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1. Pamatinformācija 

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas juridiskais statuss 

 

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

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

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

Rīgas Tirdzniecības tehnikums tika pārdēvēts par Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu 

(turpmāk tekstā - skola), 10.07.2013. izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. 3331001361. Skola ir 

Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta iestāde profesionālās izglītības iegūšanai. Skolas 

darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums u.c. normatīvie akti, 

kā arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas nolikums, kas apstiprināts ar Izglītības un 

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

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

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

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

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

gadu pastāvēšanas laikā skolu beiguši  23 913 absolventi. 

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

darbu koordinē direktora vietnieks mācību darbā. Mācību daļā strādā, atbilstoši apstiprinātam 

darba plānam, darba vidē balstīto (DVB) mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķis,   

Komerczinību (komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks), Komerczinību 

(komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks), restorānu pakalpojumu un ēdināšanas 

pakalpojumu, banku zinību un finanšu izglītības programmu nodaļas metodiķis, Loģistikas un 

telemehānikas, komerczinību (reklāmas pakalpojumu), administratīvo un sekretāru pakalpojumu 

izglītības programmu nodaļas metodiķis, kā arī izglītības metodiķis, sporta darba 

organizators un bibliotekārs.   

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu un Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās 

komisijas darbu vada izglītības metodiķis. 

 Mācību daļa sagatavo priekšlikumus Metodiskās padomes darbībai, sniedz informāciju 

Pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas padomes un Skolas konventa sēdēs. 

Audzināšanas darbu vada direktora vietniece audzināšanas darbā, kura koordinē kursu 

audzinātāju darbu, ārpusstundu pasākumus, interešu izglītības darbu, kā arī konsultē skolas 

pašpārvaldi.  

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs organizē un vada saimnieciskā nodrošinājuma 

procesu skolā, un ir atbildīgs par tehniskā personāla darbu. 

2020./2021. mācību gadu uzsāka 527 audzēkņi. Skolā kopā strādāja 42 pedagogi un 

pedagoģiskie darbinieki. 

 Skola tika akreditēta 2016. gadā uz sešiem gadiem.
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Skolas darbības virzieni un mērķis 

 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, īstenot izglītības programmas, kas nodrošina 

valsts profesionālās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.  

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

Skolas pamatuzdevumi saskaņā ar nolikumu: nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību 

un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes, sagatavot darba tirgum kvalificētus 

speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, radīt labvēlīgus 

apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai, izveidot profesionālās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu 

līdzekļus, valsts kustamo un nekustamo mantu. 

 

 

 2020. gada skolas darbības mērķis 

 

 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.  

 

1.4. Skolas darbības galvenie uzdevumi 2020. gadā 

 

1. Sagatavot jaunās profesionālās izglītības programmas Banku zinības un finanses 

(iegūstamajā kvalifikācijā – finanšu darbinieks) jauniešiem ar pamatskolas izglītību un izglītības 

programmas Restorānu pakalpojumi (iegūstamajā kvalifikācijā – viesmīlis) jauniešiem ar 

pamatskolas izglītību un pārējās komerczinību ( iegūstamās kvalifikācijas – komercdarbinieks, 

mazumtirdzniecības komercdarbinieks, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks) profesionālās 

izglītības programmas, reklāmas pakalpojumu programmu ( iegūstamā kvalifikācija – viesmīlis), 

profesionālās tālākizglītības programmas (kvalifikācijas – finanšu darbinieks, grāmatvedis, 

restorānu pakalpojumu speciālists un noliktavas darbinieks) akreditācijai. 

 2.  Pilnveidot pedagogu un izglītojamo kompetenci daudzveidīgu digitālo mācību 

platformu un rīku izmantošanā mācību procesā. 

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 2020./2021. 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. 
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 6. Turpināt īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projektu 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 

(vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001). 

7. Pedagogiem strādāt Valsts izglītības satura centra izveidotajās darba grupās pie jaunu 

profesionālo modulāro izglītības programmu izstrādes un ieviešanas, profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu satura, kā arī mācību līdzekļu un metidisko mācību materiālu veidošanas.  

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

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

iestāžu 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, Nordplus programmas 

projektu, Eiropas Savienības Erasmus+ Mobilitātes programmas projektu, kā arī piedalīties Rīgas 

pilsētas un partnerskolu realizētajos projektos. 

11. Gatavoties dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2021. gada 

vasarā Rīgā, piedalīties plānotā repertuāra apguves svētku dalībnieku atlases skatēs. 

12. Sekmēt audzēkņu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanos, 

radot jauniešiem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 

turpināt piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītajā iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. 

13. . Veidot komunikāciju ar sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un organizēt 

pasākumus, lai informētu potenciālos izglītojamos un viņu vecākus (vai to likumiskos pārstāvjus) 

par mūsu skolā īstenotajām profesionālās izglītības programmām. 

14. Organizēt karjeras izglītības pasākumus, popularizējot finanšu pratību un 

uzņēmējdarbības spējas, kā ļoti svarīgu, ikdienas dzīvē un jebkurā izvēlētajā kvalifikācijā 

pielietojamu prasmi. 

15. Mācību un audzināšanas procesā pievērst uzmanību izglītojamo sociāli emocionālajai 

audzināšanai – savstarpējo attiecību kultūrai, konfliktu risināšanai, iecietības veicināšanai, savu 

pienākumu un tiesību ievērošanai, pamatvērtību popularizēšanai. 

16.Veicināt izglītojamo pieredzes teorētisko zināšanu un praktisko prasmju lietošanu 

praksē ar mērķi nodrošināt konkurētspēju darba tirgū un karjeras izaugsmes iespējas. 

17. Veicināt izglītojamo pieredzes teorētisko zināšanu un praktisko prasmju lietošanu 

praksē ar mērķi nodrošināt konkurētspēju darba tirgū un karjeras izaugsmes iespējas. 

18. Veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību un teorētisko zināšanu nostiprināšanu darba vidē 

balstītu mācību un mācību prakses laikā ar mērķi paaugstināt izglītojamo konkurētspēju darba 

tirgū, kā arī attīstīt nepieciešamās prasmes un kompetences, atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai. 

19. 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 
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energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta pieteikšanās dokumentācijas 

sagatavošanā. 

 

 

2. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas finanšu resursi 

un darbības rezultāti   

2.1.Finanšu resuri 

 

    Skolas finanšu resursi un tā izlietojums apkopoti 1.- 3. tabulā. 

 

              

                           1. tabula.  

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (eiro) 

 

             

Nr. 

p.k. 

Finansiālie rādītāji 

2019. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2020. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

1 188 227 1 284 976 1 274 180 

1.1. Dotācija 1 167 127 1 264 480 1 264 480 

1.2. Transferti 6 664 6 996 794 

1.3. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

14 436 13 500 8 906 

2. Izdevumi (kopā) 1 184 449 1 281 650 1 277 056 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

1 171 791 1 269 150 1 269 150 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 919 973 1 036 923 1 036 923 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

221 818 232 227 232 227 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

12 200 12500 7 906 
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2. tabula 

 

Eiropas Sociālā fonda finansējums projektu un pasākumu īstenošanai (eiro) 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2019. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2020. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

41 982 49 259 44 517 

1.1. Dotācija 41 982 49 259 44 517 

2. Izdevumi (kopā) 41 982 49 259 44 517 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

41 982 49 259 44 517 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 35 087 36 679 31 937 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

6 895 2 970 12 580 

 

 

3. tabula. 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (eiro) 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2019. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2020. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

0 14 524 14 524 

1.1. Dotācija 0 14 524 14 524 

2. Izdevumi (kopā) 0 14 524 14 524 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

0 2 666 2 666 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 0 2 666 2 666 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

0 11 858 11 858 
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4. tabula. 

 

Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (eiro) 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2019. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2020. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

13 184   

1.1. Dotācijas 0 0 0 

1.2. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

0 0 0 

1.3. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

13 184 14 044 520 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

 2. Izdevumi (kopā) 1 686 14 044 520 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

1 686 12 684 520 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 686 12 684 520 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.2. Skolas darbības rezultāti 

 
2.2.1. Skolas īstenotās programmas pārskata gadā 

 

Skola 2020. gadā realizēja 12 licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības 

budžeta programmas (skat. 5.tabulu) 

5.tabula 

 

Izglītības programmas Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2020. gadā 

 

N. 

p. k. 

Izglītības 

programma 
Iegūstamā kvalifikācija 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licences nr. 

un datums 

Akreditā-

cijas lapas 

nr. un 

termiņš 

Izglītoja-

mo skaits 

2017. g.  

1. sept. 

Izglītoja-

mo skaits 

2018. g.  

1. sept. 

Izglītoja-

mo skaits 

2019. g.  

1. sept. 

Izglītoj

a-mo 

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 12 

2. 
Restorānu 

pakalpojumi* 
Viesmīlis 33 811 04 1 

P-17248 

03.08.2020. 

AP 6073 

27.11.2020. 

 

- 

 

25 

 

19 13 

3. 
Restorānu 

pakalpojumi 
Viesmīlis 33 811 04 1 

P_3048 

02.07.2020. 

Akriditēs 

2020. 

novembrī 

 

- - - 13 
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*-parastās izglītības programmas 

 

 Skola piedalās ES fondu finansētajā projektā - Eiropas Savienības fondu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 

Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanā (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)” , kuri dod iespēju 1,5 

gadu laikā apgūt profesionālās izglītības programmu pēc vidusskolas. 

 2020. gadā skola īstenoja vienu licencētu un akreditētu Eiropas Sociālā fonda profesionālās 

izglītības programmu izglītojamajiem ar iegūtu vidējo izglītību programmā Telemehānika un 

loģistika (iegūstamā kvalifikācija -loģistikas darbinieks). 2020. gadā mācījās divas ES fonda 

grupas.  

 Skolā ir iespējams iegūt ārpusformālās izglītības sistēmas profesionālās kompetences 

novērtēšanu kvalifikācijā loģistikas darbinieks.  

Noslēgti deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par ārpusformālās 

izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējām. 2020. gadā neviens 

nav izmantojis iespēju iegūt kvalifikāciju. 

4. Komerczinības Komercdarbinieks 33 341 02 1 
P-15622 

10.07.2017. 

AP 5216 

27.11.2020. 
90 69 45 56 

5. 
Telemehānika 

un loģistika 
Loģistikas darbinieks 33 345 12 1 

P-14516 

31.08.2016. 

AP 4668 

06.12.2022. 
124 117 122 159 

6. Komerczinības 
Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks 
33 341 02 1 

P-17129 

25.07.2018. 

AP 6072 

09.11.2020. 
0 28 50 40 

7. Komerczinības 
Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 
33 341 02 1 

P-15623 

10.07.2017. 

AP 5217 

09.11.2020. 
70 76 90 100 

8. 
Banku zinības 

un finanses 
Finanšu darbinieks 33 343 01 1 

P_1879 

29.08.2019. 

Akriditēs 

2020. 

novembrī 

 

- - 28 51 

9. 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
33 346 01 1 

P_1880 

29.08.2019. 

 

AP 6075 

28.12.2023. 
- - 15 30 

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 30 

11. 
Ēdināšanas 

pakalpojumi* 

Ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists 
33 811 02 1 

P-11858 

03.06.2015. 

 

AP 5213 

28.12.2023. 
26 19 13 13 

12. 
Telemehānika 

un loģistika 
Loģistikas darbinieks 35b345121 

P-16236 

02.11.2017. 

AP5219 

06.12.2022 
23 16 16 10 

     KOPĀ 477 470 476 527 
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2.2.2. Mācību process 
 

2.2.2.1. Pedagoģiskās padomes sēdes 

 

 2020. gadā tika plānotas un notika 4 pedagoģiskās padomes sēdes (turpmāk tekstā – PPS). 

2020. gada 6. janvārī notika PPS par 2019./2020. māc. gada 1. semestra mācību darba, 

skolas audzināšanas darba rezultātiem un projektu aktivitātēm. PPS nodaļu vadītāji analizēja 

mācību darba rezultātus, kavējumus, problēmas mācību un audzināšanas darbā. Direktora 

vietniece audzināšanas darbā analizēja skolas audzināšanas darbu, izvērtējot pasākumus, dalību 

programmā “Skolas soma”, kā arī prezentēja izglītojamo atgriezeniskās saites apkopojumu par 

apmeklētajiem pasākumiem.  

 Projektu vadītāja I. Eglīte analizēja paveikto projektu darbā. Skola piedalījusies 

pašpārvalžu projektā “Domā radoši”, Erasmus+ mobilitātes projektos, kā arī par darbu  Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. 

