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1. Pamatinformācija 

 

1.1. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas juridiskais statuss 

 

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

16. pantā un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – IZM) 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 

"Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem", no 2013. gada 10. jūlija Rīgas Tirdzniecības 

tehnikums tika pārdēvēts par Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu (turpmāk tekstā - skola), 

10.07.2013. izsniegta reģistrācijas apliecība Nr. 3331001361. Skola ir Latvijas Republikas Ministru 

kabineta dibināta iestāde profesionālās izglītības iegūšanai. Skolas darbības tiesiskais pamats ir 

Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums u.c. normatīvie akti, kā arī Rīgas Tirdzniecības 

profesionālās vidusskolas nolikums, kas apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2014. gada 

14. novembra rīkojumu Nr. 504 “Par Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas nolikuma 

apstiprināšanu”, ar 13.01.2016. grozījumiem Nr. 18 “Grozījumi Rīgas Tirdzniecības profesionālās 

vidusskolas nolikumā”. Skolai ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss, tā ir Izglītības un zinātnes 

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

Skolas ēka nodota ekspluatācijā 1959. gadā. Šo gadu pastāvēšanas laikā skolu beiguši  24 015 

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, t.sk. 10 izglītojamie mācās ESF finansētajās 

grupās. Skolā kopā strādāja 57 darbinieki. 

 Skola tika akreditēta 2016. gadā uz sešiem gadiem. 

 

1.2. Skolas darbības virzieni un mērķis 

 

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

valsts profesionālās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.  
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Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

Skolas pamatuzdevumi saskaņā ar nolikumu: nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību 

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

speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, radīt labvēlīgus 

apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai, izveidot profesionālās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu līdzekļus, 

valsts kustamo un nekustamo mantu. 

 

1.3.  2021. gada skolas darbības mērķis 

 

 Veicināt izglītojamo kompetenču attīstību, izveidojot patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, 

tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu izglītības pieeju, kas 

spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot profesionālās 

izglītības saturu atbilstoši aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai.  

 

1.4. Skolas darbības galvenie uzdevumi 2021. 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 “No 

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) projektu un apkopot noslēdzot projektu tā rezultātus. 

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

profesionālo modulāro izglītības programmu izstrādes un ieviešanas, profesionālās kvalifikācijas 

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

 

8. Iesaistīties profesionālo izglītības iestāžu direktoru, direktora 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 darbu Izglītības kvalitātes valsts dienesta SAM 8.3.4. "Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. 

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 skolā interešu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši jauniešu interesēm. Sekmēt 

izglītojamo spēju, prasmju un talantu izkopšanu, iesaistot tos ārpusstundu svētku pasākumos, to 

organizēšanā un vadīšanā. 

17. Veicināt izglītojamo pieredzes teorētisko zināšanu un praktisko prasmju lietošanu praksē ar 

mērķi nodrošināt konkurētspēju darba tirgū un karjeras izaugsmes iespējas. 
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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; 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. 

2. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas finanšu resursi un darbības 

rezultāti   

2.1. Finanšu resuri 

     

Skolas finanšu resursi un tā izlietojums apkopoti 1.- 7. tabulā. 

 

1. tabula.  

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (eiro) 

 

             

Nr. 

p.k. 

Finansiālie rādītāji 

2020. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2021. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

1 274 180 1 459 284 1 464 774 

1.1. Dotācija 1 264 480  1 445 482 1 445 482 

1.2. Transferti 794 802 802 

1.3. Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

8 906 13 000 18 490 

2. Izdevumi (kopā) 1 277 056 1 459 284 1 459 284 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

1 269 150 1 447 284 1 447 284 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 036 923 1 190 133 1 190 133 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

232 227 257 151 257 151 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

7 906 12 000 12 000 
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2. tabula 

Valsts budžeta finansējums „Latvijas skolas soma” un tā izlietojums (eiro) 

 

             

Nr. 

p.k. 

Finansiālie rādītāji 

2020. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2021. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

0 6 902 6 902 

1.1. Transferti 0 6 902 6 902 

2. Izdevumi (kopā) 0 6 902 6 902 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

0 6 902 6 902 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 0 6 902 6 902 

 

 

                                                                                                         3. tabula 

Eiropas Sociālā fonda finansējums projektu un pasākumu īstenošanai (eiro) 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2020. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2021. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

44 517 95 365 66 544 

1.1. Dotācija 44 517 95 365 66 544 

2. Izdevumi (kopā) 44 517 95 365 66 544 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

44 517 95 365 66 544 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 31 937 95 365 66 544 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

12 580 0 0 
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4. tabula. 

 

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

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2020. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2021. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

14 524 574 676 423 570 

1.1. Dotācija 14 524 574 676 423 570 

2. Izdevumi (kopā) 14 524 574 676 423 570 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

2 666 20 455 14 625 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 666 20 455 14 625 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

11 858 554 221 408 945 

 

 

 

5. tabula. 

 

Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta Erasmus+ un pasākumu  

īstenošana (eiro) 

 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2020. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2021. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

0   

1.1. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

520 12 165 2 410 

 2. Izdevumi (kopā) 520 12 165 2 410 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

520 12 165 2 410 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 520 12 165 2 410 
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6. tabula. 

 

Dalība Ziemeļu Ministru padomes projekta Nordplus īstenošana (eiro) 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2020. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2021. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

0   

1.1. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

0 1 360 1 360 

 2. Izdevumi (kopā) 0 1 360 1 360 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

0 1 360 1 360 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 0 1 360 1 360 

                                                                                                             

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. tabula. 

 

Valsts budžeta finansējums līdzekļu neparedzētiem gadījumiem un tā izlietojums (eiro) 

 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2020. gads 

(budžeta 

izpilde) 

2021. gads 

Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

13 716 19 669 19 669 

1.1. Dotācijas 13 716 19 669 19 669 

 2. Izdevumi (kopā) 13 716 19 669 19 669 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

13 716 19 669 19 669 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 13 716 19 669 19 669 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

2.1. Skolas darbības rezultāti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.2.1. Skolas īstenotās programmas pārskata gadā 

 

Skola 2021. gadā realizēja 12 licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības budžeta 

programmas (skat. 8.tabulu) 

8.tabula 

 

Izglītības programmas Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2021. gadā 
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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. 

 2021. 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), kurā mācījās 10 izglītojamie.  

Uz 01.09.2021.skolā mācās 551 izglītojamais, ESF finansētajās grupās 43. 

N. 

p. k. 

Izglītības 

programma 
Iegūstamā kvalifikācija 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licences nr. 

un datums 

Akreditā-

cijas lapas 

nr. un 

termiņš 

Izglītoj

a-mo 

skaits 

2019. 

g.  

1. sept. 

Izglītoja-

mo skaits 

2020. g.  

1. sept. 

Izglītoja-

mo skaits 

2021. g.  

1. sept 

1. 
Restorānu 

pakalpojumi 

Restorānu pakalpojumu 

speciālists 
33 811 04 1 

P-15624 

10.07.2017. 

AP 5218 

27.11.2020. 

 

42 12 - 

2. 
Restorānu 

pakalpojumi* 
Viesmīlis 33 811 04 1 

P_3048 

02.07.2020. 

AP 6073 

27.11.2020. 

 

19 13 - 

3. 
Restorānu 

pakalpojumi 

Viesmīlis  

 
33 811 04 1 

P-17248 

03.08.2020. 

AP_229 

12.04.2027. 

 

- 13 26 

4. Komerczinības Komercdarbinieks 33 341 02 1 
P-15622 

10.07.2017. 

AP_225 

12.04.2027. 

 

45 56 50 

5. Loģistika Loģistikas darbinieks 33 345 12 1 
P-14516 

31.08.2016. 

AP_4668 

06.12.2022. 

 

122 159 147 

6. Komerczinības 
Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks 
33 341 02 1 

P-17129 

25.07.2018. 

AP_227 

12.04.2027. 

 

50 40 59 

7. Komerczinības 
Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 
33 341 02 1 

P-15623 

10.07.2017. 

AP_226 

12.04.2027. 

 

90 100 100 

8. 
Banku zinības 

un finanses 
Finanšu darbinieks 33 343 01 1 

P_1879 

29.08.2019. 

AP_224 

12.04.2027. 

 

28 51 96 

9. 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
33 346 01 1 

P_1880 

29.08.2019. 

 

AP 6075 

28.12.2023. 
15 30 65 

10. 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi* 

Klientu apkalpošanas 

speciālists 
33 346 01 1 

P-14410 

01.08.2016. 

AP 5212 

28.12.2023. 
36 30 - 

11. 
Ēdināšanas 

pakalpojumi* 

Ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists 
33 811 02 1 

P-11858 

03.06.2015. 

 

AP 5213 

28.12.2023. 
13 13 - 

12. 
Telemehānika 

un loģistika 
Loģistikas darbinieks 35b345121 

P-16236 

02.11.2017. 

AP5219 

06.12.2022 
16 10 8 

     KOPĀ 470 476 551 
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2020./2021. m. g. skola īsteno 7 profesionālās izglītības programmas (pēc pamatizglītības iegūšanas) 

un 1 profesionālās izglītības programmu ar apguves ilgumu 1,5 gadi, (pēc vispārējās vidējās vai vidējās 

profesionālās izglītības iegūšanas), valsts budžeta finansējums. 

2020./2021. m. g. skola iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”, 5. un 6. kārtā. 

04.01.2021. mācības uzsāka 53 un 13.10. 2021. pabeidza 43 izglītojamie profesionālās tālākizglītības 

programmā Banku zinības un finanses, iegūstamā kvalifikācija finanšu darbinieks (960 st.) un 

profesionālās tālākizglītības programmā Grāmatvedība, iegūstamā kvalifikācija grāmatvedis (960 

st). 

06.09.2021. mācības uzsāka 114 izglītojamie - profesionālās pilnveides programmā Datorizētā 

grāmatvedība (93 izglītojamie, pabeidza 73) un Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana (21 

izglītojamais, pabeidza 15). 

7. kārtā mācības uzsāka 29 izglītojamie, pabeidza 24. 

1.1.  Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai 

un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši 

vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.1.1. dzīvesvietas maiņa - 3 izglītojamie (pārcelšanās uz dzīvi ārzemēs pie vecākiem) ; 

1.1.2. vēlme mainīt izglītības iestādi - 23 izglītojamie ( attālināto mācību laikā 

izglītojamie uzsāka darba attiecības un viena daļa no tiem pāriet uz mācībām 

tālmācībā, mazākā daļa izglītojamo vēlas mainīt izglītības programmu); 

1.1.3. cits iemesls - 63 izglītojamie ( pārceļas uz dzīvi vecāku mājās, veido ģimenes, 

nevar savienot mācības un darbu, personīgie iemesli). 

 
2.2. Mācību process 

 

2.2.1. Pedagoģiskās padomes sēdes 

 

 2021. gadā tika plānotas un notika 6 pedagoģiskās padomes sēdes (turpmāk tekstā – PPS). 

 

 

2.2.2. Valsts pārbaudes darbu rezultāti  

 

Valsts  centralizēto eksāmenu rezultāti vispārizglītojošajos mācību priekšmetos  

2020./2021. m.g. 

  

2020./2021. mācību  gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 393 izglītojamie. 

Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 95 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 16,6 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rezultāts ir nedaudz zemāks. Valstī vidējais 

kopprocents ir 36,1%, profesionālās izglītības iestādēs 20,25% (skat. 9. tabulu). Analizējot 

matemātikas eksāmenu pa daļām, var secināt, ka izglītojamie 1. daļā vidēji ieguvuši 29,64%, 2 daļā 

6,63%, 3. daļā – 9,22%. 54 (57%) izglītojamie nav uzsākuši risināt 2. daļas uzdevumus, 40 (42%) 

izglītojamie 3. daļas uzdevumus. Matemātikas vidusskolas kursa apguve izglītojamajiem sagādā 

grūtības, jo daudzi izglītojamie skolā iestājās ar nepietiekamu vai gandrīz viduvēju vērtējumu. 

Izglītojamajiem dažkārt nav motivācija mācīties, nav vēlme tiekties pēc augstāka vērtējuma un 

labākām zināšanām. Izglītojamie mācījās attālināti, kas atstāja zināmu ietekmi uz izglītojamo 

zināšanu un prasmju apguvi. Turpmākajā darbā jāpievērš uzmanība izglītojamo kompetenču 

attīstīšanai atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam un profesionālās izglītības 
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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 90 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 46,5 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir zemāks par 1,4%. 1. daļā izglītojamie 

uzrādījuši 43,01%, 2. daļā 43,11%, 3.daļā 51,98%. Valstī vidējais kopprocents ir 51,2%, valsts 

profesionālās izglītības iestādēs 40,78%. Analizējot rezultātus, var secināt, ka skolā izglītojamo 

uzrādītais rezultāts ir augstāks, nekā vidēji citās profesionālās izglītības iestādēs par 5,72% un par 

4,7% zemāks 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 70 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 63 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rezultāts ir zemāks par 3,4%. Valstī vidējais 

kopprocents ir 66,6%, profesionālās izglītības iestādēs 55,36%. Salīdzinot  ar citām valsts 

profesionālās izglītības iestādēm eksāmena rezultāts ir par 7,64% augstāks, salīdzinot ar rezultātiem 

valstī tas ir  par 3,6% zemāks.  B1 valodu līmeni ieguva 34 izglītojamie - 48%, B2 valodu līmeni 

ieguva 29 izglītojamie – 42%, 7 izglītojamie nav ieguvuši nevienu no valodu līmeņiem. 1. lasīšanas 

daļā izglītojamie uzrādījuši vidēji 60,52%, 2. klausīšanās daļā 66,66%, 3. rakstīšanas daļā 64,34%, 

4. runāšanas daļā 60,71%.   

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

rezultātus visās eksāmena daļās. Jāveicina izglītojamo prasmes lietot svešvalodu atšķirīgās dzīves 

situācijās, jāpilnveido lasīšanas un prezentēšanas prasmes, lasot grāmatas, veidojot prezentācijas. 

Mācību procesa laikā regulāri izvērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes, salīdzinot pārbaudes darbā 

iegūtos rezultātus un analizējot dinamiku pa gadiem. 

Turpmākajā darbā jāpievērš uzmanība izglītojamo kompetenču attīstīšanai atbilstoši 

jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam un profesionālās izglītības programmās 

noteiktajam angļu valodas apguves līmenim – optimālam. 

Krievu valodā centralizēto eksāmenu kārtoja 31 izglītojamais. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 77,9 %, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, rezultāts ir augstāks par 7,1%. Valstī 

vidējais kopprocents ir 76,4%, profesionālās izglītības iestādēs 74,42%. Salīdzinot  ar citām valsts 

profesionālās izglītības iestādēm eksāmena rezultāts ir par 3,48% augstāks, salīdzinot ar rezultātiem 

valstī tas ir  par 1,5% augstāks.  B1 valodu līmeni ieguva 5 izglītojamie - 16%, B2 valodu līmeni 

ieguva 24 izglītojamie – 78%, C1 valodu līmeni ieguva 1-3%, valodu līmeni neieguva 1 

izglītojamais. 1. lasīšanas daļā izglītojamie uzrādījuši vidēji 85%, 2. klausīšanās daļā 74%, 3. 

rakstīšanas daļā 78%, 4. runāšanas daļā 65,63%.  No eksāmena rezultātiem var secināt, ka 

izglītojamie krievu valodā ir uzrādījuši labus rezultātus visās eksāmena daļās. Turpmākajā darbā 

vairāk uzmanība jāpievērš runāšanas prasmju pilnveidošanai. 

Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 2 izglītojamie. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 38 %. Valstī vidējais kopprocents ir 50,4%, profesionālās izglītības iestādēs 40,87%.  
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9. tabula 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2020./2021. 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 
63,0 70     1 3 3 6 10 18 20 8 1 

Krievu 

valoda 
77,9 31       1 1 1 2 2 3 14 7 

Latviešu 

valoda 
46,5 90     3 9 23 22 12 16 2 3   

Bioloģija 38 2         1 1           

Matemātika 16,6 95 5 23 39 17 6 3 1 1       

 

 

 

Necentralizēto eksāmenu rezultāti 2020./2021. m. g.                10. tabula 

 

Eksāmens 

Izglītojam

o skaits 

Vid. 

vērtējum

s % 

4  5 6 7 8 9 10 
Vidējais vērtējums 

(balles) 

Ekonomika 
1 70,59 

 

 
  1    7 

 

 

 

11. tabula 

Centralizēto un necentralizēto eksāmenu rezultāti no 2018./2019.  m. g. līdz 2020./2021. m. g. 

 

 

Eksāmeni 

Kopvērtējums % skolā 

Kopvērtējums % pēc 

tipa: 

profesionālās+mākslas 

Kopvērtējums % pēc 

urbanizācijas: Rīga 

Kopvērtējums % 

valstī 

2018./ 

2019. 

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

2020./

2021.

m.g. 

2018./

2019.

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

2020./

2021.

m.g. 

2018./

2019.

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

2020./

2021.

m.g. 

2018./

2019.

m.g. 

2019./

2020.

m.g. 

2020./

2021.

m.g. 

Matemātika 16,3 17,7 16,6 19,5 20,6 20,25 37,2 39,9 41,05 32,7 35,4 36,1 

Angļu valoda 57,8 66,4 63 50,9 57,7 55,36 66,1 73,4 70,13 62,7 70,00 66,6 

Krievu valoda 81,5 70,8 77,9 70,1 69,1 74,42 79,1 76,3 78,95 74,4 73,3 76,4 
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2020./2021. m.g.  viens izglītojamais izvēlējās kārtot necentralizēto eksāmenu ekonomikā. 

Ekonomikā vidējais kopprocents 70,6%, vidējais vērtējums 7,00. Salīdzinot  ar citām valsts 

profesionālās izglītības iestādēm eksāmena rezultāts ir par 4% augstāks, salīdzinot ar rezultātiem 

valstī tas ir  par 10,4% zemāks.  

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. Attālinātajā darbā izglītojamie pilnveidoja prasmes 

mācīties patstāvīgi, organizēt un plānot savu laiku.  

Analizējot 2020./2021. m.g.  centralizēto eksāmenu vērtējumus var secināt, ka izglītojamie 

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

valodā, kas ir augstāki nekā citās valsts profesionālās izglītības iestādēs. Grūtības izglītojamajiem 

sagādā matemātika. 2020./2021. gadā 5 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. 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2018./2019. m.g. līdz 2020./2021. m.g. 

1. attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2020./2021. m.g. 

 

2020./2021. mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk tekstā – Eksāmens)  

kārtoja 82 izglītojamie 6 valsts budžeta finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās, 

uzrādot optimālu profesionālo kompetenču apguves līmeni un  iegūstot vidējo vērtējumu skolā 7,62. 

 

Latviešu valoda 
40,1 

47,9 46,5 39,4 42,2 40,78 49,8 53 51,24 49,9 52,9 51,2 

Ekonomika 62,7 71,3 70,6 69,8 57,9 66,6 75,12 68,29 79,18 71,9 68,7 81 

Bioloģija - - 38 - - 40,87 - - 51,27 - - 50,4 
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12. tabula 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti  2020. / 2021. m.g.  

valsts finansētajās programmās 

 

Nr. 

p.k. 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Izglīto- 

jamo 

skaits 

5 6 7 8 9 10 
Vidējais 

vērtējums 

1. Loģistikas darbinieks 18 1 5 5 4 3 0 7,17 

2. 
Restorānu pakalpojumu 

komercdarbinieks 
10 0 0 2 2 6 0 8,4 

3. 
Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 
15 3 2 5 2 3 0 7,00 

4. Komercdarbinieks 23 0 0 2 2 2 17 9,48 

5. 
Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists 
7 0 1 2 3 1 0 7,57 

6. 
Klientu apkalpošanas 

speciālists 
9 0 3 2 4 0 0 6,11 

 Kopā 82 4 11 18 17 15 17 7,48 

 

 

13. tabula. 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu salīdzinājums skolā un valstī  

no 2018. gada līdz 2021. gadam 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Piešķiramās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Vidējais vērtējums skolā Vidējais vērtējums valstī 

2018./2019.

m.g. 

2019./2020.

m.g. 

2020./2021.

m.g. 

2018./2019.

m.g. 

2019./2020.

m.g. 

2020./2021.

m.g. 

Telemehānika 

un loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
7,04 7,00 7,17 7,37 7,07 7,18 

Komerczinības 

Reklāmas 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

- 6,56 7,00 - 6,71 7,83 

Restorānu 

pakalpojumi 

Restorāna 

pakalpojumu 

speciālists 

7,9 7,65 8,4 7,78 7,68 7,37 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Ēdināšanas 

pakalpojumu 
  7,57   7,76 
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Profesionālās izglītības programmā Telemehānika un loģistika, kvalifikācijā loģistikas 

darbinieks, eksāmenu kārtoja 18 izglītojamie. Teorētiskajā daļā izglītojamie ieguva vidēji 66 

punktus, praktiskajā daļā 183 punktus, kopā 249 punktus no 300 punktiem. Vidējais vērtējums skolā 

– 7,17, valstī -7,18 balles (skat.13.tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 17% izglītojamo uzrādīja augstu 

profesionālo kompetenču apguves līmeni, 78% optimālu, 5% vidēju. No eksāmena rezultātiem var 

secināt, ka 95% 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 15 izglītojamie. Teorētiskajā daļā izglītojamie ieguva vidēji 

71 punktu, praktiskajā daļā 175 punktus, kopā 247 punktus no 300 punktiem. Vidējais vērtējums 

skolā – 7,00, valstī – 7,83 balles (skat. 13.tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 20% izglītojamo 

uzrādīja augstu profesionālo kompetenču apguves līmeni, 60% optimālu, 20% vidēju. No eksāmena 

rezultātiem var secināt, ka 80% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni. 

Profesionālās izglītības programmā Restorānu pakalpojumi, kvalifikācijā restorānu 

pakalpojumu speciālists, eksāmenu kārtoja 10 izglītojamie. Teorētiskajā daļā izglītojamie  ieguva 

vidēji 87 punktus, praktiskajā daļā 184 punktus, kopā 271 punktus no 300 punktiem. Vidējais 

vērtējums skolā 8,4 salīdzinot ar valsts vidējo vērtējumu tas ir augstāks-7,37 balles (skat. 13.tabulu). 

