 

 Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekta «Domā radoši!» aktivitāte «Galda spēļu vakars»- 

6.novembrī; 

 Izteiksmīgās runas konkurss»- 7.novembrī; 

 Lāčplēša diena. Svecīšu nolikšana 11.Novembra krastmalā-11.novembris; 

 LNV muzeja izstāde «Latvijas simtgadei 11 planšetes»; 

 Plakātu konkurss «Mana vieta Latvijā» 

 Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekta «Domā radoši» aktivitāte «Modes skate» RTRIT 

tehnikumā. 

 Tikšanās ar labdarības fonda RH3 ar vēzi slimajiem bērniem vadītāju Raivi Hščanoviču- 

13.novembrī; 

 Labdarības akcija «Ziedo ar vēzi slimajai Evijai»- 13.11. – 18.12.; 

 Mūsu sirdis Latvijai – vēlējumu koks12.11.-16.11.; 

 Svētku koncerts «Latvija es Tevi mīlu» -16.novembrī; 

 Programma «Latvijas Skolas soma» izrāde «Karavīrs»- 22.11. un 23.11.; 

 LG5 kursa izlaidums 23.novembrī; 

 Programma «Latvijas Skolas soma» izrāde «Cimdu Jete»- 12.decembrī; 

 Pašpārvaldes 1. semestra darba izvērtējums, ziemassvētku pēcpusdiena-18.decembrī; 

 Ziemassvētku pasākums-  «Mani bērnības Ziemassvētki»18.decembrī; 

 Kursu eglītes; 

 Fotografēšanās ar foto kompāniju «Mārīte»- 20. decembrī; 

 Dalība samariešu organizētajā akcijā «Svinēsim visi valsts svētkus kopā»; 

 Galda spēļu maratons janvāra mēnesī; 

 Reklāmas darbu konkurss 20.01. – 24.01.; 

 Tematiskā audzinātāja stunda «1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres diena»; 

 1. kursu viktorīna dabas zinības «Zini, mini, uzmini – 28. janvāris»; 
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 Dalība karjeras dienā «Atnāc un uzzini» Tukuma pilsētā 6. februārī; 

 Žetona vakars «Lielais Kristaps» - 7. februārī 

 Vizuālās mākslas olimpiāde «Mana krāsainā pasaule» - 18. februārī; 

 Valentīna dienas balle «Sarkanais paklājs» - 13. februārī; 

 Dalība izstādē «Skola 2020» - 28.02. – 01.03.; 

 Tikšanās ar fotogrāfu, komunikācijas speciālistu «Laiks jauniešiem»  

valdes priekšsēdētāju Gintu Jankovski – 10.03.; 

 

Audzināšanas darba pasākumi attālinātās mācīšanās laikā 

 Lieldienu zaķu Nepieradinātā modes skate. Taisām Lieldienu zaķus no otro reizi 

izmantojamajiem materiāliem 07.04. – 13.04.; 

 Tematiskā audzinātāja stunda «Pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veicināšana attālinātas 

mācīšanās procesā» - 21.04. 

 Audzinātāja stunda «Solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par 

savu, citu un kopīgu labumu, demokrātiskais dialogs ar citiem attālinātās mācīšanās 

procesā» - 28. aprīlī 

 Latvijas Republikas Neatkarības diena. «Baltā galdauta svētki katram savās mājās» - 4. 

maijā 

 Eiropas diena – 9. maijā; 

 Mātes diena «Sveicam savas mammas» - 10. maijā; 

 Tematiskā audzinātāja stunda «Piecas motivācijas un vajadzības jomas» - 12. maijā; 

 Starptautiskā ģimenes diena, ģimenē – 15. maijā; 

 Audzinātāja stunda «Sporto visa skola» - 19. maijā; 

 Audzinātāja stunda «SARUNĀSIM» par drošību uz ūdens, drošību uz ielas, drošību 

bīstamās situācijās, pirmo palīdzību;  

 Aptauja par attālināto mācīšanos 16. jūnijā; 

 Izlaidumi 19. jūnijā, 25. jūnijā; 

Programma «Latvijas skolas soma» 

 

Latvijas Nacionālā  teātra izrāde «Katls» - 9. aprīlī – pārcelta uz nenoteiktu laiku. 
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4. pielikums 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas dalība sporta pasākumos valstī  

2019./2020. māc. gadā 

1. tabula 

Datums Pasākums Norises vieta Dalībnieki Rezu

ltāti 

19.09.2019. 

LR profesionālās 

izglītības mācību 

iestāžu sacensības 

vieglatlētikā . 

Ogres Tehnikuma 

programmu īstenošanas 

vieta Vecbebri. 

Skolas meiteņu un zēnu 

vieglatlētikas 

komandas. 

7. vieta 

jauniešiem 

7. vieta 

meitenēm 

26.09.2019. 