2020. gada 26. jūnijā notika PPS par 2019./2020. mācību gada 2. semestra mācību un 

audzināšanas darba rezultātiem. 1,5 gadīgās izglītības programmu, ESF darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā 

vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas 

ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 īstenošanas rezultātiem. PPS tika analizēti CPKE 

rezultāti, skolas audzināšanas darbs, skolas Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās 

komisijas un profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs, sporta darbs, kā arī 

pedagogi tika iepazīstināti ar Erasmus+ mobilitātes projektiem. Prakses nodaļas vadītāja 

izvērtēja izglītojamo kvalifikācijas prakses rezultātus.  

PPS tika analizēts attālinātais mācību darbs, pamatojoties uz izglītojamo un pedagogu 

aptaujā sniegtajām atbildēm. Pamatojoties uz skolas izvirzīto metodisko tēmu, tika apkopota 

informācija par digitālo rīku, mācību platformu izmantošanu attālinātajā mācību darbā. Pedagogi 

dalījās pieredzē, apkopojot prezentācijā labās prakses piemērus. 

2019./2020. m.g. rezultāti tika vērtēti kā apmierinoši.  

2020. gada 24. novembrī notika PPS par 1. kursu adaptācijas procesu un Valsts centralizēto 

eksāmenu un centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem. Mācību darba 

kvalitātes izvērtējums 1. kursos pēc vēroto stundu un izglītojamo aptauju rezultātiem. PPS pirmo 

kursu audzinātāji bija sagatavojuši prezentāciju par adaptācijas procesu. Kursa audzinātāji 

informēja pedagogus par mācību rezultātiem, problēmām mācību un audzināšanas darbā, 

integrēšanos jaunajā kolektīvā. PPS tika pieņemti lēmumi par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem, 

kuriem sliktas pamatzināšanas matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā, lai sekmīgi sagatvotu 

centralizētajiem eksāmeniem.  

2020. gada 28. augustā notika PPS par 2019./2020. māc. gada uzdevumiem, jaunā vispārējās 

vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības standarta ieviešanu mācību procesā.  
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2.2.2.2. Valsts pārbaudes darbu rezultāti  

 

Valsts  centralizēto eksāmenu rezultāti vispārizglītojošajos mācību priekšmetos  

2019./2020. m.g. 

  

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% (skat. 6. tabulu). 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. 

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 uzrādījuši 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. 
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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 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 jēpievērš runāšu 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. 

daļa’13%. No eksāmena rezultātiem var secināt, ka turpmākajā darbā jāstrādā pie argumentēto 

eseju rakstīšanas prasmju pilnveidošanas. 

 

6. tabula 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2019./2020. m.g. 

 

Eksāmens 
Vid. 

vērtēj. 

Kārtot. 

skaits 

<5

% 

5-

9% 

10-

19% 

20-

29% 

30-

39% 

40-

49% 

50-

59% 

60-

69% 

70-

79% 

80-

89

% 

90-

100% 

Angļu 

valoda 
66,4% 62 0 0 1 0 3 4 8 18 19 5 4 

Krievu 

valoda 
70,8% 26 0 0 0 0 0 4 4 3 5 9 1 

Latviešu 

valoda 
47,9% 89 0 0 0 5 33 13 18 13 6 0 0 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

38,7% 105 0 1 3 26 31 22 12 7 3 0 0 

Matemātika 17,7% 88 8 15 32 20 8 4 1 0 0 0 0 

  

 

Necentralizēto eksāmenu rezultāti 2019./2020. m. g.                7. tabula 

 

Eksāmens 

Izglītojamo 

skaits 

Vid. 

vērtējum

s % 

4  5 6 7 8 9 10 
Vidējais vērtējums 

(balles) 

Ekonomika 16 71,3% 1 1 6 2 2 4 0 6,94 

Informātika 2 53,79% 0 1 1 0 0 0 0 5,5 
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8. tabula 

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

 

 

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

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

vērtējums 6,94. Analizējot eksāmenun 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.  

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. 

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 16,9 16,3 17,7 20,3 19,5 20,6 38,1 37,2 39,9 34,6 32,7 35,4 

Angļu valoda 54,3 57,8 66,4 49,4 50,9 57,7 65,3 66,1 73,4 61,9 62,7 70,00 

Krievu valoda 77,5 81,5 70,8 67,7 70,1 69,1 74,4 79,1 76,3 70,3 74,4 73,3 

Latviešu valoda 
45,1 

40,1 47,9 42,1 39,4 42,2 52,8 49,8 53 52,6 49,9 52,9 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
39,6 41,5 38,7 36,9 39,5  38,1 42,4 45,7  42,6 40,0 41,3  39,6 

Ekonomika - 62,7 71,3 - 69,8 57,9 - 75,12 68,29 - 71,9 68,7 

Informātika - 50,1 53,79 - 45,8 46,68 - 62,51 65,42 - 59,9 60,57 
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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 krievu valodā, vēsturē, angļu valodā 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 individuālo zināšanu, 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” 

ietvaros. 

 

 

1. attēls 

 

 

 
 

 

 

 

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, uzrādot optimālu profesionālo kompetenču apguves līmeni un  iegūstot vidējo 

vērtējumu skolā 7,48. 

9.tabula 

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

valsts finansētajās programmās 

 

Nr. 

p.k. 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Izglīto- 

jamo 

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 
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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 11 10 21 10 14 10 7,48 

 

 

 

10. tabula. 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums skolā un valstī  

no 2017. gada līdz 2020. gadam 

 

 

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. 10.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. 

Muttiskajā daļā izglītojamie atbildēja labi, pamatojot atbildes ar kvalifikācijas praksē iegūtajām 

zināšanām. 

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 -6,71 balles (skat. 10.tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 13% izglītojamo 

uzrādīja augstu profesionālo kompetenču apguves līmeni, 82% optimālu, 25% vidēju. No 

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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eksāmena rezultātiem var secināt, ka 95% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves 

līmeni. 

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 (skat. 

10.tabulu). 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. 

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. 

           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.  

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 mācījās 9 izglītojamie.  

2020. gada oktobrī eksāmenu kārtos 9 izglītojamie. 

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 (skat. 11. tabulu). 
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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 

Izglīto-

jamo 

skaits 

5 6 7 8 9 10 
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. 

2019./

2020. 

m. g. 

No 2015.- 2019. m. g. 

Telemehānika  

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
8.1 8,67 8,37 7,04 7,89 

LG1;LG2;LG3;LG4, LG5, 

LG6, LG7 

Restorānu 

pakalpojumi 

Restorāna 

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 

 

  
 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 11.,12. un 13. tabulu). 

Mācību gads Iegūstamā kvalifikācija Izglītojamo skaits CPKE 

Loģistikas 

darbinieks 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

Komercdar-

binieks 

Loģistikas 

darbinieks 

Restorānu 

pakalpojumu 

speciālists 

Komerc

dar-

binieks 

2015./2016. m. g. LG1  AC1  21 14  

2016./2017. m. g. LG2  AC2  12 9  

2017./2018. m. g. 

(rudens 

uzņēmšana) 

LG3  AC3 K1 12 9 5 

2017./2018. m. g. 

(ziemas 

uzņēmšana) 

LG4   11   

2018./2019. m. g. 

(rudens 

uzņēmšana) 

LG5   6   

2018./2019. m. g. 

(ziemas 

uzņēmšana) 

LG6   8   

2019./2020. m. g. 

(rudens 

uzņēmšana) 

LG7   9   

Kopā 11 grupas 116 izglītojamie 
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2.2.3. Metodiskais darbs 
 

Skolā darbojās Profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija (PMP MK)  un 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija (VMP MK). ( MK vadītājas T. Džugleja 

un M. Gailāne) 

 

 

2.2.3.1. Jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde 

 

2020. gadā saņemtas licences šādām  profesionālās tālākizglītības programmām: 

14. tabula 

 

N. 

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. 
Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
30T345121 P_2413 06.05.2020 

3. 
Restorānu 

pakalpojumi 
Viesmīlis 30T811041 P_2663 15.06.2020. 

4. Grāmatvedība Grāmatvedis 30T344021 P_2406 06.05.2020. 

5. 
Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Lietvedis 30T346011 P_3195 15.07.2020. 

 

  

2.2.3.2. Darbs pie kvalifikācijas eksāmenu satura un moduļu noslēguma pārbaudes 

darbiem, programmām sadarbība ar VISC 

 

 Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra ( turpmāk tekstā –VISC) profesionālās 

izglītības pārbaudījumu nodaļu, pedagogi strādāja darba grupās pie profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu satura: 

 

1. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija -  komercdarbinieks), mācību ilgums 4 gadi – 

darbs pie kvalifikācijas eksāmena. 

 Skolas profesionālo priekšmetu pedagogu darba grupa strādāja pie kvalifikācijas eksāmena 

programmā Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – komercdarbinieks) sagatavošanas, 

noformēšanas un iesniegšanas VISC, pedagogi - T. Džugleja, T. Ločmele, D. Kaparkalēja. 

2. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – mazumtirdzniecības komercdarbinieks), mācību 

ilgums 4 gadi – darbs pie kvalifikācijas eksāmena satura. (pedagogs – T. Džugleja)  

3. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - restorānu pakalpojumu speciālists), 

mācību ilgums 4 gadi – darbs pie kvalifikācijas eksāmena satura. (pedagoģe A. Silkāne) 
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4. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – reklāmas pakalpojumu speciālists), mācību 

ilgums 4 gadi – darbs pie kvalifikācijas eksāmena satura. (pedagogi – D. Kaparkalēja, I. 

Moldane-Greiškane)  

5. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, (iegūstamā kvalifikācija – klientu 

apkalpošanas speciālists) - darbs pie kvalifikācijas eksāmena satura.  

 

Darba procesa rezultātā sagatavoti  CPKE 2020./2021. m.g.  

 

2.2.3.3. Darbs pie modulāro profesionālās izglītības  programmu aprobācijas skolā un 

VISC organizētajās darba grupās 

 

VISC organizētajās darba grupās ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros tika 

uzsākts darbs pie modulāro programmu aprobācijas un satura izvērtēšanas un pedagogu 

profesionālās pilnveides. 

 

Skolā tiek realizētas 8 modulārās profesionālā izglītības programmas ( turpmāk tekstā - 

MPIP): 

 

1. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks), 

mācību ilgums 4 gadi;  

2. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - mazumtirdzniecības komercdarbinieks), 

mācību ilgums 4 gadi; 

3. Komerczinības (iegūstamā kvalifikācija - komercdarbinieks), mācību ilgums 4 gadi; 

4. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - restorānu pakalpojumu speciālists), 

mācību ilgums 4 gadi; 

5. Telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija - loģistikas darbinieks), mācību 

ilgums 4 gadi; 

6. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – klientu 

apkalpošanas speciālists), mācību ilgums 4 gadi; 

7. Banku zinības un finanses (iegūstamā kvalifikācija – finanšu darbinieks), mācību 

ilgums 4 gadi 

8. Telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija - loģistikas darbinieks), mācību 

ilgums 1,5 gadi; 

 

2020. gadā 8 izglītības programmas, salīdzinot ar 2019. gadu piedāvāto programmu skaits 

nav mainījies. 2020. gadā turpinās darbs pie jaunu modulāro programmu izstrādes, aprobācijas un 

noslēguma modulāro darbu izstrādes. Skolas darba grupas metodiķu vadībā strādā pie 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmām. Pēc moduļu pabeigšanas 

MPIP iesaistītie pedagogi izvērtēja , moduļu programmas tēmu saturu, procentuālo apjomu, 

modulārās apmācības plusus, mīnusus un izdarīja secinājumus. 2020. gadā tika uzsākts darbs pie 

vienotu pārbaudes darbu  izstrādes pēc moduļa apguves.  
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2.2.3.4. Moduļu programmu izstrāde un īstenošana 1. kursos 2020./2021. m.g., darbs 

pie 2. kursu moduļu programmas izstrādes. 

 

2020./2021.m.g. 1.semestrī tika organizēta moduļu/priekšmetu/kursu programmu 

sagatavošana atbilstoši „jaunajam ietvaram” (programma + tematiskais plāns). Šādas programmas 

tika sagatavotas visos 1. kursos un turpinās darbs pie programmu sagatavošanas 2. kursiem. 

Atbilstoši jaunajiem standartiem, PIKC mācību plāniem, programmu izstrādes noteikumiem, 

ir sagatavotas 4-gadīgās profesionālās vidējās izglītības programmas Loģistikas darbinieks, 

Finanšu darbinieks, Komercdarbinieks, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks, Klientu apkalpošanas speciālist, Viesmīlis. 

2020. /2021. m.g.  gadā skolas pedagogi un metodiķi piedalījās PIKC organizētajās 

profesionālās izglītības  programmu mācību plānu precizēšanas darba grupu sanāksmēs – PIKC 

“Liepājas Valsts tehnikums” organizēja sanāksmes programmā Telemehānika un loģistika, 

kvalifikācijā loģistikas darbinieks, programmā Komerczinības, kvalifikācijā mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks un komercdarbinieks. 