Kvalifikācijas eksāmenā 60% izglītojamo uzrādīja augstu profesionālo kompetenču apguves līmeni,  

40% optimālu. No eksāmena rezultātiem var secināt, ka 100% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un 

optimālu apguves līmeni. Turpmākajā darbā skola šo programmu neīstenos, sakarā ar izmaiņām 

Nozaru kvlifikācijas struktūrā. 

Profesionālās izglītības programmā Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācijā ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists, eksāmenu kārtoja 7 izglītojamie. Teorētiskajā daļā izglītojamie  ieguva 

vidēji 73 punktus, praktiskajā daļā 182 punktus, kopā 255 punktus no 300 punktiem. Vidējais 

vērtējums skolā 7,57 salīdzinot ar valsts vidējo vērtējumu tas ir nedaudz zemāks -7,76 balles (skat. 

13.tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 14% izglītojamo uzrādīja augstu profesionālo kompetenču 

apguves līmeni, 86% uzrādīja optimālu. No eksāmena rezultātiem var secināt, ka 100% izglītojamo 

ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni. Turpmākajā darbā skola šo programmu neīstenos, 

sakarā ar izmaiņām Nozaru kvlifikācijas struktūrā. 

Profesionālās izglītības programmā Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, 

kvalifikācijā klientu apkalpošanas speciālists eksāmenu kārtoja 9 izglītojamie. Teorētiskajā daļā 

vidēji izglītojamie ieguva 60 punktus, praktiskajā daļā 173 punktus, kopā 287 punktus no 233 

punktiem. Vidējais vērtējums eksāmenā 6,11, salīdzinot ar valsts vidējo vērtējumu tas ir zemāks – 

7,53(skat.13.tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 67% izglītojamo uzrādīja optimālu profesionālo 

speciālists 

Komerczinības Komercdarbinieks 7,13 8,65 9,48 7,83 8,45 9,10 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu 

apkalpošanas 

speciālist 

  6,11   7,53 
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kompetenču apguves līmeni, 33% optimālu. No eksāmena rezultātiem var secināt, ka jāstrādā pie 

kompetenču līmeņa paaugstināšanas, lai paaugstinātu izglītojamo teorētiskās un praktiskās 

zināšanas. 

Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā komercdarbinieks, 

eksāmenu gatavoja skolas profesionālo mācību priekšmetu pedagogi, saskaņojot VISC. Eksāmenu 

kārtoja 23 izglītojamie. Teorētiskajā daļā vidēji izglītojamie ieguva 94 punktus, praktiskajā daļā 194 

punktus, kopā 287 punktus no 300 punktiem. Vidējais vērtējums eksāmenā 9,48, salīdzinot ar valsts 

vidējo vērtējumu tas ir nedaudz augstāks – 9,1 (skat.13.tabulu). Kvalifikācijas eksāmenā 83% 

izglītojamo uzrādīja augstu profesionālo kompetenču apguves līmeni, 17% optimālu. No eksāmena 

rezultātiem var secināt, ka 100% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni. 

           Izvērtējot CPKE rezultātus, var secināt, ka izglītojamie uzrādījuši ļoti labus rezultātus 

kvalifikācijā komercdarbinieks un restorānu pakalpojumu speciālists, kas ir augstāki kā vidēji valstī. 

Labi rezultāti ir kvalifikācijā reklāmas pakalpojumu speciālists, loģistikas darbinieks, ēdināšanas 

pakalpojumu speciālists. Kvalifikācijā klientu apkalpošanas speciālists jāstrādā pie kompetenču 

līmeņa paaugstināšanas.  

Izvērtējot pēdējos trīs gadus, var secināt, ka CPKE izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis 

ir labs, kas ir līdzīgs ar vidējo vērtējumu valstī.  

2. attēls  

 

 

Ar ES fonda atbalstu skolā tiek realizēta 1,5 gadīgā programma, Telemehānika un loģistika, 

iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks pēc vidusskolas.  

 2020./2021. 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” 
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(vienošanās  Nr. 7.2.1.2.15/I/001)  ietvaros finansētās profesionālās vidējās izglītības programmā 

Telemehānika un loģistika, kvalifikācijā loģistikas darbinieks mācījās 16 izglītojamie un  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. 14.tabulu) 

 

14. tabula 

Eiropas Savienības fondu finansēto grupu izglītojamo profesionālo kvalifikācijas 

eksāmenu rezultāti 2017./2018.m.g. un 2020./2021. 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 

 

 

15. 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./2

020. 

m. g. 

2020.g 

No 2015.- 2020. 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 
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16. tabula 

Izglītojamo skaits ESF finansētajās grupās, kuri kārtoja CPKE laika periodā  

no 2015. gada līdz 2020. gadam 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvērtējot Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” projekta  “Sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (vienošanās  Nr. 7.2.1.2.15/I/001) 

mācību darba rezultātus var secināt, ka laika periodā no 2015. gada līdz 2020. gadam Rīgas 

Komerczinības Komercdarbinieks 
 

_ 9,2 - 
 

K1 

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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Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācījušās 11 grupas trīs izglītības programmās un  

kvalifikāciju ieguvuši 116 izglītojamie un CPKE uzrādījuši labas un teicamas zināšanas un prasmes 

(skat. 14., 15. un 16. tabulu). 

 

 

 

2.2.3. Metodiskais darbs 
 

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

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

un M. Gailāne) 

 

 

2.2.3.1. Jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde 

 

2020. gadā saņemtas licences profesionālās pilnveides izglītības programmām: 

 

1. Datorizētā grāmatvedība, 180 st. apjomā; 

2. Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana, 160 st. 

 

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: 

RTPV skolotāji 2020./2021.m.g. strādāja dažādās darba grupās  un piedalījās informatīvajās 

sanāksmēs sakarā ar VISC CPKE un PKE programmas satura izstrādi un norises organizāciju: 

• VISC darba grupa CPKE Reklāmas pakalpojumu komercdarbiniekam (piedalījās 

D.Kaparkalēja); 

• VISC darba grupa CPKE Restorānu pakalpojumu speciālistam (piedalījās A.Silkāne); 

• VISC darba grupa CPKE Klientu apkalpošanas speciālistam (piedalījās I.Urdziņa-Merca); 

• VISC darba grupa CPKE Mazumtirdzniecības komercdarbiniekam (piedalījās T.Džugleja); 

• RTPV darba grupa CE Komercdarbiniekam (T.Džugleja un profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogi); 

• A.Krūze-Bogdanovs piedalījās informatīvajās sanāksmēs par CPKE Loģistikas 

darbiniekam. 

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. 
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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; 

9. Restorānu pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija - viesmīlis), mācību ilgums 4 gadi; 

10. Ēdināšanas pakalpojumi (iegūstamā kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists), mācību ilgums 4 gadi; 

 

 2021. gadā tiek īstenotas 9 izglītības programmas. 2021. gadā turpinās darbs pie jaunu 

modulāro programmu izstrādes, aprobācijas un noslēguma modulāro darbu izstrādes.  Pēc moduļu 

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

apjomu, modulārās apmācības plusus, mīnusus un izdarīja secinājumus. 2021. gadā pedagogi 

turpina darbu pie vienotu pārbaudes darbu  izstrādes pēc moduļa apguves.  

Pēc moduļu pabeigšanas MIP iesaistītie pedagogi, izvērtējot savu darbu un moduļu 

programmas tematu saturu, identificējot problēmas un grūtības, ir secinājuši, ka: 

• moduļa izvirzītais mērķis – pārsvarā tiek sasniegts vai daļēji sasniegts (piemēram, modulim 

Lietišķās saskarsmes pamatprincipi, Sociālās un pilsoniskās prasmes, Sabiedrība un cilvēka 

drošība (veselība); 

• tematu procentuālais apjoms – pārsvarā vai pārāk liels stundu skaits atsevišķiem tematiem, 

vai nepietiekams. 

 

 Pasākumi profesionālajos mācību priekšmetos 

 

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas pedagogu organizētie pasākumi skolā: 

 

 Konkursa nosaukums “Manai idejai ir nākotne”. Konkurss notika 2021. gada 15.janvārī 

Zoom platformā, tiešsaistē. Konkursu organizēja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja kopā ar 

profesionālās izglītības skolotājiem – Ilzi Pirktiņu, Ilutu Moldani-Greiškani, Taņu Ločmeli. 

Tika pieaicināta eksperte no nozares - neatkarīgais finanšu un investīciju konsultante, 

finanšu koučs un zvērinātā revidente Inga Jansone.  
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Izglītojamo sagatavošana un dalība ārpusskolas profesionālās izglītības pasākumos valsts 

līmenī: 

 Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss 

“Biznesa kanvu izaicinājums”. Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

profesionālās meistarības konkursu organizēja Liepājas Valsts tehnikums. Tas notika 

2021.gada 24. un 25.martā tiešsaistē platformā Zoom. 

 Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss “SkillsLatvia 2021” ar nominācijām 

“Transporta pārvadājumi” un “Mazumtirdzniecība”. Meistarības konkurss “Transporta 

pārvadājumi” notika 2021.gada 6. un 7. maijā attālināti platformā Zoom, savukārt 

nominācijai “Mazumtirdzniecība” 24. maijā attālināti platformā Zoom un 28. maijā klātienē 

Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās.  Konkursu organizēja Valsts izglītības attīstības 

aģentūra.  

 Tikšanās ar nozaru speciālistiem, 2021.gada 7. aprīlī  plkst. 12:30 MS TEAM platformā. IT 

tehnoloģiju risinājumi darbam ar bankas klientiem. Tikšanās ar Kristapu Rozīti SEB bankas 

produktu attīstības pārvaldītāju. Tikšanos organizēja Guna Krišjāne-Kalvāne 1.B kursam. 

 Iedvesmes konference «Uzdrīksties uzvarēt», 2021.gada 29.oktobrī tiešsaistē.  

17. tabula 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogu organizētās mācību 

ekskursijas 2021. gadā 

Ekskursijas norises vieta un laiks Programma, 

iegūstamā 

kvalifikācija 

Atbildīgie pedagogi Dalībnieki 

Mācību ekskursija uz DEPO DIY SIA 

2021.gada 15.septembrī 

 

Telemehānika un 

loģistika, loģistikas 

darbinieks 

E. Fedčuks 3. M kurs 

Mācību ekskursija uz RTPV arhīvu 

2021. gada 19. oktobrī 

 

Banku zinības un 

finanses, fimamšu 

darbinieks. 

S.Važa 1. N kurss 

 

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem 2021. gadā ekskursijas uz uzņēmumiem tika ierobežotas. 

 

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

 veidošana  

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir kļuvusi par Biedrības Junior Achievement Latvija 

(turpmāk tekstā JA Latvija) dalībskolu. JA Latvija programmas ietvaros tika izveidoti trīs RTPV 

Skolēnu mācību uzņēmumi– SMU “BOCKET”,  SMU “AGAIN” un SMU “HOOD”.  
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RTPV SMU mentores ir trīs skolotājas: Taņa Ločmele, Iluta Greiškane-Moldane un Solvita 

Migliniece.  