LR profesionālo mācību 

iestāžu sacensības  

rudens krosā. 

Ogres Tehnikuma 

programmu īstenošanas 

vieta Vecbebri. 

Skolas meiteņu un zēnu 

komandas krosā. 

7. vieta 

jauniešiem 

6. vieta 

meitenēm 

 

02.10.2019. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

sacensības šautriņu 

mešanā mērķī 

Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums (RTRIT) 

Skolas meiteņu un zēnu 

šautriņu mešanas 

komandas. 

4.vieta 

jauniešiem 

10. vieta 

meitenēm 

08.10.2019.

09.10.2019. 

16.10.2019. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu  

sacensības galda tenisā 

RTRIT, Rīgas Tehniskā 

koledža (RTK), Banku 

augstskolā 

Skolas meiteņu un zēnu 

komandas galda tenisā. 

 

5. vieta 

jauniešiem 

9-10. 

vieta 

meitenēm 

30.10.2019. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

sacensības novusā 

jaunietēm. 

RTRIT Skolas meiteņu novusa 

komanda. 

9.-12. 

vieta 

jaunietēm 

11.11.2019. 

RVT 100 gadi AMI 

30. gadi  VFS 

sacensības 

,,Sportiskākais 

jaunietis 2019”, “ 

Sportiskākā jauniete 

2019”. 

Rīgas Valsts tehnikums 

(RVT) 

Mūsu skolas 3spēcīgākie 

zēni un 3 spēcīgākās 

meitenes. 

 

Linda Broliša 

1. B kurss 

2. vieta 
komandai  

 (jaunieši un 

meitenes 

kopā) 

1.vieta 

individuāli 

(Lindai 

Brolišai 

1B kurss.) 

14.11.2019. 

28.11.2019. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

sacensības volejbolā 

RVT 

RTK 
Skolas zēnu un meiteņu 

volejbola komandas. 

9.-12. 

vieta 

jauniešiem 
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 17. vieta 

meitenēm 

11.12.2019. 

17.12.2019. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

sacensības dambretē. 

RTRIT Skolas zēnu un meiteņu 

dambretes komandas. 

8. vieta 

jauniešiem 

6. vieta 

meitenēm 

Par 

2018./2019. 

māc gadu. 

Dokumenti 

konkursam 

iesniegti 

2019. gada 

septembrī. 

Piedalīšanās konkursā 

LR  labākais sportists 

Profesionālajā 

izglītībā. 

RTK 

Andrejs Čemirtāns, 4.G 

kursa absolvents 

 

Daniela Smilgdrīva, 3. 

E kurss 

5. vieta 

 

 

5. vieta 

14.01. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

sacensības roku cīņā. 

Rīgas Tehniskā koledža. Skolas jauniešu roku 

cīņas komanda. 
9. vieta 

21.01. un 

28.01.   

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts basketbolā 

meitenēm. 

Rīgas Stila un Modes 

tehnikums 
Skolas meiteņu 

basketbola komanda. 

2.vieta 

Rīgas 

reģionā 

4 vieta LR. 

06.01. un 

12.01. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts basketbolā 

jauniešiem. 

Vidzeme Tehnoloģiju 

un dizaina tehnikums. 

Saldus Tehnikums. 

Skolas jauniešu 

basketbola komanda. 

1.vieta 

apakšgrupā\ 

1. vieta LR 

18.02. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts Telpu 

futbolā meitenēm. 

Rīgas Stila un Modes 

tehnikums 
Skolas meiteņu Telpu 

futbola komanda. 
9.-12. vieta. 

03.03. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts 

badmintonā meitenēm. 

Rīgas Stila un Modes 

tehnikums 
Skolas meiteņu 

badmintona komanda 

13.-14. 

vieta. 

03.03. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts 

badmintonā 

jauniešiem. 

Rīgas Stila un Modes 

tehnikums 
Skolas jauniešu 

badmintona komanda. 

10-12. 

vieta. 
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Gūtmane 

20011288 

 

Iestādes vadītājs: 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās 

vidusskolas 

direktore 

Inita Safronova 

 

______________________ 
(paraksts) 

 

Saskaņots: 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Izglītības departaments 

_________________________________ 

 

_____. _____. ____________________ 

 

01.04. -

31.05. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

audzēkņu konkurss 

Par Latvijas vēstures 

sporta jautājumiem. 

Atbildes elektroniski 

iesūtīja LR profesionāls 

izglītības mācību 

iestāžu sporta klubam 

AMI. 

Ilona Haritonova 2R 

kurss 
6. vieta 

Visu 2019.- 

2020. m. g. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

konkurss par 

sportiskāko mācību 

iestādi jauniešiem. 

LR profesionālo mācību 

iestāžu sporta bāzes. 

Skolas jauniešu 

komandas. (9 sporta 

veidos) 

4. vieta. 