PIKC “Valmieras tehnikums” organizētajās profesionālās izglītības  programmu mācību 

plānu precizēšanas darba grupu sanāksmes programmā Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, 

kvalifikācijā, klientu apkalpošanas speciālists un Banku zinības un finanses, kvalifikācijā finanšu 

darbinieks. 

PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums izstrādāja mācību plānu un 

iepazīstināja skolu par programmu Restorānu pakalpojumu speciālists, kvalifikācijā viesmīlis. 

 

 

 2.2.3.5. Pasākumi profesionālajos mācību priekšmetos 

 

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas pedagogu organizētie pasākumi 

skolā: 

• Francijas skolotāju vizīte RTPV; 

• RTPV Konkurss-viktorīna “Es – topošais loģistikas darbinieks”; 

• RTPV audzēkņu profesionālās meistarības konkurss  „Viesmīlības pakalpojumi”; 

• RTPV Biznesa plānu konkurss; 

• profesionālās izglītības pasākumi metodiskās tēmas ietvaros;  

• tikšanās ar nozaru speciālistiem. 

RTPV Biznesa plānu konkurss “Bizness – mana nākotne un iespējas” notika 2020. gada 

24.janvārī. Konkursa mērķis: 

 popularizēt komercdarbības biznesa plānu izstrādāšanu; 

 aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu; 

 iegūt pieredzi biznesa ideju prezentēšanā, sava viedokļa aizstāvēšanā un plānu izstrādē. 

 

 

Izglītojamo sagatavošana un dalība ārpusskolas profesionālās izglītības pasākumos valsts 

līmenī: 

• Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2020 pusfināls; 

• Biznesa kanvu izaicinājums;  

• Konkurss “Profs”; 
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Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkursa Skillslatvia 2020 pusfināls notika 

2020.gada 23.janvārī. No RTPV nominācijā “Restorānu serviss” piedalījās Anastasija Vladlena 

Sergačova no 3.S kursa un ieguva 7.vietu.  

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Biznesa 

Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)” 

Konkurss notika  2020.gada 28. – 29. janvārī. No RTPV konkursā piedalījās Rota Līga 

Šulmeistere (2.R kurss), Madara Dzenovska (2.R kurss), Renāte Puriņa (2.F kurss). Rezultāti – 

starpskolu komanda, kurā  piedalījās Renāte Puriņa, ir ieguvusi 3.vietu 

Izglītojamo piedalīšnās ārpusstundu profesionālās izglītības pilnveidošanas pasākumos: 

 

15. tabula 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogu organizētās mācību 

ekskursijas 2020. gadā 

Ekskursijas norises vieta un 

laiks 

Programma, 

iegūstamā 

kvalifikācija 

Atbildīgie pedagogi Dalībnieki 

2020.gada 10. septembrī mācību 

ekskursija uz izstādi “Riga FOOD 

2020” 

 

Restorānu 

pakalpojuma 

speciālists, 

viesmīlis 

A. Silkāne 3.V kurss 

SIA "Rīgas satiksme", 2020.gada 

8.janvārī  

Telemehānika un 

loģistika 

Aleksandrs Krūze -

Bogdanovs 

1.L kurss 

Valsts ieņēmumu dienests, 

2020.gada 15.janvārī 

Komerczinības Taņa Ločmele 4.R kurss 

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga", 

2020.gada 17.janvārī 

Telemehānika un 

loģistika 

Eduards Fedčuks 2.L kurss 

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga", 

2020.gada 21.janvārī 

Telemehānika un 

loģistika 

Eduards Fedčuks 3.R kurss 

SIA "SAKRET", 2020.gada 

23.janvārī  

Telemehānika un 

loģistika 

Diāna Kārkliņa LG7 kurss 

"DHL Latvia-Ekspress", 

2020.gada 31.janvārī 

Telemehānika un 

loģistika 

Eduards Fedčuks 2.L kurss 

"JYSK BALTIC and BELARUS" , 

2020.gada 14.februārī 

Telemehānika un 

loģistika 

Eduards Fedčuks 2.L kurss 

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga", 

2020.gada 20.februārī 

Telemehānika un 

loģistika 

Aleksandrs 

Bogdanovs 

3.L kurss 

Ražotne "Ādažu čipši", 2020.gada 

24.februārī 

Restorānu 

pakalpojuma 

speciālists, 

viesmīlis 

Anita Silkāne, Iveta 

Dūmiņa 

2.V un 3.S 

kurss 
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SIA "ASTRO", trauku un 

inventāru noma, 2020 gada 

26.februārī 

Restorānu 

pakalpojuma 

speciālists, 

viesmīlis 

Iveta Dūmiņa 3.S kurss 

 

Pēc dažādu uzņēmumu un citu iestāžu apmeklējumiem skolotāji ir secinājuši, ka: 

• tiek dažādots mācību process – izglītojamajiem patīk darbs ārpus skolas; 

• ekskursijas – laba mācību metode, ko paredz biežāk izmantot modulārās programmas;   

• mācību ekskursijas dod iespēju nostiprināt skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, 

redzēt, kā uzņēmumos tiek lietota profesionālā terminoloģija; 

• izglītojamajiem rodas dziļākā izpratne par izvēlētās profesijas būtību un specifiku;  

• izglītojamie iegūst priekšstatu par reāla uzņēmuma ikdienas darbu; 

• tiek nodibināts kontakts ar potenciālajiem prakses vadītājiem; 

• izglītojamajiem rodas interese par tālākas izglītības iegūšanu; 

• skolotāji mācību ekskursijā gūtās atziņas izmanto mācību procesā un audzināšanas darbā; 

• tiek īstenota atgriezeniskā saikne (dažādi uzdevumi izglītojamajiem pēc ekskursijas 

apmeklējuma). 

Skolas dalība Junior Achievement programmā un skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 

 veidošana  

• JA Latvija programmas ietvaros tika izveidoti divi RTPV Skolēnu mācību uzņēmumi– 

SMU “ASTRO”,  SMU “FANCY” un SMU “Radām.Tev”.  

• SMU “ASTRO” piedāvātais produkts: horoskopa zodiāka zīmju stilīgie aksesuāri – kuloni 

un lakati.  

• SMU “ASTRO” ir piedalījies Rīgas CITĀ BAZĀRĀ ziemā 7.decembrī t/c Domina 

Shopping. 

• SMU “FANCY” piedāvātais produkts: rakstīšanas prasmes attīstošs komplekts, 

izmantojams mācību vajadzībām un rokraksta korekcijai, kā arī ikdienas rakstu darbu 

atvieglošanai. 

• SMU “Radām.Tev” piedāvātais produkts: kokvilnas krekli ar stilīgu apdruku. 

• SMU “Radām.Tev” ir piedalījies Rīgas CITĀ BAZĀRĀ ziemā 7.decembrī t/c Domina 

Shopping. 

 

2020. gada 12. februārī izglītojamie apmeklēja Junior Achievement Latvia organizētais Ēnu 

dienas pasākums. Ēnu dienās piedalījās 25 izglītojamie. Ēnu dienās izglītojamie apmeklēja 

dažādus uzņēmumus, piemēram, SIA “TestDevLab”, “airBaltic”, AS “Swedbank”, 

“4finance”, SIA “Prāta vētras skaņu ierakstu kompānija”, SIA “Meža enerģija”, Ekonomikas 

ministrijā un citos uzņēmumos. 

 

Skolas olimpiādes, konkursi, viktorīnas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 

 

24.09. notika RTPV angļu valodas olimpiāde; 

RTPVizglītojamie piedalījās skolas  latviešu valodas un literatūras  un dabas zinību 

olimpiādē. 

Matemātikas olimpiāde 2020. gada 10. janvārī. Sekmēt talantīgo izglītojamo spēju risināt 

nestandarta uzdevumus. 
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Starptautiskais projekts matemātikā www.miksike.lv (rēķini galvā), organizē Ineta Dišlere 

un Ērika Baune. Projekta pamatmērķis ir apliecināt, ka dators ir ne tikai tradicionāls mācību 

līdzeklis un izklaides spēļu rīks. Šī projekta mērķis, izmantojot interaktīvu interneta vidi attīstīt 

ātras un precīzas domāšanas spējas matemātisko darbību izpildē.  

Informātikas konkurss “Domā loģiski” 2020. gada 3. februāris līdz 7. februāris, organizē 

Sandra Rudzīte un Zoja Petročenko. Piedalās 2. kursu izglītojamie. 

2.kursu viktorīna “Esi gudrāks ar Kahoot” 2020. gada 3. martā, piedalās otro kursu 

izglītojamie. 

1.kursu viktorīna “Zini! Mini! Uzzini!” 2020. gada 28.janvārī, organizēja Maruta Gailāne, 

vadīja 2.R izglītojamie. 

 

Dalība Rīgas pilsētas organizētajās olimpiādēs 

 

Rīgas valstspilsētas angļu valodas olimpiādē piedalījās 3 izglītojamie, Alens Matesovičs 

ieguva atzinību. RTPV izglītojamie piedalījās arī latviešu valodas un dabas zinību olimpiādē. 

 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide skolā un savstarpējā pieredzes apmaiņa 

 

Tika parādītas atklātās stundas, ievērojot RTPV metodisko tēmu “Datorprogrammu un e-

vides mērķtiecīga izmantošana izglītojamo kompetenču un caurviju prasmju pilnveidošanai 

nodarbībās un ārpusstundu pasākumos dažādās izglītības programmās” Z.Petročenko, M.Gailāne 

un S.Rudzīte. 

Meistarklase pedagogiem “Video veidošana, izmantojot programmu Movie Maker un 

Filmigo”, B.Fridrihsone un Z.Petročenko. 

Profesionālās izglītības pasākumi metodiskās tēmas ietvaros 

2019./2020.m.g. metodiskā tēma bija datorprogrammu un e-vides mērķtiecīga izmantošana 

izglītojamo kompetenču un caurviju prasmju pilnveidošanai nodarbībās un ārpusstundu 

pasākumos dažādās izglītības programmās.  

Atbilstoši metodiskai tēmai skolotāji organizēja dažādus pasākumus, par kuriem 

informācija ir apkopota 16. tabulā. 

16. tabula 

 

Pasākumi metodiskās tēmas ietvaros 

Skolotājs/-i Pasākums Dalībnieki Norises laiks 

Zoja Petročenko un 

Baiba Fridrihsone 

Meistarklase pedagogiem – video 

veidošana, izmantojot programmu 

Movie Maker un Filmigo 

Pedagogi 02.01.2020. 

Daina Kaparkalēja 

un Zoja Petročenko 

  

 

Reklāmas darbu konkurss 

(prezentācijas vizuālās reklāmas un 

reklāmas komunikācijas 

priekšmetos, izmantojot Photoshop 

programmu). 

4.R kurss 29.01.2020. 
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Skolotājs/-i Pasākums Dalībnieki Norises laiks 

Aleksandrs 

Bogdanovs 

Viktorīna “Es draudzējos ar ciparu 

pasauli” (Informācijas tehnoloģijas 

pielietošana loģistikā; programma 

“J.S. Baltija Professional 3.5.” – 

ģeogrāfiskās informācijas 

pārvaldības rīks, Horizont 

programmas noliktavas daļa)  

3.L kurss 09.03.2020. 

Solvita Migliniece un 

Tatjana Džugleja  

Viktorīna moduļa Uzņēmuma 

darbības pamatprocesi ietvaros 

(vietnes LaerningApps.org 

izmantošana) 

1.F un 1.R kurss 10.03.2020. 

 

Secinājumi: 

• tika dažādots mācību process; 

• datorprogrammu izmantošana dod vairāk iespēju integrētām stundām; 

• pozitīvas atsauksmes no izglītojamajiem;  

• iespējamās tehniskās problēmas; 

• arī turpmāk neatkarīgi no metodiskās tēmas izmantot mācību procesā dažādas 

lietojumprogrammas. 

 

 

Atklātās stundas metodiskās tēmas ietvaros 

• Atklātā stunda “Restorānu uzskaites sistēmas pielietojums praktiskajos darbos ēdienu 

gatavošanas tehnoloģijā” (R-Keeper programmas izmantošana) – Anita Silkāne (3.E 

kursam, 20.02.2020.) 

• Atklātā integrētā stunda “Atkritumu šķirošana un pārstrāde” – Maruta Gailāne un 

Sandra Rudzīte (2.V kursam, 25.02.2020.) 

• Atklātā integrētā stunda “Sporta aktivitātes filmēšana sporta stundā un video veidošana 

programmā Movie Maker” – Zoja Petročenko un Lauris Haritonovs (12.03.2020.) 

Bija paredzētas vēl dažas atklātas stundas, kuras diemžēl nenotika valstī izslidinātās ārkārtas 

situācijas dēļ. 