SMU “BOCKET” dibinātāji 1.D kursa audzēknes 

SMU “BOCKET” piedāvātais produkts - gaumīgie maisiņi ar mazajām, parocīgajām un stilizētajām 

auduma kabatiņām, lai nodalītu sīkumus. SMU “BOCKET” ir piedalījies Ikgadējā Latvijas skolēnu 

mācību uzņēmumu tirgū CITS BAZĀRS 2020. gada no 10 līdz 14.decembrim, kas notika tiešsaistē. 

SMU “BOCKET” mentore – Taņa Ločmele. 

SMU “AGAIN” dibinātāji 1.R kursa audzēkņi. SMU “AGAIN” piedāvātais produkts: eko 

matu sprejs ar stilīgu dizainu, patīkamu aromātu un viegli pārnēsājams. SMU “AGAIN” mentore – 

Iluta Moldane-Greiškane. 

SMU “HOOD” piedāvātais produkts: džemperi (hoodiji) un T-krekli, kas tiek apstrādāti 

ar akrila krāsas baloniņiem pēc klienta izvēlētā dizaina (teksts, attēls, daļējs pārkrāsojums utt.) 

uzreiz uz vietas. SMU “HOOD” mentore – Solvita Migliniece. Diemžēl pandēmijas COVID-19 dēļ 

plānotais produkts netika saražots un realizēts.  

 

Secinājumi par dalību JA: 

• izvērtēt biznesa ideju realizācijas iespējas pandēmijas apstākļos; 

• piestrādāt pie SMU komandu elastības, lai spētu ātri reaģēt uz tirgus izmaiņām. 

 

Skolas olimpiādes un pasākumi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos: 

 Ekonomikas olimpiāde 7.janvārī; 

 Vizuālās mākslas konkurss ”Bedre ceļā vēl nav ceļa gals” 15.-28. marts; 

 Viktorīna krievu valodā 1.-5. februāris; 

 2.kursu viktorīna “Esi gudrāks ar Kahoot!”; 

 Informātikas konkurss “Domā logiski” 12.- 16.aprīlis; 

 1.-3.kursu viktorīna “Latvija”. 

 

Dalība Rīgas pilsētas organizētajās olimpiādēs 

 Ekonomikas olimpiādē; 

 Angļu valodas olimpiādē; 

 Latviešu valodas olimpiādē. 

 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide skolā un savstarpējā pieredzes apmaiņa 

 

2021. gada 30. martā notika Pedagoģiskās padomes sēde (turpmāk tekstā-PPS) par metodisko 

tēmu “Daudzveidīgu digitālo mācību platformu un rīku izmantošana mācību procesā, 

pilnveidojot pedagogu un izglītojamo kompetenci to izmantošanā". Pedagogi dalījās pieredzē 

par daudzveidīgu mācību metožu pielietošanu mācību stundās, dažādu datorprogrammu 

lietderīgumu un mērķtiecīgu pielietošanu.  

Atklātās stundas pedagogi demonstrēja janvārī, februārī un martā. 

• Attālinātā mācību procesa laikā skola uzsāka izmantot vienotu MS Teams platformu. MS 

Teams platformu pedagogi izmantoja tiešsaistes stundu vadīšanai, uzdevumu un 

kontroldarbu sagatavošanai. Attālināto mācību nodrošināšanai pedagogi izmantoja 

daudzveidīgus digitālos rīkus un mācību platformas-https://learningapps.org/, 

https://soma.lv/, https://www.uzdevumi.lv/, https://www.filmas.lv/,https://www.letonika.lv/, 

https://learningapps.org/
https://soma.lv/
https://www.uzdevumi.lv/
https://www.filmas.lv/
https://www.letonika.lv/
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valodaailab.lv, enciklopedija.lv, filmas.lv, Tava klase, e-biblioteka.lv, valoda.lv, letonika.lv , 

likumi.lv , https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2/n-

opinion-essay u.c.  

Plašu dgitālo mācību materiālu klāstu pedagogi izmantoja svešvalodas apguvē. 

• Baiba Svenča - http://baibasvenca.blogspot.com; 

• Tools for English - http://www.toolsforenglish.com/; 

• Letonika.lv vārdnīcas - http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&q=; 

• Angļu valodas vārdnīcas internetā - saite; 

• Bing tulkotājs - http://www.microsofttranslator.com/?ref=SALL&br=ro&mkt=en-ww; 

• Google tulkotājs - http://translate.google.lv/?hl=lv&tab=wT; 

• En - LV vārdnīca - http://dictionary.site.lv/; 

Izrunas mācīšana un trenēšana 

http://www.eduplace.com/rdg/hmsv/index.html - good spelling and vocabulary 

http://www.harcourtschool.com/menus/harcourt_brace_spelling.html - spelling games 

http://literacy.kent.edu/Midwest/Materials/ndakota/spelling/toc.html - spelling lessons and 

practice 

Runāšana 

http://www.englishclub.com/speaking/index.htm 

 

PPS pedagogi dalījās pieredzē par digitālo rīku, datorprogrammu izmantošanu attālinātajā 

mācību procesā un par datorprogrammu izmantošanu mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. 

Programmā Loģistika, kvalifikācijā loģistikas darbinieks, modulī Maršruta plānošana kravu 

pārvadājumos, izglītojamie apgūst  programmu “JS Baltija 3 Professional”. Google 

Maps ir tīmekļa karšu serviss un tehnoloģija, ko bez maksas (nekomerciālai lietošanai) 

piedāvā Google.   

Profesionālās izglītības programmā Banku zinības un finanses, iegūstamā kvalifikācija 

finanšu darbinieks mācību procesā tiek izmantota Lursoft datu bāze. Lursoft izstrādātās sistēmas 

paver jaunas iespējas darba procesa organizēšanā, jo nodrošina, ka svarīgākās darbam 

nepieciešamās publiskās datu bāzes pieejamas vienuviet. 

Modulī Komunikācija ar klientu tiek izmantota datora programma CRM. 

Programmā Grāmatvedība ar iegūstamo kvalifikāciju grāmatvedis, apmācībā tiek izmantota 

programma Jumis – populārākā grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēma Latvijā. Attālinātajā 

mācību darbā tiek izmantots mākoņrisinājums Jumis Pro.  

Grāmatvedības apmācības procesā skola piedāvā izmantot resursu vadības un grāmatvedības 

programmuVisma Horizon. 

Programmā Restorānu pakalpojumi, kvalifikācijā viesmīlis izmanto datorprogrammu R-

Keeper un StoreHouse.  

Programmā Administratīvie un sekretāra pakalpojumi izmanto dokumentu vadības sistēmu 

DocLogix. 

Programmā Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks izglītojamie apgūst CorelDraw un 

Photo Shop. Multimēdiju programmu Canva, vizuālās rediģēsanas iespējas Power Point. Jamboart 

interaktīvo tāfeli izmanto grupu darbu, ideju apkopošanā, anketēšanā, foto kolāžas, plakātu 

veidošanā u.c. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2/n-opinion-essay
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2/n-opinion-essay
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-b2/n-opinion-essay
http://baibasvenca.blogspot.com/
http://www.toolsforenglish.com/
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&q=
http://www.aizbraukt.lv/valstis/australija-iframe-srchttpfreetimeanddatecomclocki2d996otn240tlatfs9ftbbac900th1-frameborder0-width40-height15iframe/rokasgramata/anglu-valoda-interneta/
http://www.microsofttranslator.com/?ref=SALL&br=ro&mkt=en-ww
http://translate.google.lv/?hl=lv&tab=wT
http://dictionary.site.lv/
http://dictionary.site.lv/
http://www.eduplace.com/rdg/hmsv/index.html
http://www.harcourtschool.com/menus/harcourt_brace_spelling.html
http://literacy.kent.edu/Midwest/Materials/ndakota/spelling/toc.html
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
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Turpmākajā darbā jāveicina pedagogu aktivitāte daudzveidīgo mācību metožu pielietošanā, 

digitālo prasmju attīstīšanā. Pedagogu aktivitāte stundu un  ārpusstundu pasākumu organizēšanā 

tika vērtēta kā laba. 

 

2021./2022. m.g. laikā vairāki profesionālās izglītības pedagogi apmeklēja dažādus 

interesantus profeionālās pilnveides pasākumus (kursus, seminārus) gan klātienē, gan tiešsaistē. 

• Jauniešu saskarsmes prasmes virtuālā un reālā vidē” 

• “Moodle e-mācību vide un e-kursu veidošana un pasniegšana” 

• “Microsoft Office Excel lietpratējiem” 

• “Aktīvās mācīšanās un iesaistes metodes tiešsaistes darbā” 

• Profesionālās kompetences pilnveides kursi dokumentu un procesu vadības sistēmas 

DocLogix informācijas apstrāde, pārvaldība, uzglabāšana un piekļuve 

• Skolu bibliotēkas seminārs e-vidē. Skola 2030. 

• Seminārs e-vidē «Lietišķo rakstu valoda»  

• Praktiskais seminārs “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam 

starpdisciplinārā mācību vidē”  

• Mācīšanās lietpratībai 10.-12.klasē”, “Vēsture un sociālās zinātnes I” 

• “Caurviju pieejas izmantošana loģistikas mācīšanā profesionālajās iestādēs” 

• Seminārs Liepājā par moduļu aktualizāciju profesionālajai kvalifikācijai Loģistikas 

darbinieks 

• Seminārs “Aktuālas tendences loģistikā ” 

• IT mentoru kursi 

• Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Fizisko personu datu 

aizsardzība ”  

• Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Skolēnu mācību uzņēmumu mentora 

sagatavošana jauniešu uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanai izglītības iestādē" Junior 

Achievement Latvia 

• Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma «Audzināšanas pieejas 

izglītības procesā» 

• Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma «Bērnu tiesību aizsardzība» 

• Skolas prakses vadītāju apmācība e-prakses portāla "NakotnesPrakse.lv" lietošanā 

 

Sporta pasākumi skolā un ārpusskolas 

 

18. tabula 

1. Sporta sacensības un pasākumi skolā  
 

Datums Pasākums Norises vieta Dalībnieki Rezultāti skolā 

14.09.2021. 
Pirmo kuru Sporta 

diena. 

BJC ,,Laimīte,, 

Sporta centrs. 

1.kursu 

izglītojamie 

1.vieta 1. R kurss 

2.vieta 1. D kurss 

3.vieta 1. S kurss 

25.09 līdz 

05.10. 

2021. 

Skola atlases 

sacensības 

tiešsaites 

sacensībām 

Pēc 

iesūtītajiem 

rezultātiem 

Visi skolas 

audzēkņi. 

Izveidota skolas komanda:  

Tīna Meiere 1. N,  

Ksenija Maļceva 1. N  

Markuss Kirils Ustenko 1. F  
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1. Sporta sacensības un  pasākumi valstī   

19. tabula 

 

2. Starptautiskās sacensības un pasākumi. 

20. tabula 

Datums Pasākums Norises vieta Dalībnieki, rezultāti Rezultāti 

30.11.2021. 

01.12.2021. 

02.12.2021. 

LR profesionālas izglītības sporta 

darba metodiskā centra ,,AMI”  

un Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma oganizētajās 

starptautiskajās tiešsaites 

sacensībās ,,Stiprinieks 2021”. 