Atklātajās stundās pedagogi demonstrēja savas iemaņas darbā ar dažādām datorprogrammām, 

dalās savā pieredzē ar saviem kolēģiem un padara savas stundas vēl interesantākas un aktīvi 

iesaista darbā arī izglītojamos, kas piedalās stundās.  

Pasākumā gūtās atziņas, ko var izmantot mācību procesā un/vai audzināšanas darbā: 

• sniegt pēc iespējas vairāk zināšanas izglītojamajiem, balstoties uz personisko pieredzi; 

• attīstīt diskusijas prasmi. 
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Profesionālās izglītības pasākumu izvērtējums 

Izvērtējot novadītos profesionālās izglītības pasākumus, var secināt, ka: 

• notika daudz dažāda profila pasākumu;  

• bija liels dalībnieku skaits; 

• tika sasniegti izvirzītie pasākumu mērķi; 

• ir vērojami pozitīvie rezultāti ārpusskolas pasākumos; 

• jāņem vērā pasākuma norisē  konstatētie trūkumi; 

• izglītojamie vairāk jāmotivē dalībai dažāda veida profesionālās izglītības pasākumos; 

• pārsvarā tika saņemtas pozitīvās atsauksmes no pasākumu dalībniekiem. 

 

Sporta pasākumi skolā un ārpusskolas 

 

17. tabula 

1. Sporta sacensības un pasākumi skolā  
 

 

2. Sporta sacensības un  pasākumi valstī   

18. tabula 

Datums Pasākums Norises vieta Dalībnieki Rezultāti skolā 

6-8.01. 2020 
Atlases sacensības 

zēniem roku cīņā.  
Skolas sporta zāle 

1-4. kursu audzēkņi zēni   

 (25 dalībnieki) 

Labākie 10 iekļuva 

skolas komandā. 

19-28.02. 

2020. 

Atlases sacensības 

Badmintonā 

zēniem un 

meitenēm. 

Skolas sporta 

zāle 
1.- 4. kursu audzēkņi  

Labākie 4 zēni un 

4 meitenes iekļuva 

skolas komandā. 

11.02.         

un        

13.02. 

2020. 

Atlases spēles-

treniņi zāles 

futbolā  meitenēm. 

Skolas sporta 

zāle 

1.- 4. Kursu audzēknes 

meitenes. 

Tika izveidota 

skolas meiteņu zāles 

futbola komanda, 

dalībai LR  

profesionālo mācību 

iestāžu čempionātā. 

Datums Pasākums Norises vieta Dalībnieki Rezultāti 

14.01. 2020. 

LR profesionālo mācību 

iestāžu sacensības  roku 

cīņā. 

Rīgas Tehniskā koledža. 

Skolas  

jauniešu 

roku cīņas 

komanda. 

9. vieta 
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Secinājumi un uzdevumi turpmākajam darbam:  

1. Sakoties pandēmijai sacensības tika pārtrauktas, līdz ar to zēniem nenotika trīs LR čempionāti 

, meitenēm viens.  Nenotika arī daudzas citas iecerētās sporta aktivitātes. 

2. Sacensību pārtraukšanas brīdī mūsu skolas zēnu komanda kopvērtējumā atradās  4. vietā.  

21.01            

un             

28.01.  

2020.  

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. 

2020. 

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. 

2020. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts Telpu 

futbolā meitenēm. 

Rīgas Stila un Modes 

tehnikums 

Skolas 

meiteņu Telpu 

futbola 

komanda. 

9-12. vieta. 

03.03.  

2020. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts badmintonā 

meitenēm. 

Rīgas Stila un Modes 

tehnikums 

Skolas 

meiteņu 

badmintona 

komanda  

13-14. vieta. 

03.03. 

2020. 

LR profesionālo 

mācību iestāžu 

čempionāts 

badmintonā 

jauniešiem. 

Rīgas Stila un Modes 

tehnikums 

Skolas 

jauniešu 

badmintona  

komanda. 

10-12. 

vieta. 

01.04 -31.05. 

2020.          

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. 

Visu     

2019.-2020. 

m. g. 

LR profesionālo 

mācību  iestāžu 30. 

sporta spēles 

kopvērtējums 

meitenēm. 

LR profesionālo mācību  

iestāžu sporta bāzes. 

Skolas 

meiteņu 

komandas  

(10 sporta 

veidos) 

11.vieta. 
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Iepriekšēja gadā 10. vieta. Tā ir augstākā vieta kādu mūsu skolas zēni ir sasnieguši. Meitenes 

palika 11. vietā,  iepriekšējā gadā 10. vietā. 

3. Šajā gadā turpinājās problēmas ar skolas sacensību organizēšanu, jo tās uzticēja organizēt 

audzināmajiem.  Vajadzēja pārņemt organizēšanu pašam skolotājam. Gribētos, lai audzināmie 

iemācās būt aktīvāki savu sporta pasākumu organizēšanā. 

 

2.2.4. Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) fonds  

2020. gadā papildināts ar 203 bibliotekārām vienībām (201 grāmatas, 1 CD, 1 nošu izdevums) 

kopsummā par 1762.08 EUR.  

Šajā gadā bibliotēkas fonds papildināts ar mācību grāmatām finansēs un grāmatvedībā, 

pārdošanā, ēdienu gatavošanā, uzņēmējdarbībā, praktiskajā psiholoģijā, starptautiskajās finanšu un 

ekonomikas attiecībās u.c. Izglītojamie ir pietiekami nodrošināti ar mācību grāmatām gan 

vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos. Papildināts arī pedagoģiskās 

literatūras krājums. 

Bibliotēkas fonds 2020. gada beigās 

Dokumentu sadalījums Skaits 

Vispārīgā nodaļa 64 

Daiļliteratūra 3426 

Mācību grāmatas 12614 

Pārējās grāmatas 142 

Kopā:  16246 

Kopsumma EUR: 101057.42 

 

Bibliotēka divas reizes gadā abonē periodikas izdevumus, kuri nepieciešami mācību procesā: 

„Bilance,” „Dienas Bizness,” „Latvijas Tirgotājs,” “Ievas Virtuve,” „iFinanses.lv,” “IR Nauda,” 

„Ilustrētā Zinātne,” „Ilustrētā Pasaules Vēsture,” „Geo” u.c. Tiek abonēti arī laikraksti “Diena” un 

“Izglītība un Kultūra,” kā arī žurnāls skolotājiem “Skolas Vārds.” 

Regulāri tiek apkopota informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem un jaunākajām 

publikācijām presē informatīvajās lapās „Bibliotēkas jaunieguvumi” un „Lasiet presē.” Tās 

izvietoto arī bibliotēkas stendā. Skolotāji par bibliotēkas jaunumiem regulāri tiek informēti mācību 

sociālajā tīklā Mykoob. Informācija par bibliotēkas jaunākajām grāmatām tiek ievietota arī 

bibliotēkas interaktīvajā ekrānā. 

Šajā gadā bibliotēkā izveidotas 22 izstādes. Tās tika veltītas svētku dienām, piemēram, “LR 

Neatkarības proklamēšanas diena,” “Lāčplēša diena” u.c. Atceres dienām, piemēram, 

“Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena” u.c. Ievērojamu cilvēku jubilejām, piemēram, 

“Gundegai Repšei - 60,” “Krišjānim Baronam – 155,” “Regīnai Ezerai – 90” u.c. Tika rīkotas 

izstādes lasīšanas veicināšanai, piemēram, izstāde “Latviešu literatūras mēnesis.” Atzīmējot skolas 

jubileju, novembrī izveidota izstāde “RTPV – 75”. Aktualitātes pasaulē, valsts, skolas un 

bibliotēkas dzīvē tiek atspoguļotas arī informatīvajā ekrānā. 
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Bibliotēka sniedz metodisko atbalstu skolotājiem gan mācību, gan audzināšanas stundām.   

Bibliotēka iesaistās skolas pasākumos, piemēram, “Ēnu diena,” “Eseju konkurss.” Visu gadu 

bibliotēkā noritēja akcija “Lasītājs - lasītājam” – lasītājiem tika dota iespēja mainīties ar 

grāmatām. 

Bibliotēkā lasītājiem sniedz palīdzību informācijas meklēšanā un atlasa nepieciešamo 

literatūru pēc lasītāju pieprasījuma. Izglītojamos rosina izmantot lasītavas pakalpojumus, kur ir 

labi apstākļi gan mācību darbam, gan vienkārši lasīšanai. Bibliotēka nodrošina arī kopēšanas, 

printēšanas un skenēšanas paklpojumus. Bibliotēkas lasītavā attālināto mācību laikā ir iekārtotas 

papildus divas darbavietas tiem, kam nav iespējams mācīties vai strādāt attālināti. 

Bibliotēkā lasītājiem ir izveidota estētiska un droša vide. Bibliotēkas tehniskais 

nodrošinājums: pieci datori ar interneta pieslēgumu, kopētājs, printeris, projektors, informatīvais 

ekrāns, kā arī viens printeris ar skenēšanas un kopēšanas iespējām. 

 

Bibliotēkas statistikas dati: 

Lasītāju skaits 2020. gada beigās                        551 

Grāmatu nodrošinājums (gr. skaits vienam lasītājam)  29.5 

Apmeklējumu kopskaits                         1714 

Apmeklētība (vid.gadā)                         3.1 

Izsniegumu kopskaits                          3397 

Lasītība (vid. izsniegto grāmatu skaits lasītājam) 6.2 

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

 

2.2.5. Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse 
 

2020. gadā praktiskās mācības, kvalifikācijas prakse un darba vidē balstītas mācības tika 

organizētas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām atbilstoši mācību grafikam.  

Prakses galvenais mērķis – nodrošināt izglītojamo profesionālo kompetenču apguvi 

atbilstoši izvēlētajai profesionālai kvalifikācijai un darba tirgus prasībām. Izglītojamie prakses 

laikā apguva ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī attīstīja komunikācijas prasmes, kritisko 

domāšanu un loģiku, vērtību izpratni, sadarbības prasmes.  

2020. gadā skola turpināja sadarbību ar uzņēmumiem, kuri jau ilgstoši nodrošina skolas 

izglītojamos ar prakses vietām, kā arī uzsākta sadarbība ar jauniem uzņēmumiem, galvenokārt, 

komerczinību nozarē.  Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, kas bija izsludināta saistībā ar 

Corona-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, izglītojamos ar prakses vietām nodrošināja tādi 

uzņēmumi kā SIA “Gaļas nams Ādaži”, SIA “Hercogs M”, SIA “CCC Baltija”, SIA “Itella 

Logistic”, SIA “RX Logistics”, SIA “Quinto Logistics”, SIA “HK Group”, SIA „Bodybalt”, SIA 

„Rimi Latvia”, SIA „LPP Latvia ltd”,  SIA „ZD Krava”, u.c. Ilgstoša sadarbība skolai ir 

izveidojusies ar uzņēmumiem - AS „Lido”, SIA „TLG Hotell Latvija”, SIA „Maxima Latvija”, 

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

Furniture”, SIA „Mārupes Hercogs”, SIA „Orkla Confectionety& Snacks Latvija”, AS „Drogas”, 

http://www.kulturaskarte.lv/
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SIA “Depo DIY”, SIA “Orkla Confectionary and Snacks Latvija”, SIA “Arkolat”, SIA “Vervo”, 

SIA “G&K” u.c.  

2020. gadā, lai maksimāli nodrošinātu prakses programmas izpildi un uzlabotu prakses 

organizāciju uzsākta sadarbība arī ar jauniem sadarbības partneriem, piemēram, SIA „Krāsu 

serviss”, SIA „Maska”, SIA „Unagi Inu”, SIA „Food Society”, SIA „SanNor”, SIA „Nova Trans”, 

SIA „Havi Logistics”, AS „Swedbank”, SIA „Dāvanu Serviss”, biedrība „Latvijas Rakstnieku 

savienība”, SIA „Venden”, SIA „Vilnis Marine”, SIA „JassRudzīši”, SIA „Norvenst”, SIA 

„Freeway Logistics” un citiem. Uzņēmumi ne tikai nodrošina izglītojamos ar prakses vietām, bet 

arī palīdz sagatavot mūsdienu darba tirgum atbilstošus, zinošus, prasmīgus un uzņēmumam lojālus 

darbiniekus, ar labām komunikācijas prasmēm un radošu domāšanu. Prakses vadītāji uzņēmumos, 

sadarbojoties ar prakses vadītājiem skolā, cenšas sekmēt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret 

veicamo darbu, nostiprina teorijas un prakses saikni, palīdz izvērtēt karjeras veidošanas un 

izaugsmes iespējas, kā arī rada interesi par iegūstamo kvalifikāciju un vēlmi mācīties no nozaru 

profesionāļiem.   

Lai nodrošinātu jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām 

un elastīgi piemērotos dažādām izmaiņām un aktualitātēm sadarbībā ar darba devējiem skola 

sistemātiski veica nozares izpēti, īstenoja praksi atbilstoša profila uzņēmumos, aktualizēja iespēju 

robežās prakses programmas, organizēja profesionālās meistarības konkursus, organizēja tikšanos 

ar uzņēmumu pārstāvjiem, tai skaitā ar skolas absolventiem, kuri jau strādā vadošos amatos 

izvēlētajā profesijā. Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju ( 

turpmāk 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’’.  

2019./2020.m.g. skola turpināja sadarbību ar LDDK projektā "PII audzēkņu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos". 29 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.  

2020 gadā ir noslēgti 5 sadarbības līgumi ar uzņēmumiem par darba vidē balstītu mācību 

nodrošināšanu - SIA”Do It”, SIA “Rimi Latvia”, SIA “ETG”, SIA “NovaTrans”, SIA “Fioro”. 

Darba vidē balstītās mācības notika programmā Telemehānika un loģistika, iegūstamā 

kvalifikācija loģistikas darbinieks.  

Izvērtējot kvalifikācijas prakses rezultātus var secināt, ka liels darbs ir ieguldīts izglītojamo 

motivācijas paaugstināšanā pēc iespējas labāk apgūt izvēlēto specialitāti. Lielākā daļa izglītojamo 

ir sapratuši, ka profesionālā izaugsmē svarīgas ir praktiskās iemaņas, kuras var apgūt prakses 

uzņēmumos. Pieaugot pieprasījumam pēc praktikantiem, palielinās to jauniešu skaits, kuri pēc 

veiksmīga prakses termiņa beigām kļūst par patstāvīgiem uzņēmuma darbiniekiem. Vidēji līdz 23 

% praktikantu savu karjeru turpina veidot uzņēmumos, kuros izieta prakse.  

Izvērtējot 2020. gada prakses norisi var secināt: 

  visi izglītojamie līdz prakses sākumam tiek nodrošināti ar prakses vietām, 

 visi praktikanti ir veiksmīgi apguvuši praktiskās iemaņas uzņēmumos, 

 prakses uzņēmumos izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar inovācijām nozarē,  
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 uzņēmumiem ir iespēja sagatavot jaunus, kvalificētus darba tirgus prasībām atbilstošus 

darbiniekus,  

 pēc prakses liela daļa izglītojamo iegūst darba vietu prakses uzņēmumā,  

 prakse motivē jauniešus lielāku vērību veltīt teorētisko zināšanu apguvei skolā.  

 

Izvērtējot praktikantu raksturojumus un uzņēmumu atsauksmes var secināt, ka lielākajai 

daļai izglītojamo ir atbildīga attieksme pret darbu prakses laikā. Praktikanti izrāda interesi 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. Prakses laikā praktikantiem ir iespēja pilnveidot 

komunikācijas prasmes, laika plānošanas prasmes, iegūt iemaņas strādāt komandā un patstāvīgi. 

Uzņēmumu prakses vadītāji iesaka rosināt izglītojamos paplašināt savu redzesloku, attīstīt loģiku 

un kritisko domāšanu, kā arī būt  atvērtākiem, pārliecinošākiem, motivētākiem, kā arī spēt ātri 

pieņemt lēmumus un rīkoties. 

Pēc skolas beigšanas jaunie speciālisti uzsāk darba gaitas Latvijas uzņēmumos. 3% 

izglītojamo pēc skolas beigšanas devās darbā vai mācīties uz ārzemēm. 26% turpina mācības 

Latvijas augstskolās. Daudzos uzņēmumos vadošos amatos strādā skolas absolventi, kuri 

nodrošina prakses vietas un paši vada praksi mūsu izglītojamiem, piemēram, SIA “Via 3L” 

vadītājs A.Ozoliņš, SIA “Uneek” īpašnieks D. Bočerovs, SIA “GMG Catering” šefpavāre A. 

Rudzāte, SIA “Astro” valdes locekle S.Janpaula, Pavāru Kluba priekšsēdētāja S. Rižkova, SIA 

“Watermelon” vadītājs E. Vaišļa. u.c.   

Prakses laikā iegūtās praktiskās iemaņas motivē izglītojamos iegūt vispusīgas zināšanas 

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

 

Informācija par skolas beidzējiem pēc pamatskolas valsts finansētajās grupās 

uz katra gada 1. septembri 

20. tabula 

 

Gads / Ko dara 2017. 2018. 2019. 2020. 

Strādā specialitātē 49 24 26 34 

Strādā citur 23 12 14 18 

Mācās klātienē 32 16 9 19 

Strādā vai mācās 

ārzemēs 

9 4 4 2 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

1 - - 0 

Nestrādā, meklē 

darbu 

10 2 3 0 

Kopā: 124 58 56 73 

 

 

2020. gadā RTPV pabeidza 73 absolventi, no tiem strādā specialitātē 46%, strādā citur 

25%, mācās 26%, strādā vai mācās ārzemēs 3% (skat. 20. tabulu). No apkopotajiem datiem var 

secināt, ka gandrīz puse no absolventiem strādā specialitātē, bet mācības augstskolā ir uzsākuši 

26% absolventu.  
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2.2.6. Atskaitīto izglītojamo īpatsvars 2020. gadā  
 

2020. gada I pusē tika atskaitīti 34 izglītojamie ( 7,71 %), no jauna uzņemti 3 izglītojamie ( 

no citām profesionālajām skolām). Atskaitīšanas iemesli: izglītības iestādes maiņa (2,27% 

izglītojamo 2020. gada pavasarī attālināto mācību sākumā, izvēlējās mācību iestādi tuvāk 

dzīvesvietai); ģimenes apstākļu dēļ (0,45 % izglītojamo uz laiku pārtrauc mācības, jo ģimenē ir 

citas prioritātes); dažādu iemeslu dēļ pārtrauc mācības 4,99 % izglītojamo (nespēj savienot darbu 

ar mācībām, nav pārliecināti par izglītības programmas pareizu izvēli). 

2020. gada II pusē tika atskaitīti 36 izglītojamie ( 6,94 %), no jauna uzņemts 21 

izglītojamais ( 71,4 % tiek ieskaitīti I kursos no citām profesionālajām skolām). Atskaitīšanas 

iemesli: izglītības programmas un skolas maiņa ( 2,70%0; pārcelšanās uz dzīvi pie vecākiem 

ārzemēs (0,58%); ģimenes apstākļu dēl (0,19%); darba attiecību uzsākšana, ģimenes dibināšana  

(3,47%), skat. 1. un 2. pielikumu. 

Atskaitīšanas iemesli ESF grupās pamatā ir darba attiecību uzsākšana Latvijas darba tirgū 

vai arī  darba uzsākšana ārpus Latvijas robežām, skat. 3. pielikumu. 

 

 

2.2.7. Audzināšanas darba organizēšana skolā 
 

  Audzināšanas darba galvenie uzdevumi: 

1. Organizēt pasākumus, kas attīsta skolēnu vērtības, nacionālo identitāti, patriotismu un 

valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei, Eiropas un pasaules kultūrtelpai.  

2. Veicināt skolā interešu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši jauniešu interesēm. 

Sekmēt izglītojamo spēju, prasmju un talantu izkopšanu, iesaistot tos ārpusstundu svētku 

pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā. 

3. Mācību un audzināšanas procesā pievērst uzmanību sociāli emocionālajai audzināšanai – 

savstarpējo attiecību kultūrai, konfliktu risināšanai, iecietības veicināšanai, savu 

pienākumu un tiesību ievērošanai, pamatvērtību popularizēšanai. 

4. Gatavoties dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2021.gada vasarā 

Rīgā, piedalīties plānotā repertuāra apguves svētku dalībnieku atlases skatēs. 

5. Organizēt karjeras izglītības pasākumus, popularizējot finanšu pratību un uzņēmējdarbības 

spējas, kā ļoti svarīgu, ikdienas dzīvē un jebkurā izvēlētajā kvalifikācijā pielietojamu 

prasmi. 

 

       Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek plānots, mācību gada sākumā tiek precizēts un 

apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē. 

 

 Kursa audzinātāja uzdevums ir sniegt atbalstu  izglītojamajiem, ievērojot skolēnu 

individuālās īpatnības, un sekmēt  personības attīstību. 

Kursa audzinātāji izstrādā darba plānu, pamatojoties uz audzināšanas darba programmu un  

skolas darba plānu.  Tajos ir ietvertas šādas tēmas:  

1. Skolēnu motivēšana dzīvot veselīgu dzīvesveidu, drošība un gatavība rīcībai nestandarta 

situācijās. 
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2. Skolēnu socializācija sabiedrībā.  

3. Uzvedības un saskarsmes kultūra, pienākumi un tiesības – grupā, ģimenē, valstī.  

4. Tikumiskās vērtības un īpašības.  

5. Karjeras izglītība. 

6. Skolēnu līdzdarbība demokrātiskos procesos. 

7. Patriotiskā audzināšana.  

 Audzināšanas stundās, sadarbībā ar Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvi, 

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

pienākumi un tiesības, atbildība pret sevi un sabiedrību. 

Kursu audzinātāji veic ierakstus kursa audzinātāja žurnālā, elektroniskajā žurnālā Mykoob, 

kas ļauj regulāri sekot līdz izglītojamā mācību rezultātiem, uzvedībai. Regulāri tiek sagatavoti 

sekmju izraksti. Notiek darbs ar kavētājiem. Kavētāji, kuri ilgstoši kavē skolu tiek ievadīti VIIS 

sistēmā. Nepieciešamības gadījumā kursa audzinātājs savlaicīgi var piesaistīt speciālistus, projekta 

PuMPuRS ietvaros, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

Audzināšanas darba rezultāti tiek analizēti divas reizes mācību gadā – 1. un 2. semestra 

beigās. Skolas audzināšanas darbs tiek analizēts pedagoģiskās padomes sēdē. 

Pedagogi un skolas administrācija veicina izglītojamiem labvēlīgu mācību vidi, iespēju 

piedalīties skolas interešu izglītības pulciņos - korī, ansamblī, tautisko deju kolektīvā, sporta 

sekcijās, iesaistīties ārpusstundu pasākumos un to organizēšanā, darboties skolas pašpārvaldē. 

Lai paplašinātu izglītojamo priekšstatus par profesiju dažādību, tiek iesaistīti  

Skolas absolventi, nozaru profesionāļi, izglītojamo vecāki, kuri labprāt stāsta par saviem 

panākumiem profesijā. 

     Sadarbība starp iestādi un izglītojamo vecākiem ir viens no prioritāriem jautājumiem. Iestāde 

regulāri informē vecākus par mācību, audzināšanas un socializācijas darbu, par iestādē 

paredzamajiem pasākumiem, par visām darba kārtības izmaiņām. 

 

 Galda spēļu maratons 2020. gada janvāris; 

 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»; 

 Dalība karjeras dienā «Atnāc un uzzini» Tukuma pilsētā 6. februarī; 

                    Žetona vakars «Lielais Kristaps» - 7. februarī. 

 Vizuālās mākslas olimpiāde «Mana krāsainā pasaule» - 18. februarī; 

 Valentīna dienas balle «Sarkanais paklājs» - 13. februarī; 

 Dalība izstādē «Skola 2020» - 28.02. – 01.03.; 

 Tikšanās ar fotogrāfu, komunikācijas speciālistu «Laiks jauniešiem» valdes priekšsēdētāju 

Gintu Jankovski – 10. martā; 

 

Audzināšanas 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. aprīlī. 
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 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. 

 

 Zinību diena- 2020. gada 1.septembris; 

 Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām drošības 

instrukcijām; 

 1. kursu Sporta diena «Sporto visa klase»- 22.septembris; 

 Mācību ekskursijas – Muzeju diena, piedalās 2,3,4 kursi – 22.septembrī; 

  Pirmo kursu vecāku sapulce – 16.09.1.G;1.L; 1.K kursi 

                                                              17.09. 1.B.;1.D;1.R;1.V kursi; 

 Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām drošības 

instrukcijām; 

 Audzinātāja stunda par karjeras izglītību; 

 Pašpārvaldes tikšanās ar Samariešu brīvprātīgā darba koordinatori Lauru Bulmani. 

 Skolotāju diena «Puķu pilna pasaulīte» - 2.oktobris 

 Labo darbu nedēļas no 5.oktobra līdz 16.oktobrim «Sniedz palīdzīgu roku» Labo darbu 

nedēļā tika vākti ziedojumi -  specializēta kaķu barība dzīvnieku patversmei «Labās mājas». 

Piedalījās visi kursi. 

 Akcija «Svinēsim visi valsts svētkus kopā» - sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību – 

no 5.novembra līdz 13.novembrim. Piedalījās lielākā daļa kursu. Ziedoja – makaronus, 

ievārījumus, tēju, kafiju, saldumus u.c. 