 

Tiešsaistē 

(katrs 

dalībnieks  

savās mājās) 

Ksenija Maļceva,  

1. N 

Markuss Kirils 

Ustenko, 1. F 

 

 

Izglītojamie pārstāvēja 

Latviju Metodiskā 

centra ,,AMI” 

izveidotajā komandā, 

2.vieta.  

Markusam Kirilam 

Ustenko 1. F 3. vieta  

individuālajā 

vērtējumā. 

,,Stiprinieks 

2021,, 

Vladislavs Bulovs 2. G  

Datums Pasākums Norises vieta Dalībnieki Rezultāti 

5.10. 2021. 

Latvijas Republikas 

profesionālās izglītības 

mācību iestāžu čempionāts 

krosā. 

Ogres Valsts 

tehnikums. 

Skolas komandas: 

6 jaunietes un 8 

jaunieši 

Jauniešiem 

5.vieta 

Jaunietēm 

8.vieta 

10.11. 

2021. 

LR profesionālas izglītības 

sporta darba metodiskā 

centra AMI  un Daugavpis 

Būvniecības tehnikuma 

organizētās tiešsaites 

sacensībās 

,,Stiprinieks2021,, Latvijas 

Republikas profesionālās 

izglītības mācību iestādēm.  

Tiešsaitē 

Tīna Meiere 1. N  

Ksenija Maļceva 1. N   

Markuss Kirils 

Ustenko 1. F 

Vladislavs Bulovs 2. G 

5.vieta 

Markusam 

Kirilam 

Ustenko 1. 

F, 2.vieta 

individuāli 

31.05. 

2022. 

Latvijas Republikas 

profesionālās izglītības 

mācību iestāžu čempionāts 

Vieglatlētikā. 

Ogres Valsts 

tehnikuma 

Vecbebru 

filiālē. 

Skolas komandas: 

8  jaunietes un 8 

jaunieši 

Jauniešiem 

9.vieta 

Jaunietēm 

5.vieta  
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Secinājumi un uzdevumi turpmākajam darbam:  

1. Arī sarežģītajos Covid-19 pandēmijas apstākļos notika sacensības, tika atrastas jaunas 

iespējas, kā tās organizēt.  Sacensības  ,,Stiprinieks 2021,, notika tiešsaitē, izmantojot 

saziņas platformu MS Teams vai Whats App. Katram dalībniekam bija iespēja piedalīties 

sacensībās no savas dzīvesvietas, ,,Basketbola meistars” un svaru stieņa spiešanā guļus  

notika, ierakstot  video, un nosūtot to  sacensību organizātoriem.  

2. Tiešsaites sacensības  ,,Stiprinieks 2021,,  vispirms notika Latvijas mērogā, pēc tam arī 

notika starptautiskās sacensības. Tā bija jauna pieredze – sacensties tiešsaitē ar 

konkurentiem no citām valstīm. 

3. Atbilstoši pandēmijas situācijai daļa sacensības notika klātienē. Sacensību dalībnieki atzina, 

ka klātienē sacensties ir daudz interesantāk. 

4. Skolai ar salīdzinoši nelielo audzēkņu skaitu, sporta sacensībās izdodas konkurēt un pat 

uzvarēt lielos tehnikumus un koledžas. Tas norāda uz to, ka uz mūsu skolu, nāk mācīties, 

talantīgi jaunieši. 

5. Daudzi skolas sporta komandu dalībnieki vairs aktīvi netrenējās, viņi labprāt atnāk uz 

komandu treniņiem pēc stundām. Tāpēc jārada viņiem iespēja uzreiz pēc stundām 

nodarboties. Nākošajā mācību gadā jāmeklē  sabiedriskos trenerus no skolas audzēkņiem. 

Tādus kuriem ir pieredze un interese par treniņu vadīšanu.  

6. 2021/2022. mācību gadā, pandēmijas noteikumi būtiski ietekmēja arī sporta stundas mūsu 

skolā. Sporta zālē vienlaicīgi drīkstēja atrasties tikai viens kurss. Bijām spiesti meklēt 

risinājumus, lai sporta stundas notiktu gan kvalitatīvi, gan epidemiloģiski drošos apstākļos. 

Atradām iespēju īrēt sporta zāli Rīgas 1. medicīnas koledžā. Jāatzīst, ka šādi strādājot, kad 

viens skolotājs strādā vienā zālē, un otrs otrā, būtiski uzlabojās stundu kvalitāte. Arī 

audzēkņi izteica atzinību par šādu risinājumu.  

 

2.2.4. Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un literatūru 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) fonds  

2021. gadā papildināts ar 209 bibliotekārām vienībām (208 grāmatas, 1 nošu izdevums) kopsummā 

par 2049.08 EUR.  

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

pārdošanā, uzņēmējdarbībā, praktiskajā psiholoģijā, matemātikā. Papildināts metodiskās literatūras 

fonds, iegādātas grāmatas par autortiesībām un ētiku. Izglītojamie ir pietiekami nodrošināti ar 

mācību grāmatām gan vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos.  

 

Bibliotēkas fonds 2021. gada beigās 

21. tabula 

Dokumentu sadalījums Skaits 

Vispārīgā nodaļa 64 

Daiļliteratūra 3440 

Mācību grāmatas 12609 

Pārējās grāmatas 170 

Kopā:  16283 

Kopsumma EUR: 102860.27 
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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 žurnāli skolotājiem “Skolas Vārds” un “Skola un Ģimene”. Aktīvi 

notiek digitāli pieejamo mācību grāmatu un materiālu apkopošana profesionālajiem mācību 

priekšmetiem. 

Gan klātienes, gan attālinātā darba laikā komunikācija un informācijas nodošana bibliotēkas 

lasītājiem par bibliotēkas un citiem piedāvājumiem (piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

piedāvājumi skolām) notiek sociālajā mācību tīklā Mykoob un MS Team, retāk ar e-pasta 

starpniecību. Regulāri tiek apkopota informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem un jaunākajām 

publikācijām presē, izvietojot informatīvās lapas „Bibliotēkas jaunieguvumi” un „Lasiet presē” 

bibliotēkas stendā, kā arī nosūtot tās skolotājiem mācību sociālajā tīklā Mykoob.  

Šajā gadā bibliotēkā izveidotas 25 izstādes. Tās tika veltītas svētku dienām, piemēram, “LR 

Neatkarības atjaunošanas diena.” Atceres dienām, piemēram, “1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 

diena”. Ievērojamu cilvēku jubilejām, piemēram, “Jānim Grotam - 120,” “Ingai Gailei – 45,” 

“Aleksandram Čakam – 120”. Aktualitātes pasaulē, valsts, skolas un bibliotēkas dzīvē tiek 

atspoguļotas arī informatīvajā ekrānā. 

Organizēti lasīšanas veicināšanas pasākumi. Piemēram, pasākums, kas veltīts Pasaules Ūdens 

dienai. Lasītājiem tika piedāvātas grāmatas, kuru nosaukumos ir minēti ūdeņi, piemēram, 

E.Hemingvejs “Sirmgalvis un jūra” u.tml. Bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumi ir devuši 

rezultātus, jo ir palielinājies izglītojamo skaits, kas lasa grāmatas. 

Bibliotēka sniedz metodisko atbalstu skolotājiem gan mācību, gan audzināšanas stundām.   

Bibliotēka iesaistās skolas pasākumos, piemēram, “Informācijas diena,” konkurss 

“Mazumtirdzniecība.”  

Pirmajiem kursiem tika organizētas bibliotekārās stundas, lai iepazīstinātu ar bibliotēku un tās 

piedāvātajiem pakalpojumiem. Skolas bibliotekāre piedalījās LNB rīkotajos kursos “LNB 

informācijas resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā.” Metodiskajā pēcpusdienā, kas 

tika rīkota sadarbībā ar skolas metodiķi, skolotāji tika iepazīstināti ar kursos apgūto, sniegti padomi, 

kā izmantot LNB datu bāzes un sameklēt tajās nepieciešamo informāciju.  

Bibliotēkas lasītavas darbs ir organizēts tā, lai izglītojamajiem būtu iespēja lasītavā mācīties, 

bet skolotājiem sagatavoties stundām, izmantojot uzziņu literatūru, lasītavā un bibliotēkas fondā 

pieejamās mācību grāmatas, periodiskos izdevumus, kā arī bibliotēkas datorus, printeri, kopētāju un 

skeneri. 

Izvērtējot bibliotēkas darbu, var secināt, ka bibliotēka nodrošina mācību procesu ar atbilstošu 

literatūru, sniedz nepieciešamo metodisko, informatīvo un tehnisko atbalstu. 

 

Bibliotēkas statistikas dati: 

Lasītāju skaits 2021. gada beigās 571 

Grāmatu nodrošinājums  28.5 

Apmeklējumu kopskaits  1824 

Apmeklētība  3.2 

Izsniegumu kopskaits  2420 

Lasītība 4.2 

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

http://www.kulturaskarte.lv/
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2.2.5. Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse 

 

2021.gadā praktisko iemaņu apguve kvalifikācijas prakses un darba vidē balstītu mācību 

laikā tika organizētas saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām atbilstoši skolas mācību grafikam.  

Prakses galvenais mērķis – sadarbībā ar darba devējiem veicināt izglītojamo aktīvu 

līdzdalību praktisko iemaņu apguvē atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai ar mērķi attīstīt darba tirgu 

nepieciešamās prasmes. Apgūstot praktiskās iemaņas uzņēmumos, izglītojamie ieguva pieredzi 

strādāt izvēlētajā profesijā un attīstīja komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu un loģiku, vērtību 

izpratni, sadarbības prasmes.  

2021. gadā skola turpināja sadarbību ar uzņēmumiem, kuri jau ilgstoši nodrošina skolas 

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

komerczinību, loģistikas un klientu apkalpošanas jomās.  Praktikanti praksi izgāja tādos 

uzņēmumos un valsts institūcijās kā Latvijas Nacionālais arhīvs, biedrība „Latvijas Rakstnieku 

savienība”, SIA „Rimi Latvia”, SIA „Coral Travel Latvia”, AS „Viesnīca Latvija”, AS „Citadeles 

banka”, SIA „Lenoka”, SIA „TET”, SIA „Livland Group”, SIA „Mira-G”, SIA „Dizains un Druka”, 

SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi”, AS „Lido”, VAS „Starptautiskā Lidosta „Rīga””, SIA „Smart Print 

Solutions”, SIA „Visas Loterijas”, SIA „Do It”, SIA „Havi Logistics”, AS „Drogas”, SIA „A.K.S. 

Grupa”, SIA „DDB Worldwide Latvia”, SIA „ATEA”, SIA „LEXIM”, SIA „Inspired”, SIA 

„JCDecaux”, SIA „The Media”, SIA „Markol”, SIA „Skaistumpasaule”, SIA „EHR Mediju Grupa”, 

SIA „VP Timber Trading”, SIA „Mežgaile, Māliņa un Austriņš”, SIA „ĻIKA J”, SIA „Olfa Press”, 

SIA „Later Ltd”, SIA „Riga Old Town Hotels”, SIA „Baltic Pub”, SIA „TIAMO GRUPA”, SIA 

„Nomeda”, SIA „Unagu Inu”, SIA „LTT”, SIA „LPG Techno”, SIA „VV Konstrukcijas”, SIA „ND 

Metalika”, SIA „Spidums.lv”, SIA „Sportland”, SIA „Strazdu Grava”, SIA „VE Henri”, SIA 

„Krauztransport”, SIA „Virza”, SIA „Danbalt Footwear”, SIA „Kotryna”, SIA „IZEZ”, SIA 

„FreeWay Logistics”, SIA „MSC Shared Service Center Riga”, SIA „Presco Freight”, SIA 

„ESTMA”, SIA „Vara Shipping”, SIA „DHL Express Latvia”, SIA „Lietas MD”, SIA „Bolt 

Services LV” un citos uzņēmumos. 