 Dalība profesionālās izglītības audzēkņu konkursā «PROFS»  

PROFS tiešsaiste: 

   1.lekcija - darba tiesības.  

   2.lekcija -  darba aizsardzība.  

  Auditoriju durvju noformējums, atbilstoši Patriotu mēnesim. 

   Noformējums paliek visu mēnesi. 

 Akcija «Svinēsim visi valsts svētkus kopā» - sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību – 

no 4.novembra līdz 13.novembrim; 

 Video apsveikums skolas 75.dzimšanas dienā. Piedalās visi kursi; 

 Audzinātāju stunda – «Patriotisms» –17.novembrī ; 

 Gatavojam apsveikumu skolai 75.jubilejā; 

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai un skolas 75. jubilejai veltīti video apsveikumi; 

 Lāčplēša diena. Individuāla svecīšu nolikšana 11.Novembra krastmalā; 

 Audzinātāja stunda “Patriotisms”; 

 Foto izstāde “Es un sabiedrība”Eiropas iniciatīva#  
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 Erasmus Dienas 2020.; 

 Ziemassvētku izstāde – Auditoriju durvju noformējums «Cimdiņu koki» (piedalās visi 

kursi) no 2. decembra līdz 6.janvārim ; 

 Audzinātāja stunda. Liecību izsniegšana elektroniski.; 

 Kursa audzinātāju portfolio un audzinātāja žurnālu skate; 

 

 

 

Dalība programmā “Latvijas skolas soma” 

 

 Latvijas Nacionālais  teātris izrāde «Katls» - 9. aprīlī, pārcelta uz nenoteiktu laiku. 

 Plānotais folkloras kopas «Vilkači» koncerts nenotika valstī noteikto ierobežojumu dēļ. 

 

 

Izglītojamo pašpārvalde 

 

Izglītojamo pašpārvaldes darbs noris pēc noteikta darba plāna. Pašpārvaldei ir veiksmīga 

sadarbība ar skolas administrāciju. Tai ir svarīga loma skolas dzīves veidošanā. Pašpārvaldei 

notiek regulāras sanāksmes, kurās tā plāno dažādas ārpusstundu aktivitātes. Pašpārvalde palīdzēja 

organizēt 1. kursu iesvētības, Skolotāju dienu. Pēc pasākumiem pašpārvalde veic aptauju, lai tos 

izvērtētu un uzlabotu pasākumu kvalitāti. 

Jaunieši no pašpārvaldes aktīvi piedalījās labdarības pasākumu organizēšanā un Latvijas 

Samariešu apvienības organizētajos pasākumos, veicot brīvprātīgo darbu.  

 Prezidente – Sabīne Vīlaka 4.R. kurss, no oktobra – Anete Plūme 3.R kurss; 

RPP skolēnu pašpārvalžu sabiedrības projekts “Māksla pilnveidot sevi!” 1.aktivitāte 

“Teātris, publiskā runa jeb sevis demonstrēšana sabiedrībā»; 

 Organizēja Skolotāju dienu «Puķu pilna pasaulīte»; 

 RPP skolēnu pašpārvalžu sabiedrības projekts “Māksla pilnveidot sevi!” Team building, 

koučings, komandu saliedēšana un savu prasmju pielietošana reālās dzīves situācijās kopā 

ar Alisi Timermani.’ 

PAŠPĀRVALDES AKTIVITĀTES: 

 Palīdzēja organizēt un vadīt sporta dienu pirmajiem kursiem. 

   Organizēja labo darbu nedēļu ‘’Sniedz palīdzīgu roku’’. 

 RPP skolēnu pašpārvalžu sabiedrības projekts“ Māksla pilnveidot sevi!” Sevis iepazīšana, 

personības veidošana, labu ieradumu izkopšana kopā ar Kristapu Kravali. 

 

Secinājumi par pašpārvaldes darbu: 

 

 Aktīvi pašpārvalde darbojas mācību gada sakumā; 

 Godprātīgi un apzinīgi savu darbu veic pašpārvaldes prezidente Sabīne Vīlaka turpina 

Anete Plūme; 

 Mācību gada sākumā aktīvi norisinājās gan iekšējie, gan ārējie projekti; 

 Pašpārvaldes dalībnieki pārstāv skolu dažādos forumos, semināros; 

 Skola aktīvi tiek popularizēta sociālajos tīklos; 

 Pašpārvaldes darbu vērtēju teicami! 

 Pašpārvaldes jaunieši aktīvi piedalījās skolas 75.gadu dzimšanas dienas 

 Apsveikumu veidošanā. 
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Secinājumi: 

 

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ daudzi audzināšanas darba pasākumi nenotika kā plānots. 

 

1. Pozitīvi vērtējams 1. kursu pasākums «Sporto visa klase». Aktīva dalība, labi organizēts 

pasākums; 

2. Muzeju mācību ekskursiju dienā kursi apmeklēja «Motormuzeju», Ž. Lipkes muzeju, Paula 

Stradiņa medicīnas muzeju u.c.; 

3. Veiksmīgi izveidots tematisks video dalībai konkursā «Profs» 1.kārtā; 

4. Ziedojumu vākšanas pasākumos liela atsaucība no izglītojamo puses; 

5. Pozitīvi vērtējama apsveikumu un video veidošana skolas 75 gadu jubilejai.; 

6. Lasot kursu audzinātāju atskaites varu secināt, liels darbs ieguldīts izglītojamo mācību 

sasniegum uzlabošanā; 

7. Audzināšanas darba semestra atskaites no kursa audzinātājiem saņemtas savlaicīgi. 

 

Karjeras izglītība 

 

 Karjeras izglītības pasākumi, audzēkņiem uzsākot mācības profesionālās izglītības iestādē 

vērsti uz katra indivīda adaptāciju jaunajos apstākļos. Turpinās personības izzināšana, liels uzsvars 

tiek likts uz indivīda sevis izzināšanas procesu un izvēlētās profesijas atbilstības izvērtēšanu, kā 

arī tiek pievērsta vērība adaptācijai jaunajā vidē un situācijas analīzei. Profesionālās izglītības 

iestādē jaunieši sastopas ar pilnīgi jaunu sociālo un izglītības vidi. Daļa jauniešu uzsāk patstāvīgu 

dzīvi atsevišķi no savas ģimenes. Lai sekmīgi risinātu adaptāciju, ir jāapzinās, ka  

1. Kursa audzēkņiem ir jāspēj iekļauties jaunajā mācību procesa modelī saprast savu 

motivāciju mācīties . 

2. Integrēties un darboties jaunajā kolektīvā. 

3. Ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus. 

4. Apgūt profesijas apguves specifiku. 

5. Pieņemt lēmumus. 

6. Uzsākot mācības profesionālās izglītības iestādē, audzēkņiem jāpalīdz: 

adaptēties jaunajā vidē, notiek saliedēšanās pasākumi. 

7.Uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus ģimenes un mājām, ja audzēknis dzīvo dienesta viesnīcā; 

8.Pierast pie atšķirībām izglītības procesa organizācijā profesionālās izglītības iestādē;  

9.Izlīdzināt pamatzināšanu līmeni, lai sekmīgi noritētu izvēlētās profesijas apguve.  

Karjeras izglītības uzdevumi mācību procesā ir: 

 nodrošināt audzēkņus ar informāciju par darba pasauli;  

 iepazīstināt audzēkņus ar darba likumdošanu, normatīvajiem aktiem izvēlētajās  

 profesijās, sagaidāmajiem darba apstākļiem; 

 informēt audzēkņus par izvēlētās profesijas standarta prasībām; 

 motivēt audzēkņus veidot vai turpināt papildināt savu portfolio; 

 veicināt audzēkņu vēlmi pieņemt patstāvīgus lēmumus izvēlētās karjeras plānošanā un 

vadīšanā. 

Karjeras izglītības jautājumi ir integrēti ikdienas mācību procesā: vispārējo un profesionālo 

mācību priekšmetu apguves laikā, ārpusstundu aktivitātēs. Tos var iekļaut dažādās nodarbībās, 
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izmantojot interaktīvās mācību metodes, mērķtiecīgā starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā un 

attīstīšanā. 

 

 

22. tabula 

2020./2021. mācību gada absolventu karjeras izaugsme 

Izglītības 

programma 

Iegūtā 

kvalifikācija 

Absolventu 

skaits 

Strādā 

profesijā 

Tur-

pina 

izglītī-

bu 

nozarē 

Turpin

a 

izglītību 

citā 

nozarē 

Strādā 

citā 

nozarē 

Strādā 

ārzemēs 
Nav 

ziņu 

Cits Kopā Pie-

zīmes

* 

Komerczinības Komercdarbi 

-nieks 
23 13 2 1 5 2 0 0 23 VB 

Komerczinības Reklāmas 

pakalpojum

u speciālists 
15 5 1 2 3 2 0 2 15 VB 

Telemehānika 

un loģistika 
Loģistikas 

darbinieks 
18 3 4 2 8 1 0 0 18 VB 

Telemehānika 

un loģistika 
Loģistikas 

darbinieks 
9 9 0 0 0 0 0 0 9 ESF 

Restorānu 

pakalpojumi 
Restorāna 

pakalpojum

u speciālists 
10 1 2 0 6 0 0 1 10 VB 

Ēdināšanas 

pakalpojumu 

izglītības 

programma 

Ēdināšanas 

pakalpojum

u speciālists 7 1 0 2 0 0 0 4 7 VB 

Administratīvie 

un sekretāru 

pakalpojumi 

Klientu 

apkalpošana

s speciālists 9 6 0 0 3 0 0 0 9 VB 

Kopā: 91 38 9 7 25 5 0 7 91  

 

* VB-Valsts budžeta finansētā izglītības programma , ESF-Eiropas Savienības fondu 

finansēta programma 

 

Interešu izglītības pulciņi 

 

Koris “Vēja spārniem” 

Kora diriģents, vadītājs Jānis Liepiņš. 

 Semestra laikā korī dzied līdz 25 dziedātāji. Koris un ansambļa sastāvs piedalījās:  

 Skolotāju dienas pasākumā; 

 Tika filmēts apsveikuma video Latvijas Republikas proklamēšanas dienai un skolas 

75.jubilejai (skatīt skolas mājaslapā un facebook); 

Kora darba novērtējums šajā semestrī - labi. 

 

Deju kolektīvs «Trejdeviņi»  
 

Semestra laikā deju kolektīvā uzsāka dejot 20 dejotāji. Deju kolektīva vadītāja Ieva Aizupe.   

Sadarbība veiksmīga. 

 Kolektīvs dejoja Skolotāju dienā: 
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 Veidoja video apsveikumu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai un skolas 

75.jubilejai 

 

Secinājumi par interešu izglītību 

 Kora diriģents strādā ar kora dalībniekiem attālināti zoom un whatsapp; 

 Dalībnieku sastāvs abos kolektīvos ir stabils ir nostabilizējies; 

 Jāturpina strādāt pie jaunu dalībnieku piesaistes; 

 Deju kolektīva vadītāja strādāja ar dejotājiem attālināti zoom un whatsapp. 

 

 

2.2.8. Dalība Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos 
 

2.2.8.1.Eiropas Savienības ERASMUS+ programma 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 

partnerību projektā «Jaunatne jaunatnei" (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1) tika 

pagarināts projekta realizēšanas laiks par 1 gadu, t.i., līdz 2021.gada 31.decembrim. 

 No 2020.gada 15. līdz 30. oktobrim RTPV noritēja izstāde “ES UN SABIEDRĪBA”. Dotā 

aktivitāte notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” 

ietvaros, kā arī ar šo izstādi RTPV iesaistījās Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, 

kas šogad noritēja no 15. līdz 17. oktobrim. Izstāde parādīja jauniešu skatījumu uz tādām 

sabiedriski aktuālām tēmām kā "Veselība" un "Ekoloģija", veicināja izglītojamo integrēšanos 

sabiedrībā un līdzdalību sabiedriskos procesos. Katrs aktivitātes dalībnieks uzdevumu veica 

individuāli, doto tēmu vai no tās izrietošu problēmu atveidojot ar fotogrāfijas palīdzību, kam 

pievienoja savu komentāru, kurā tika izteikta personīgā attieksme un parādīta izpratne par 

fiksētās tēmas aktualitāti. Izstādei tika atlasīti, noformēti un izstādīti 27 jauniešu darbi no 32 

iesniegtajiem, piedaloties 1.L, 1.K un 1.V kursa izglītojamajiem. Izstādē ar savām fotogrāfijām 

un komentāru pie tām piedalījās arī 3 pedagogi. No 2020.g. 21.marta līdz 4.aprīlim bija plānota  

10 izglītojamo  no „Berufskolleg Kreis Höxter“ Vācijā 2 nedēļu uzturēšanās Rīgā Erasmus+ 

projekta Nr. 2019-1-DE02-KA116-005772 ietvaros ar izglītojamo praksi tirdzniecības centrā 

„Elkor Plaza“ un viesnīcā „Bellevue“. Veiktie sagatavošanās darbi un sarunātās prakses vietas un 

dzīvesvietas tika anulētas, jo plānotā mācību mobilitāte tika atcelta. 