Lai veicinātu praktisko iemaņu apguvi dažādu nozaru uzņēmumos, 2021. gadā tika noslēgti 

trīsdesmit līgumi ar jauniem sadarbības partneriem, piemēram,  SIA „VP Timber Trading”, SIA 

„TalentHub”, SIA „Lexim”, SIA „A.K.S. Grupa”, SIA „Skaistumpasaule”, SIA „Jaguar”, SIA „Vara 

Shipping”, SIA „TET”, SIA „EHR Mediju Grupa”, SIA „JCDecaux Latvija” 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. Prakses vadītāji skolā sadarbojoties ar uzņēmumu prakses vadītājiem veicina izglītojamo 

praktisko iemaņu apguvi, nostiprina teorētiskās zināšanas savienojot tās ar praktiskajām iemaņām, 

palīdz izglītojamajiem saprast izvēlētās iegūstamās kvalifikācijas būtību, veicamos darba 

pienākumus un izvēlēties tālākās karjeras iespējas.   

Lai nodrošinātu jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un 

elastīgi piemērotos dažādām izmaiņām un aktualitātēm sadarbībā ar darba devējiem skola 

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

robežās prakses programmas, organizēja profesionālās meistarības konkursus, organizēja tikšanos ar 
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uzņēmumu pārstāvjiem, tai skaitā ar skolas absolventiem, kuri jau strādā vadošos amatos izvēlētajā 

profesijā. 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’’.  

2021.gadā skola turpināja sadarbību ar LDDK projektā "PII audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību prakses uzņēmumos". 45 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.  

Izvērtējot kvalifikācijas prakses rezultātus var secināt, ka izglītojamie ir apguvuši darba 

tirgū nepieciešamās prasmes, kā arī veiksmīgi papildinājuši savas teorētiskās iemaņas ar praktisko 

pieredzi.  20% no visiem praktikantiem pēc kvalifikācijas prakses beigām ir iespēja palikt strādāt 

prakses uzņēmumā un veidot tur savu karjeru. 

Izvērtējot 2021. gada prakses norisi var secināt: 

 prakses laikā ir iespēja papildināt teorētiskās zināšanas un apgūt izvēlētajai kvalifikācijai 

nepieciešamās praktiskās iemaņas. 

 prakses uzņēmumos izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar izvēlēto profesiju, darba tirgus 

prasībām un inovācijām nozarē,  

 uzņēmumi labprāt nodrošina skolas izglītojamos ar prakses vietām,  veidojot veiksmīgu 

sadarbību starp skolu, prakses uzņēmumu un praktikantu, 

 pēc prakses liela daļa izglītojamo iegūst darba vietu prakses uzņēmumā. 

  

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 ņem vērā prakses vadītāja 

ieteikumus. 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. 

Prakses laikā iegūtās praktiskās iemaņas motivē izglītojamos iegūt vispusīgas zināšanas 

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

22. tabula 

Informācija par skolas beidzējiem pēc pamatskolas valsts finansētajās grupās 

uz katra gada 1. septembri 

 

Gads / Ko dara 2018. 2019. 2020. 2021. 

Strādā specialitātē 24 26 34 29 

Strādā citur 12 14 18 25 

Mācās klātienē 16 9 19 15 

Strādā vai mācās 4 4 2 8 
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ārzemēs 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

- - 0 1 

Nestrādā, meklē 

darbu 

2 3 0 4 

Kopā: 58 56 73 82 

 

 

2021. gadā RTPV pabeidza 82 absolventi, kas mācības uzsāka pēc pamatskolas. No tiem 

strādā specialitātē 29 absolventi jeb 35%, strādā citur 25 absolventi jeb 30%, mācās 15 absolventi 

jeb 18%, strādā vai mācās ārzemēs 8 absolventi jeb 10% (skat. 22. tabulu). No apkopotajiem datiem 

var secināt, ka viena trešdaļa absolventu pēc skolas beigšanas strādā iegūtajā specialitātē, bet 

mācības Latvijas augstskolās turpina 18 procenti skolas absolventi.   

23. tabula  

Informācija par skolas beidzējiem pēc vidusskolas ES fondu grupās uz 

katra gada 1. septembri 

 

Gads / Ko dara Loģistikas 

darbinieks 

2018 

Loģistikas 

darbinieks 

2019. 

Loģistikas 

darbinieks 

2020. 

Kopā % 

Strādā specialitātē 12 4 9 25 58 

Strādā citur 8 2 0 10 23 

Mācās klātienē 3 - 0 3 7 

Strādā vai mācās 

ārzemēs 

2 1 0 3 7 

Bērna kopšanas 

atvaļinājumā 

- - 0 0 0 

Nestrādā, meklē darbu 1 1 0 2 5 

Kopā: 26 8 9 43 100 

 

ES fondu finasētajās grupās 2020./2021. m.g. izglītojamie mācījās programmā – 

Telemehānika un loģistika ar iegūstamo kvalifikāciju loģistikas darbinieks. 2020. gada oktobrī ES 

finansētās programmu beidza 9 absolventi.  No tiem 100% palika strādāt strādāt profesijā. 

 

 

2.2.6. Atskaitīto izglītojamo īpatsvars 2021. gadā  

 

2020./21.m. gada I semestrī tika atskaitīti 29 izglītojamie ( 5,61 %), no jauna papildus 

uzņemts 21 izglītojamais, no kuriem 52,4 % tiek ieskaitīti  no citām profesionālajām skolām. 

Atskaitīšanas iemesli: izglītības programmas un skolas maiņa - 2,32 % ; pārcelšanās uz dzīvi pie 

vecākiem ārzemēs, darba attiecību uzsākšana ārpus Latvijas robežām - 0,39% ; ģimenes apstākļu 

dēļ atskaitīti 0,19% ; citi apstākļi t.sk. darba attiecību uzsākšana, ģimenes dibināšana, bērna kopšana 

- 2,71%. 

2020./ 2021.m. gada II semestrī tika atskaitīti 40 izglītojamie ( 7,94 %), no jauna uzņemti 4 

izglītojamie ( no citām profesionālajām skolām). Atskaitīšanas iemesli: izglītības iestādes maiņa – 

0,79 % ( izglītojamie, kuri vēlas mācīties tuvāk mājām vai arī pārceļas atpakaļ uz bijušo skolu); 

3,37 % atskaitīti pirms kvalifikācijas prakses nepietiekamo vērtējumu dēļ teorētiskajos mācību 

priekšmetos, 0,60 % tiek atskaitīti, jo pārceļas uz dzīvi pie vecākiem ārpus Latvijas robežām,  0,20 
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% izglītojamo aiziet no skolas, jo vēlas uzlabot materiālos apstākļus savā  ģimenē; dažādu iemeslu 

dēļ pārtrauc mācības 2,97 % no izglītojamo skaita (nespēj savienot darbu ar mācībām, neatgriežas 

mācību vidē pēc kvalifikācijas prakses, nav pārliecināti par izglītības programmas pareizu izvēli, 

vēlas uzsākt algotā strādnieka dzīvi un mācības pabeigt tālmācībā. 

 

 

2.2.7. Audzināšanas darba organizēšana skolā 

 

  Audzināšanas darba galvenie uzdevumi 

 

Mērķis: 

Nodrošināt izglītojamajiem iespēju veidoties par atbildīgu sabiedrības dalībnieku, kurš iedziļinās, 

līdzdarbojas, sadarbojas un socializējas demokrātiskā daudzkultūru sabiedrībā attīstot dažādas 

dzīves prasmes. 

Audzināšanas darba uzdevumi: 

1.Sekmēt patriotisko un pilsonisko audzināšanu. Skaidrot patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas 

tiesības un pienākumus. Apgūt un attīstīt zināšanas, prasmes aktīvai līdzdalībai  

Skolas organizētajos pasākumos. 

2.Turpināt izglītojamo motivēšanu iesaistīties interešu izglītībā, veicinot individuālo kompetenču 

pilnveidi interešu izglītības programmās.  Attīstīt spēju un prasmi vadīt sevi. 

3.Rosināt izglītojamos iesaistīties labdarībā, brīvprātīgo kustībā, sabiedrisko organizāciju darbībā, 

veicinot paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā. 

 

 

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

apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē. 

     Domājot par izglītojamo patriotisko audzināšanu, iestādē tiek organizēti atbilstoši pasākumi. 

     Iestāde nodrošina interešu izglītību kori un tautiskās dejas. Pulciņu vadītāji ir augsti profesionāli 

un radoši skolotāji. 

      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. 

 

Skolas ārpusstundu pasākumi 

 

 Zinību diena 01.09. 

 Sporta diena 1.kursiem “Sporto visa klase” sporta komplekss “Laimīte”14.09. 

 2.,3.,4. kursu vecāku sapulce 20.09.Attālināti zoom. 

 1.kursu vecāku sapulce 27.09. Attālināti zoom. 

 Skolotāju diena “Romantiskais randiņš ar skolotāju”01.10. 

 Uzņēmēju dienas mūsu skolā 18.10.- 20.10. 

 1.kursu iesvētības “Rūdīts Erudīts”26.10. 
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 Jauniešu iniciatīvas konkursa projekts, radošā darbnīca “Vizuālie stāsti”01.11.-28.11. 

 Audzinātāja stunda “Izstāsti savu Latvijas lepnuma stāstu” Microsoft Teams 09.11. 

 Lāčplēša diena “Iededz svecīti savā logā” 11.11. 

 Patriotiskās audzināšanas stunda “Latvijas Republikas proklomēšanas diena 18. 

novembris” 16.11. Microsoft Teams 

 Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkurss “Erudīts 2021” 25.11. 

Tiešsaistē. 

 Izteiksmīgās runas konkurss “Es un pasaule ap mani” 30.11. 

 Publiskās runas konkurss 01.12. 

 Auditoriju durvju noformējums “Katram sava pasaka” 01.01.12 – 06.01. 

 Plakāts par pasaku 01.12. – 06.01. 

 Video koncerts “Katram sava Ziemassvētku pasaka” 21.12. 

 Galda spēļu maratons 

 Karjeras izglītība Junior Achievement latvia (JA Latvia) Ēnu dienas 11.01 

 Tematiskā audzinātāja stunda “1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena” 

 Audzinātāja stunda – lekcija “Jaunietis darba tirgū” 

 Dalība konkursā uzņēmējdarbības attīstībai “Bizness 24 stundas” 02.02. 

 Žetonu vakars “Vai šodien viegli būt jaunam” 04.02. 

 Biznesa skices sadarbībā ar SWED banku. No 07.02. 

 Valsts policijas lekcija par atkarību profilaksi (februāra mēnesī). 

 Lekcija - seminārs “Dažādās komunikācijas jauniešu vidū” 1.D kurss22.02. 

 Karjeras izglītības pasākums, tikšanās ar DarbaGuru Academy lektori 

 Ingu Dalibu.01.03. 

 2.kursu viktorīna “Esi gudrāks ar Kahoot”02.03. 

 Viktorīna “Es draudzējos ar ciparu pasauli” 09.03. 

 Informācijas diena “Pielaiko profesiju”17.03. 

 Karjeras izglītības nedēļa skolā 30.03. – 03.04. 

 Ceļojums pa izglītības programmu stacijām. 31.03 

 Joku diena “Kam gan ir vajadzīga smagā skolas soma” 01.04. 

 Karjeras izglītības plakātu izstāde “Kā es attīstīšu savas stiprās puses” 04.04. - 19.04. 

 Informācijas diena “Pielaiko profesiju”12.04. 

 Audzinātāja stunda “Latviešu tautas tradīcijas Lieldienās”. 12.04. 

 Sagatavošanās projekts Valsts aizsardzības mācības ieviešanai skolā. 

Ādažu militārās bāzes apmeklējums. Piedalījās 1.,2.,3. kursi 22.04. 

 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts 03.05. 

 Izglītojamo un divu pedagogu vizīte Briselē, Eiropas parlamentā. 10.05-12.05. 

 Informācijas diena “Pielaiko profesiju”17.05. 

 Tikšanās ar NBS AŠ Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes pārstāvi Juri 

Salenieku.18.05. 

 Pašpārvaldes vizīte Latvijas Samariešu apvienības jaunajā mītnē. 24.05. 

 Labo darbu nedēļa Dzīvnieku biedrība “TUTI”, palīdzība dzīvniekiem no Ukrainas 

06.06.-10.06.Ziedojam kaķu un suņu barību. 

 Pateicības diena.07.06. 

 Audzinātāja stunda “SARUNĀSIM” par drošību uz ūdens , drošību uz ielas, drošību 

bīstamās situācijās, pirmo palīdzību. 14.06. 
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 Izlaidumi “Debesis iekrita Tevī” 01.07. 

 Dalība profesionālās izglītības audzēkņu konkursā «PROFS» - 

   PROFS tiešsaiste: 

   1.lekcija - darba tiesības.  

   2.lekcija -  darba aizsardzība.  

  Auditoriju durvju noformējums, atbilstoši Patriotu mēnesim. 

 

Programma «Latvijas skolas soma» 

Sadarbībā ar kinoteātri Splendid Palace: 

Filmas “Bedre” un “Tizlenes” filmas tika skatītas tiešsaistē. 

Atgriezeniskā saite, Kahoot par abām filmām. 

Izrādes skolā: “Brīvības bioloģija” un “Zuša stāsts”. 

 

Izglītojamo pašpārvalde 

 

Pašpārvaldes prezidente – Marta Krista Pūce, 2.R. kurss, 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», izveidoja foto stūri. 

 

 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 skolotāju dienu «Randiņš ar skolotāju» 

 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 2021./2022. m.g. 1. semestrī 

 

 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. 



34 

 

 

No 18.10. līdz 28.11.2021. notika Jauniešu iniciatīvu konkurss, ko finansiāli atbalstīja Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, projekts “Radošā darbnīca “Vizuālie 

stāsti””. Projekta ietvaros bija jārada darbs jebkurā sev tīkamā vizuālās mākslas tehnikā. 

Iesniegtie darbi bija daudzveidīgi: dažādās tehnikās un ar dažādiem paņēmieniem veidoti, 

dažāda formāta – zīmēti, līmēti, gleznoti, ir izmantotas eļļas krāsas, tuša, flomāsteri, marķieri, 

pildspalvas, ogles un krāsainie zīmuļi u.c. Bet visiem pamatā ir ideja un stāsts, kas  izmantots 

kā vizuālās komunikācijas līdzeklis, lai paustu savu pasaules redzējumu, šodienas sajūtas, 

atspoguļotu savas domas un emocijas. Noslēgumā visi darbi bija apskatāmi izstādē skolas 

telpās. Radošās darbnīcas ietvaros jaunieši izveidoja un iesniedza 15 vizuālās mākslas darbus. 

Pateicoties tam, ka RTPV bija Splendid Palace aktīvākā skolas vecuma kino skatītāju grupa 

Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros, RTPV saņēma Eiropas 

Parlamenta deputāta Roberta Zīles uzaicinājumu 22 cilvēku grupai doties izglītojošā braucienā 

uz Briseli laika periodā no 2022. gada 10. līdz 12. maijam. Ieguvumi no brauciena: Eiropas 

piederības sajūtas veicināšana jauniešiem (Eiropas Parlamenta apmeklējums), iepazītas 

līdzdalības iespējas pilsoniskas sabiedrības veidošanā (tikšanās ar lēmumpieņēmējiem, gūts 

priekšstats par Eiropas institūciju darbību), ar neformālo pieeju apgūtas un praktizētas dažādas 

zināšanas, prasmes un iemaņas. 

 

Secinājumi 

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ 1.semestra sākumā daži pasākumi tika atcelti; 

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

pasākums; 

2. Muzeju mācību ekskursiju dienā kursi apmeklēja «Motormuzeju», 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. Lasot kursu audzinātāju atskaites varu secināt, liels darbs ieguldīts izglītojamo mācību 

sasniegum uzlabošanā;  

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

 

Karjeras izglītība 

 

 Karjeras izglītības pasākumi, audzēkņiem uzsākot mācības profesionālās izglītības iestādē 

ir 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. 



35 

 

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, 

izmantojot interaktīvās mācību metodes, mērķtiecīgā starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā un 

attīstīšanā. 

 

23. tabula 

2021./2022. mācību gada absolventu karjeras izaugsme 

 

Izglītības 

programma 

Iegūtā 

kvalifikācija 

Absol-

ventu 

skaits 

Strādā 

profesijā 

Turpina 

izglītību 

nozarē 

Turpina 

izglītību 

citā 

nozarē 

Strādā 

citā 

nozarē 

Nav 

ziņu 
Cits Kopā 

Pie

zīm

es* 

Telemehānika un 

loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
27 13 5 6 9 0 0  VB 

Komerczinības 

Reklāmas 

pakalpojumu 

komercdarbinieks 

20 12 4 6 3 0 0  VB 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

11 6 4 3 0 0 0  VB 

Komerczinības 

Mazumtirdzniecī-

bas komercdarbi-

nieks 

17 5 1 4 4 2 0  VB 

Restorānu 

pakalpojumi 
Viesmīlis 8 5 1 3 2 0 1  VB 

Telemehānika un 

loģistika 

Loģistikas 

darbinieks 
6 6 2 0 0 0 0  VB 

 Kopā 89 47 17 22 18 2 1   

 

* VB-Valsts budžeta finansētā izglītības programma  

 



36 

 

Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 

 

Skolai ir sadarbības līgums ar Latvijas Samariešu apvienību (turpmāk tekstā - LSA).  

Skolas jaunieši regulāri piedalās LSA organizētajās labdarības akcijās un citos pasākumos, 

piemēram, Lieldienu labdarības akcijā “Latviešu tautas tradīcijas Lieldienās”,  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. 

 

Interešu izglītības pulciņi 

 

Skolā darbojas koris „Vēja spārniem”. Kora vadītājs ir Jānis Liepiņš. Mēģinājumi notiek 

divas reizes nedēļā. 

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

skolotāju dienas pasākumā un tika filmēts apsveikuma video Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienai un skolas 75.jubilejai. Video var noskatīties skolas mājaslapā un facebook. 

Kora “Vēja spārniem” dalība talantu šovā “O faktors” Ogres tehnikumā 28.04. 

Kora darba novērtējums šajā semestrī - labi. 

 

Tautisko deju kolektīvs „ Trejdeviņi ”.  

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

Sadarbība veiksmīga. 

Kolektīvs dejoja Skolotāju dienā un veidoja video apsveikumu Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienai un skolas 75.jubilejai. 

 

Secinājumi par interešu izglītību 

 Kora diriģents strādāja 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 

2021. gada 31. decembrī noslēdzās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu 

apmaiņas partnerību projekts «Jaunatne jaunatnei" (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-

060424_1). Projektā bija iesaistītas skolas no Latvijas, Itālijas un Lietuvas. Projekta būtība - aicināt 

jauniešus būt radošiem, stiprināt viņu pašapziņu, identitāti un vēlmi sadarboties, darot to ar 

praktisku uzdevumu un spēļu palīdzību. Jauniešu aktivitāšu rezultāti: darbi vizuālajā mākslā, 

fotogrāfijas, recepšu apkopojums, apskatei ieteicamo objektu kartes, deju video, sporta aktivitāšu 

video, diskusijas, plakāti. Projekta mērķi un plānotie rezultāti tika sasniegti.  Lai gan projektā 

epidemioloģiskās situācijas dēļ bijām spiesti veikt izmaiņas un atcelt plānotās 3 fiziskās mobilitātes 

(uz Latviju, Itāliju un Lietuvu), tās tika aizstātas ar 3 virtuālām mobilitātēm, plānotie pasākumi 

notika attālināti un/vai virtuāli.   
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Bija plānota 10 izglītojamo no „Berufskolleg Kreis Höxter“ (Vācija) 2 nedēļu uzturēšanās 

Rīgā Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-DE02-KA116-005772 ietvaros, lai izglītojamie izietu praksi 

tirdzniecības centrā „Elkor Plaza“ un viesnīcā „Bellevue“. Netika realizēts. Mobilitāte bija ieplānota 

2021.g. 15.-28.martam, tika atlikta uz nākamo mācību gadu, bet šobrīd ir atcelta. 

2021.g pavasarī RTPV bija plānots kā uzņemošais partneris 3 izglītojamajiem no „Lycee 

Chevrollier“ Francijā 3 mēnešu ilgai praksei uzņēmumos Rīgā Erasmus+ Mobilitātes projekta 

ietvaros. Netika realizēts. Mobilitāte bija ieplānota 15.04.-03.07.2020., tika atlikta uz nākamo 

mācību gadu, bet rezultātā tika atcelta. 

Eiropas Savienības Erasmus+ Mobilitātes programmas  projekta Nr. 2020-1-EE01-KA102-

077743 „Increasing the competitiveness of students and personnel of Ida-Virumaa Vocational 

Education Center“ ietvaros 2021.g. pavasarī 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 tika atlikta. Projekts turpinājās, kad tā ietvaros no 

2022.gada 6.marta līdz 2.aprīlim Rīgā uzturējās un kvalifikācijas praksi uzņēmumā izgāja viens Ida-

Virumaa Vocational Education Centre izglītojamais. Mācību centra jaunietis Nikita ir topošais 

noliktavu darbinieks un praksi izgāja uzņēmuma “Do It” loģistikas centrā “Berģi”. 