No 2020.g. 15.aprīļa līdz 3.jūlijam bija plānota 3 izglītojamo  no „Lycee Chevrollier“ 

Francijā 3 mēnešu uzturēšanās Rīgā Erasmus+ Mobilitātes projekta ietvaros ar izglītojamo praksi 

uzņēmumos „Paade Mode“, „Forho“, „L’Occitane“. Veiktie sagatavošanās darbi un sarunātās 

prakses vietas un dzīvesvietas tika anulētas, jo plānotā mācību mobilitāte tika atcelta. 

Eiropas Savienības Erasmus+ Mobilitātes programmas ietvaros 2020./2021.m.g. rudenī 

plānotā 4 Ida-Virumaa Vocational Education Centre (Igaunija) izglītojamo un 2 pedagogu 

mobilitāte Rīgā, kuras laikā izglītojamajiem paredzēta 4 nedēļu prakse uzņēmumos, savukārt 

pedagogiem nedēļu ilga pieredzes apmaiņa ar RTPV pedagogiem, epidemioloģiskās situācijas dēļ 

netika organizēta un tiek atlikta.  
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2.2.8.2. Nordplus programmas projekts 

2019.g. 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). Šobrīd projekta izpildes termiņš ir atlikts ceļojumu ierobežojumu dēļ. 

 

2.2.8.3. Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS 

Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS  

2020.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 2020. gada 2.janvāra līdz 31.maijam projektā paveiktais:  

• Sastādīti 22 individuālie atbalsta plāni 22 izglītojamajiem;  

• Projektā nostrādātas 194 stundas;  

• Projektā strādāja 8 pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki. 

RTPV pedagogiem tika novadīts nodarbību cikls – darbnīcas, kā rezultātā 13 pedagogi ir 

saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos, kuri skolā 

notika projekta īstenoto aktivitāšu Latvijas izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt 

pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Darbnīcu 

īstenošana notika klātienes nodarbībās 12 h apjomā, kuras tika sīkāk sadalītas 3 moduļos. 

Nodarbības vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori. 

2020./2021.m.g. 1.semestrī projekta ietvaros nostrādātas 32h, sniedzot konsultācijas 

matemātikā, "Uzņēmuma mārketinga kompleksa izstrādē" un psihologa konsultācijas.  

Sistēmisko atbalsta pasākumu ietvaros supervīzore Kristīne Mārtinsone 2020.gada 

1.oktobrī novadīja supervīziju RTPV pedagogiem. Supervīzijas dalībnieki reflektēja par 

profesionālo darbību saistībā ar PMP risku intervenci. 

 

2.2.8.4. Rīgas pilsētas pašvaldības Skolēnu pašpārvalzū projekts 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa 2020.gada 

vasaras kārtā tika atbalstīts un finansējumu realizēšanai ieguva Rīgas Tirdzniecības profesionālās 

vidusskolas izglītojamo iniciēts projekts “MĀKSLA PILNVEIDOT SEVI!”. Projekts īstenots no 

šā gada 10.oktobra līdz 25.novembrim, pašpārvalžu tikšanos organizējot attālināti (GOOGLE 

MEET platformā). Jaunieši diskutēja par teātri un publisko runu, tikās ar Kristapu Kravali (lektors, 

vada motivējošas lekcijas, seminārus un darbnīcas gan jauniešiem, gan skolām, gan uzņēmumiem) 

un Alisi Timermani (AWARD vadītāja, nodarbojas ar team building un koučingu). 
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2.2.9.  2020. gada galveno uzdevumu izpildes analīze 
 

Skola izpildījusi galvenos plānotos 2020. gada uzdevumus, lai veicinātu izglītījomao 

kompetenču attīstību, izveidojot patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru 

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

darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši 

aktualizētajai nozaru kvalifikācijas struktūrai. 

Sagatavotas un licencētas jaunas profesionālās tālākizglītības programmas Banku zinības un 

finanses, iegūstamā kvalifikācija-finanšu darbinieks un Telemehānika un loģistika, iegūstamā 

kvalifikācija loģistikas darbinieks, Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija noliktavas 

darbinieks, Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija viesmīlis, Grāmatvedība, iegūstamā 

kvalifikācija grāmatvedis, Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija 

lietvedis. 

Turpinās jauno modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas process. 

Profesionālās izglītības pedagogi, vietnieki un nodaļu vadītāji apguva zināšanas un prasmes 

modulāro programmu veidošanā kursos un semināros, ESF projekta “Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 

8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.  

Skolas pedagogi strādā VISC organizētajās darba grupās pie centralizētajiem  profesionālās 

kvalififikācijas eksāmeniem, jaunu izglītiba programmu izstrādes un moduļu noslēguma darbu 

izstrādes.  

2020. gadā pedagogi strādāja pie skolas metodiskās tēmas “Daudzveidīgu digitālo mācību 

platformu un rīku izmantošana mācību procesā, pilnveidojot pedagogu un izglītojamo kompetenci 

to izmantošanā.”. Pedagogi dalījās savstarpējā pieredzē un apkopoja labās prakses piemērus 

prezentācijā un dalījās pieredzē 26.06. 2020. pedagoģiskās padomes sēdē. 

Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un darba 

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

darba vidē balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos’’. 29 audzēkņi izgāja praksi 

uzņēmumos, ar kuriem noslēgti sadarbības līgumi par dalību projektā ar LDDK. 2020 gadā ir 

noslēgti 5 sadarbības līgumi ar uzņēmumiem par darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu - 

SIA”Do It”, SIA “Rimi Latvia”, SIA “ETG”, SIA “NovaTrans”, SIA “Fioro”. Darba vidē balstītās 

mācības notika programmā Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas 

darbinieks.  

2019./2020.m.g. skola turpināja sadarbību ar LDDK projektā "PII audzēkņu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos". 29 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.  

2020 gadā ir noslēgti 5 sadarbības līgumi ar uzņēmumiem par darba vidē balstītu mācību 

nodrošināšanu - SIA”Do It”, SIA “Rimi Latvia”, SIA “ETG”, SIA “NovaTrans”, SIA “Fioro”. 

Darba vidē balstītās mācības notika programmā Telemehānika un loģistika, iegūstamā 

kvalifikācija loģistikas darbinieks. Izvērtējot kvalifikācijas prakses rezultātus var secināt, ka liels 
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darbs ir ieguldīts izglītojamo motivācijas paaugstināšanā pēc iespējas labāk apgūt izvēlēto 

specialitāti. Lielākā daļa izglītojamo ir sapratuši, ka profesionālā izaugsmē svarīgas ir praktiskās 

iemaņas, kuras var apgūt prakses uzņēmumos. Pieaugot pieprasījumam pēc praktikantiem, 

palielinās to jauniešu skaits, kuri pēc veiksmīga prakses termiņa beigām kļūst par patstāvīgiem 

uzņēmuma darbiniekiem. Vidēji līdz 23 % praktikantu savu karjeru turpina veidot uzņēmumos, 

kuros izieta prakse.  

Izvērtējot 2020. gada prakses norisi var secināt: 

  visi izglītojamie līdz prakses sākumam tiek nodrošināti ar prakses vietām, 

 visi praktikanti ir veiksmīgi apguvuši praktiskās iemaņas uzņēmumos, 

 prakses uzņēmumos izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar inovācijām nozarē,  

 uzņēmumiem ir iespēja sagatavot jaunus, kvalificētus darba tirgus prasībām atbilstošus 

darbiniekus,  

 pēc prakses liela daļa izglītojamo iegūst darba vietu prakses uzņēmumā.  

 

 Izvērtēti 2019./2020. mācību gada valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti un izdarīti secinājumi, lai uzlabotu izglītojamo 

zināšanas un prasmes.  

 2020. gadā Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola turpināja darbu Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo 

skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros izglītojamajiem ir sastādīti 

individuālie atbalsta plāni, sniegtas konsultācijas vairāk nekā 14 mācību priekšmetos, projektā 

strādāja vairāk nekā pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki.  

2020. gadā skola ir sagatavojusi un licencējusi jaunas tālākizglītības programmas, lai startētu 

Eiropa Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” aktivitātēs. 

Izvērtēta ES fondu finansēto projektu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”projekta “Sākotnējās 

profesionālās izglītības priogrammu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 

7.2.1.2./15/I/001 un ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”Ministru 

kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr.474 “Drabības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci” īstenošanas noteikumi” 18.2.1. un 18.2.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību 

īstenošanas gaita un apkopoti rezultāti par visu projektu realizācijas procesu.  

Skolas ārpusstundu pasākumi tika organizēti, lai stiprinātu audzēkņu patriotismu, 

kultūridentitāti un valstisko apziņu. Izglītojamajiem tika pilnveidota izpratne par veselības un 

cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu attieksmi pret sevi un 

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

pasākumos, to organizēšanā un vadīšanā. Atbilstoši audzināšanas darba programmai skolā notika 

dzaudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi. Skola aktīvi iesaistās labdarības akcijās pasākumos 

sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību. Izglītojamie aktīvi iesaistījās Labo darbu nedēļā, kurā 

skolas izglītojamie un pedagogi atbalstīja krīzes centru Māras centrs. 
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Veicināta komunikācija ar sabiedrību, piedaloties dažādos sabiedrības informēšanas 

pasākumos, popularizējot informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmām masu 

saziņas līdzekļos, organizējot tikšanās ar pamatskolu izglītojamajiem, tādējādi popularizējot skolas 

tēlu un stiprinot tās prestižu.  

Skola īstenoja Eiropas Savienības ERASMUS+  un Nordplus projektus.  

2020. gadā skola aktīvi iesaustījās programmā “Latvijas skolas soma”. Pēc izrādēm kursa 

audzinātāji veica atgriezenisko saiti, apkopojot rezultātus.  

 Tika turpināts darbs skolas telpu un materiāli tehniskās bāzes sakārtošanas un 

modernizēšanas, lai nodrošinātu mācību vidi atbilstoši mūsdienu prasībām,  iesaistoties darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un pašvaldības dzīvojamās ēkās”4.2.1.2. pasākuma 

“veicināt energoefektivitātespaaugstināšanu valsts ēkās” projekta pieteikšanās dokumentācijas 

sagatavošanā. 

3. Personāls 

 
Nodarbināto skaits un sastāvs 

 

Līdz 2020. gada 1. oktobrim vidējais faktiski nodarbināto skaits profesionālajā vidusskolā 

bija 83 darbinieki, darba tiesiskās attiecības profesionālajā vidusskolā uzsāka 29 darbinieki, bet 

pārtrauca – 21 darbinieki, tādējādi personāla rotācijas koeficients1 bija 0,63 (skat. 23. tabulu). 

 

23. tabula 

Amata vienību un nodarbināto skaits 2020. gadā 

 

Amata vienības 

nosaukums 

Vidējais amata 

vienību skaits 

Vidējais faktiski 

nodarbināto 

skaits 

Kopējais 

strādājušo 

skaits 

Pedagogi 47 47 

83 
Pedagoģiskie 

darbinieki 

12 10 

Pārējie darbinieki 27 26 

 

* Pedagoga darba likme 

 

Uz 2020. gada 1. oktobrī no strādājošajiem 83 darbiniekiem augstākā izglītība bija 60 

darbiniekiem, no tiem maģistra grāds vai tam pielīdzināts – 47 darbiniekiem. Vidējā vai vidējā 

profesionālā izglītība – 19 darbiniekam (skat. 24. tabulu). 

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

Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2020. gada 1. oktobrī 

 

Amata vienības 

nosaukums 

Darbinieku 

skaits 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības Maģistra 

grāds vai 

tam 

pielīdzināts 
Pamatizglītība 

Vidējā vai vidējā 

profesionālā 
Augstākā 

Profesionālās 

izglītības skolotāji 
31 0 0 31 23 

Vispārējās vidējās 

izglītības skolotāji 
16 0 1 13 14 

Pedagoģiskie 

darbinieki 
10 0 0 10 7 

Pārējie darbinieki 26 2 18 6 3 

Kopā: 83 2 19 60 47 

 

25. tabula 

 

Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2020. gada 1. oktobrī 

 

Vecuma grupa 

Pedagogi un 

pedagoģiskie 

darbinieki 

no tiem 

sievietes 

Pārējais 

personāls 

no tiem 

sievietes 
Kopā Kopā sievietes 

Līdz 24 gadiem 1 1 1 1 2 2 

25-34 gadi 7 5 2 1 9 6 

35-44 gadi 18 16 2 2 20 18 

45-54 gadi 9 9 3 2 12 11 

55-64 gadi 22 20 9 6 31 26 

65 gadi un vairāk 0 0 9 6 9 6 

 57 51 26 18 83 69 

 

 

Vidējais darbinieku vecums 2020. gada 1. oktobrī bija 50 gadi, kas salīdzinot ar iepriekšējā 

gada 1. oktobri, ir samazinājies. No kopējā darbinieku skaita 2021. gada 1. oktobrī profesionālajā 

vidusskolā strādāja 69 sievietes un 14 vīrieši. Lielākais darbinieku skaits – 22, joprojām bija 

vecuma grupā no 55 gadiem līdz 64 gadiem (skat. 25. tabulu). 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide 

 

No 2020. gadā strādājošajiem 48 pedagogiem 6 pedagogiem ir piešķirta kāda no 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm (skat. 26. tabulā). 
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26. tabula 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes uz 2020. gada 1. septembri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu profesionālās pilnveides plāns tiek sastādīts katra mācību gada sākumā un 

papildināts pēc vajadzības. Skolotāji tiek individuāli informēti par nepieciešamību apmeklēt A vai 

B programmas kursus, ievērojot Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību” 7. punktu par pedagogu un pedagoģisko darbinieku pienākumu 

profesionāli pilnveidoties triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām A un/vai B programmas 

kursos. Skolotāji apņemas mācību gada laikā profesionāli pilnveidoties, apmeklējot atbilstošus 

kursus. Metodiķe regulāri, ne retāk kā 1 reizi mēnesī, sniedz informāciju skolotājiem par 

pieejamajiem kursiem plašāk pazīstamajos mācību centros, augstskolās un citās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanas vietās. Pedagogi apmeklējuši profesionālās 

pilnveides kursus par šādām tēmām: 

 "Video rīku un video materiālu izmantošana attālināto mācību procesā" 12 stundas; 

 “Prezentāciju veidošana darbam tiešsaistē” 12 stundas; 

 “Pedagogu profesionālā pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem “ 36 stundas; 

 “Profesionālās pilnveides darbnīca izglītības iestādes darbiniekiem par priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas pasākumu īstenošanu izglītības iestādē” 12 stundas; 

 “Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju palīdzību” 36 stundas. 

 Pārliecinoša publiskā runa mācību procesā”, 8 stundas 

 Aktualitātes profesionālās izglītības sporta organizatoru darbā” 16 stundas; 

 ”Prāta treniņš un pašdisciplīna ikdienā”; 

 ”Pašdisciplīnas un saskarsmes attīstība.”  

  Vieglatlētikas treneru seminārs par Lēkšanu disciplīnām, 8 stundas; 

 Aktualitātes profesionālās izglītības sporta darbā, 16 stundas; 

 “Prezentāciju veidošana darbam tiešsaistē” 12 stundas 

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

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

kompetences varētu praktiski lietot savā ikdienas darbā skolā. 

 

Pakāpe 
Pedagogu skaits 

2020. gadā 

1. kvalitātes pakāpe 1 

2.  kvalitātes pakāpe 5 

3.  kvalitātes pakāpe 0 

Kopā: 6 
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 4. Komunikācija ar sabiedrību 

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi 

 

2020. gada 8. oktobrī notika 1. kursu vecāku sapulces. 

Informācija par skolu  un tās pirdāvātajām programmām izvietota oficiālajos sociālajos 

tīklos skolas mājas lapā http://www.rtpv.edu.lv un  Facebook. 

Katru gadu skola reklamē piedāvātās izglītības programmas  – radio un laikrakstos, 

izglītības iestāžu katalogos. 

Izdotas informatīvās reklāmas lapas par apgūstamajām izglītības programmām, 

informatīvais buklets un pārvietojamais baneris par skolu un tajā īstenojamajām izglītības 

programmām. 

Skolas izglītojamie iesaistījās skolas izglītības programmu popularizēšanā, aizvedot bukletus 

uz savām bijušajām mācību iestādēm Valmierā, Talsos, Jēkabpilī, Tukumā, Rīgā, Aizkraukles 

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

skolu. 

Organizētas trīs informācijas dienas skolā, kuru laikā interesenti tiek iepazīstināti ar skolā 

apgūstamajām izglītības programmām, tās tiek dokumentētas. 

Skolas radošā komanda piedalījās Pierīgas pamatskolu 9.klašu audzināšanas pasākumos par 

karjeras izglītību. Apmeklēja Mežciema pamatskolu, Rīgas 64. vidusskolu, Carnikavas 

pamatskolu. 

4. 2021. gadā plānotie pasākumi 

 
 1. Turpināt pilnveidot un aktualizēt esošās izglītības programmas, sagatavot jaunas 

profesionālās izglītības programmas - “Grāmatvedība”, iegūstamā kvalifikācija grāmatvedis, 

profesionālās pilnveides programmu “Datorizētā grāmatvedība” atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam.2. Pielietot daudzveidīgas praktiskās metodes izglītojamo kompetenču 

paaugstināšanai dažādos mācību priekšmetos un moduļos. 

2. Pilnveidot pedagogu savstarpējo sadarbību starpdisciplinārā mācību procesa 

nodrošināšanai. 

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.Sadarbībā ar darba devējiem veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību praktisko iemaņu apguvē 

atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai ar mērķi attīstīt darba tirgū nepieciešamās prasmes, kā arī 

paaugstināt izglītojamo konkurētspēju darba tirgū. 

5. Izvērtēt 2020./2021. 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. 

6.  Uzsākt pieaugušo apmācību, piedāvājot tālākizglītības, profesionālās pilnveides, formālās 

un neformālās izglītības programmas Eiropas Sociālā fonda projekta 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”aktivitātēs. Noteikt atbildīgo par 

tālākizglītības programmu veidošanu un  ieviešanu skolā. 

http://www.rtpv.edu.lv/
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7. Mērķtiecīgi iesaistīties un turpināt īstenot ES fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība”8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt izglītojamo priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” (PuMPuRS) projektu un izvērtēt 

projektā iesaistīto izglītojamo zināšanu un prasmju dinamiku.  

8. Pedagogiem strādāt Valsts izglītības satura centra izveidotajās darba grupās pie jaunu 

profesionālo modulāro izglītības programmu izstrādes un ieviešanas, profesionālās kvalifikācijas 

eksāmena satura, kā arī mācību līdzekļu un metidisko mācību materiālu veidošanas.  

9. Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā, brīvprātīgo kustībā, sabiedrisko organizāciju 

darbībā, veicinot paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā.  

10. Organizēt karjeras izglītības pasākumus, popularizējot finanšu pratību un uzņēmējdarbības 

spējas, kā ļoti svarīgu, ikdienas dzīvē un jebkurā izvēlētajās kvalifikācijā pielietojamu prasmi. 

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

profesionālās izglītības mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi; īstenot darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” pasākuma „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” projektu. 
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Pielikums 
1. pielikums 

Atskaitītie izglītojamie laika periodā no 01.01.2020. līdz 30.06.2020. 

 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz  

01.01.2020.  

Atskaitīšanas iemesli  

Kopā  % 
Pārgāja 

uz citu 

mācību 

iestādi 

Slimības 

dēļ 

Nepietie- 

kams 

vērtējums 

Neattais- 

notie  

kavējumi 

Dzīves 

vietas 

maiņa 
Ģimenes 

apstākļi 

Citi 

iemesli 

1.B 24 1 - - - - 1 - 2 8,3 

1.F 22 2 - - - - - 1 3 13,6 

1.K 14 - - - - - - - - - 

1.L 27 - - - - - - 1 1 3,7 

1.M 18 - - - - - - - - - 

1.R 29 2 - - - - - 2 4 13,8 

2.F 24 1 - - - - - - 1 4,2 

2.K 18 - - - - - - - -  

2.L 28 - - - - - - - -  

2.R 28 1 - - - - - 1 2 7,1 

2.V 16 1 - - - - - - 1 6,3 

3.D 27  - - - - - - - - 

3.E 13 1 - - - - - - 1 7,7 

3.K 14 - - - - - - 2 2 14,3 

3.L 24 - - - - - - 2 2 8,3 

3.R 17 1 - - - - - 1 2 11,8 

3.S 12 - - - - - - - -  

4.D 17 - - - - - - - -  

4.L 21 - - - - - - 4 4 19,0 

4.P 17 - - - - - 1 3 4 23,5 

4.R 18 - - - - - - 2 2 11,1 

4.S 13 - - - - - - 3 3 23,1 

KOPĀ  441 10 - - - - 2 22 34 7,71 

 

2020. gada I pusē tika atskaitīti 34 izglītojamie ( 7,71 %), no jauna uzņemti 3 izglītojamie ( no 

citām profesionālajām skolām). Atskaitīšanas iemesli: izglītības iestādes maiņa (2,27% 

izglītojamo 2020. gada pavasarī attālināto mācību sākumā, izvēlējās mācību iestādi tuvāk 

dzīvesvietai); ģimenes apstākļu dēļ (0,45 % izglītojamo uz laiku pārtrauc mācības, jo ģimenē ir 

citas prioritātes); dažādu iemeslu dēļ pārtrauc mācības 4,99 % izglītojamo (nespēj savienot darbu 

ar mācībām, nav pārliecināti par izglītības programmas pareizu izvēli). 
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 2. pielikums   

 

Atskaitītie izglītojamie laika periodā no 01.09.20120. līdz 31.12.2020. 

 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz  

01.09.2020.  

Atskaitīšanas iemesli  

Kopā  % 
Pārgāja 

uz citu 

mācību 

iestādi 

Slimības 

dēļ 

Nepietie- 

kams 

vērtējums 

Neattais- 

notie  

kavējumi 

Dzīves 

vietas 

maiņa 
Ģimenes 

apstākļi 

Citi 

iemesli 

1.B 29 1       1 3,4 

1.D 29 1       1 3,4 

1.G 26 2       2 7,7 

1.K 16 1      1 2 12,5 

1.L 25       1 1 4,00 

1.R 30          

1.V 13          

1.LG 14       4 4 28,6 

2.F 18 1       1 5,6 

2.K 14 1    1   2 14,3 

2.B 22          

2.L 25       2 2 8,00 

2.M 18     2  1 3 16,7 

2.R 28       1 1 3,6 

3.F 22 2      1 3 13,6 

3.K 19 1       1 5,3 

3.L 29          

3.R 28          

3.V 13 2      1 3 23,1 

4.D 27       3 3 11,1 

4.E 13 2     1 1 4 30,8 

4.K 12          

4.L 22       1 1 4,5 

4.R 15          

4.S 12       1 1 8,3 

KOPĀ  519 14 - - - 3 1 18 36 6,94 

 

2020. gada II pusē tika atskaitīti 36 izglītojamie ( 6,94 %), no jauna uzņemts 21 izglītojamais ( 

71,4 % tiek ieskaitīti I kursos no citām profesionālajām skolām). Atskaitīšanas iemesli: izglītības 

programmas un skolas maiņa ( 2,70%0; pārcelšanās uz dzīvi pie vecākiem ārzemēs (0,58%); 

ģimenes apstākļu dēl (0,19%); darba attiecību uzsākšana, ģimenes dibināšana  (3,47%). 
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3. pielikums 

 

 

Atskaitītie izglītojamie ESF grupās laika periods no 01.01.2020. līdz 30.06.2020 

 

 

 

 

 

Atskaitītie izglītojamie laika periods no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. 

  

Kurss  

Izglītojamo 

skaits uz  

01.09.2019.  

  Atskaitīšanas iemesli     

Kopā  %  Pārgāja uz  

citu mācību 

iestādi  

Slimības 

dēļ  

Nepietie- 

kams 

vērtējums 

Neattais- 

notie  

kavējumi 

Dzīves 

vietas  

maiņa  

Ģimenes 

apstākļi  

Citi 

iemesli  

LG 7 10 - - - - - - 1 1 10,0 

KOPĀ 10 - - - - - - 1 1 10,0 

  

Atskaitīšanas iemesli ESF grupās pamatā ir darba attiecību uzsākšana Latvijas darba tirgū vai arī  darba uzsākšana 

ārpus Latvijas robežām.  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

Kurss 

Izglītojamo 

skaits uz 

01.01.2020. 

Atskaitīšanas iemesli 

Kopā % 
Pārgāja uz 

citu 

mācību 

iestādi 

Slimības 

dēļ 

Nepietie- 

kams 

vērtējums 

Neattais- 

notie  

kavējumi 

Dzīves 

vietas 

maiņa 

Ģimenes 

apstākļi 

Citi 

iemesli 

LG 7 11 -  -  -  -  - - 1 1 9,1 

KOPĀ  11 -  - - - - - 1 1 9,1 