  

2.2.8.2. Nordplus programmas projekts 

No 2021.g. 19.-23.oktobrim notika Nordplus Junior projekta “Preparatory visit Riga-

Narva” (projekta Nr. NPJR-2019-PV/10067) plānošanas vizīte Ida-Virumaa Vocational Education 

Centre (Igaunijā). Sadarbībā ar ilggadējo partnerskolu Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, ar kuru 

līdz šim ir notikušas praktikantu un pedagogu pieredzes apmaiņas mobilitātes, plānots paplašināt 

sadarbību.Vizītes mērķis bija izpētīt izglītības iestādes piedāvātās iespējas, rast kopīgus 

saskarsmes punktus, lai gūtu pamatu un idejas jaunu projektu izveidei turpmākos gados. Vizītes 

laikā tika atrunātas iespējamās kopīgās aktivitātes informālās un neformālās izglītības jomā.  

Vizītē devās 2 RTPV pārstāves. Apmeklētas tika izglītības centra visas trīs struktūrvienības – 

Narvā, Sillamäe un Jōhvi. Tikšanās notika ar visdažādāko jomu speciālistiem un audžēkņiem, 

izstaigājot visas telpas, mācību klases, laboratorijas, virtuvi, ēdamtelpas, darbnīcas, noliktavas, 

filmēšanas un skaņu ierakstu studiju, sporta un aktu zāles, kabinetus, dienesta viesnīcu. Varēja 

iepazīties ar centrā pieejamajām loģistikas, noliktavu, kokapstrādes, metināšanas, robotikas u.c. 

jomu iekārtām, tehniku un simulatoriem. Bija iespēja vērot apmācību procesu laborantiem, 

frizieriem, noliktavu darbiniekiem, loģistikas darbiniekiem, uzkopšanas speciālistiem, šuvējiem un 

drēbniekiem, pavāriem, konditoriem, viesmīļiem, IT un multimēdiju speciālistiem. 

RTPV pārstāves tikās ar 8 mācību iestādes amatpersonām (direktoru, direktora vietniekiem, 

kuri atbildīgajai par audzināšanu un skolas pasākumu rīkošanu, projektu vadītājiem, studiju 

direktori un kvalitātes vadītāju, attīstības nodaļas speciālistu). Apmeklēti uzņēmumi, kuri RTPV 

izglītojamajiem nodrošinājuši prakses vietas – restorāni “Old Trafford” un “Salvadore” Narvā un 

viesnīca “Meresuu” Narva-Jōesuu. 
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Pateicoties Eiropas Jaunatnes gada aktivitātēm, tika strādāts pie jauna Erasmus+ projekta 

tapšanas, kur jāievēro «jaunieši jauniešiem» princips. Paši jaunieši ir tie, kas izvēlas projekta ideju 

un aktivitātes, kopā ar atbalsta personu (skolas projektu vadītāju) raksta projekta pieteikumu un, ja 

tiks iegūts akcepts un finansējums, realizēs to. Pedagogi drīkst būt tikai kā konsultanti un atbalsta 

sniedzēji. Plānotā projekta mērķis: kopienas stiprināšana. Kas tiks risināts: saliedētības, sadarbības, 

savstarpējā atbalsta un komunikācijas veicināšana jauniešu vidū. Projekta rakstīšana ir kā loģisks 

iznākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajām 3 posmu mācībām 

«Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode», kuru 

1.posms notika no 2022.gada 30.marta līdz 1.aprīlim Siguldā, 2.posms no 2. līdz 3.jūnijam Ādažos, 

3.posms no 8. līdz 9.septembrim Jūrmalā. 

2.2.8.3. Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola turpina aktivitātes Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/00 "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb PuMPuRS.  

I semestrī 2 izglītojamajiem sastādīti individuālie atbalsta plāni. Projektā, vadot konsultācijas, 

nostrādāta 21 stunda. Projektā iesaistījās 2 pedagogi un 3 darbinieki.  

II semestrī 6 izglītojamajiem sastādīti individuālie atbalsta plāni. Projektā, vadot konsultācijas, 

nostrādātas 84 stundas. Projektā iesaistījās 6 pedagogi un 3 darbinieki.  

Skolā mācās 1 Ukrainas bēgle, kurai tika noteikts pagarinātais mācību gads, tā laikā notika  

konsultācijas 34h apjomā latviešu valodas pamatu apgūšanai. 

 

 

2.2.9.  2021. gada galveno uzdevumu izpildes analīze 

 

Skola izpildījusi galvenos plānotos 2021. 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 programmas Restorānu pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija viesmīlis, Banku zinības 

un finanses, iegūstamā kvalifikācija finanšu darbinieks, Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija 

komercdarbinieks, Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks, Komerczinības, iegūstamā kvalifikācija mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 

programmu akreditācijai. Sagatavotas tālākizglītības programma Banku zinības un finanses un 

Grāmatvedība, iegūstamā kvalifikācija grāmatvedis programmu akreditācijai. Visas iepriekšminētās 

programmas ir akreditētas. 

Profesionālās izglītības programmas 1. kursiem ir no 01.09.2020. aktualizētas atbilstoši MK 03.09. 

2019. noteikumiem Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 

vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” un MK 02.06.2020. noteikumiem Nr.332 ” 

Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 

īstenošanas uzsākšanai. 
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Profesionālās izglītības programmas ir aktualizētas un VIIS sistēmā pievienoti programmu mācību 

plāni un direktora rīkojums. Programmu atbildīgie pedagogi piedalās darba grupu sanāksmēs par 

programmu mācību plānu izstrādi un satura aprobāciju. 

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 speciālists”, „Viesmīlis” un 1,5 gadīgās 

profesionālās vidējās izglītības programma „Loģistikas darbinieks”, „Finanšu darbinieks”. 

Pedagogi aktualizējuši programmas un tematiskos plānus. Izskatīta programmu atbilstība jaunajam 

standartam, sagatavotas tās elektroniskā formā. Izstrādātas un licencētas 7 profesionālās pilnveides 

programmas:  

 Praktiskais digitālais mārketings; 

 Datu analīzes un vizualizācijas pamati; 

 Datorizētā dokumentu pārvaldība; 

 Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana; 

 Datorizētā uzskaites un vadības sistēma ēdināšanas uzņēmumā; 

Skola sniedz atbalstu pedagogiem digitālo prasmju  pilnveidē skolas metodiķa vadībā– par MS 

Teams platformas un dažādu digitālo rīku izmantošanu attālinātajā mācību darbā. Apmācību 

rezultātā tika izstrādāts metodiskais materiāls pedagogu un izglītojamo vajadzībām. 

Pedagogi dalījās pieredzē par digitālo rīku izmantošanu. Prezentētie digitālie risinājumi tika 

apkopoti bukletā „Virtuālie palīgi attālinātas mācīšanās efektīvai nodrošināšanai”. Materiāli ir 

pieejami MS Teams vidē klasē „Metodika”, mapē „Mācību materiāli”. 

Mācību stundās pedagogi izmanto lietotujumprogrammas, piemēram. Jumis Pro Grāmatvedības 

programmā,  loģistikas programmatūru“ JS Baltija 3.5. Pro Logistics” u.c. 

15.09.2020. skolā notika pedagogu apmācība “Miccrosoft Teams Education izmantošana 

mācību procesa nodrošināšanai” 3 st. apjomā. Pedagogi atbilstoši savām vajadzībām apmeklēja 

kursus “Microsoft Office 365 izmantošana mācību procesā”, “Interaktīvi mācību materiāli un to 

pielietošana mācību procesā” u.c.  

Skolā tiek vērotas pedagogu stundas. 2020./2021.m.g. tika veikta nodarbību vērošana pie 20 

pedagogiem. Pedagogi tika vērtēti atbilstoši RTPV izstrādātajai vērošanas veidlapai. Pēc katras 

vērotās nodarbības ar pedagogiem tika veiktas individuālās pārrunas un sniegtas (pēc 

nepieciešamības) rekomendācijas turpmākajam darbam. Pēc stundu vērošanas notiek pārrunas ar 

pedagogu par stundā vēroto, apkopoti rezultāti. Metodisko komisiju sanāksmēs tiek pārrunāts par 

stundas uzbūvi, sasniedzamo rezultātu, kompetenču pieeju izglītības procesā.  

Dažādu jomu pedagogi apguvuši zināšanas kursos “Mācību satura apguves plānošana 

starpdisciplināra mācību procesa realizēšanai”, “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu sadarbība īstenojot mūsdienīgu mācību procesu” u.c. 

Skolā tiek izvirzīta skolas metodiskā tēma  “Daudzveidīgu digitālo rīku izmantošana, metodes 

un paņēmieni, gatavo digitālo resursu un platformu izmantošana mācību procesā”. Pedagoģiskās 

Padomes sēdē pedagogi dalījās pieredzē par metodisko tēmu “Daudzveidīgo digitālo rīku un 

platformu izmantošanu mācību procesā”. Lai nodrošinātu attālināto mācību procesu izstrādāti 

iekšējie noteikumi “Mācību procesa organizēšanas kārtība Rīgas Tirdzniecības profesionālajā 

vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 
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Uzsākta pieaugušo apmācība profesionālās tālākizglītības programmās Grāmatvedība (960 st.) 

apjomā un “Banku zinības un finanses” (960 st.) apjomā, Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001s “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. 2021. 

gada janvārī tika uzņemti 53 izglītojamie, profesionālās kvalifikācijas apliecību ieguva 41 

izglītojamais. 

Turpinās jauno modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas process.  

Skolas pedagogi strādā VISC organizētajās darba grupās pie centralizētajiem  profesionālās 

kvalififikācijas eksāmeniem, jaunu izglītiba programmu izstrādes un moduļu noslēguma darbu 

izstrādes.  

1. kursu izglītojamo zināšanas un prasmes tiek analizētas, veicot diagnosticējošo darbus 

latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. 

Pedagogi dalās pieredzē  metodisko komisiju sanāksmēs par daudzveidīgo mācību metožu 

pielietošanu. 

Izglītojamo sasniegumus  ikdienas darbā izvērtē katru mēnesi kursa audzinātājs un nodaļas 

vadītāji.  

Pedagogi regulāri (semestra beigās) izvērtē un analizē izglītojamo sasniegumus savā mācību 

priekšmetā, seko līdz izglītojamo izaugsmes dinamikai. Pedagogi analizē pārbaudes darbus, 

atbilstoši kritērijiem un izvirza uzdevumus turpmākajam darbam. 

Izglītojamajiem tiek sniegtas individuālās konsultācijas. Individuālās konsultācijas un 

psihologa atbalstu sniedz arī  projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. 

Skolā atbalstu izglītojamajiem sniedz kursa audzinātājs sadarbojoties ar vecākiem, direktora 

vietnieci audzināšanas darbā, programmu nodaļu vadītājiem. 

 

Izstrādāti iekšējie noteikumi “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” un publicēta skolas 

mājas lapā.  

Pedagogi mācību darba vērtēšanas procesā izmanto formatīvo vērtējumu, sniedzot 

atgriezenisko saiti izglītojamajiem par sasniedzamajiem rezultātiem. 

Izstrādāti un atjaunoti iekšējie noteikumi “Mācību procesa organizēšanas kārtība Rīgas 

Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” . 

Mācību un audzināšanas procesā tika pievērsta uzmanību izglītojamo sociāli emocionālajai 

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

pienākumu un tiesību ievērošanai, pamatvērtību popularizēšanai. 

Katru mācību gadu uzsākot audzināšanas darbā tiek izvirzīts audzināšanas darba mērķis un 

uzdevumi, kam tiek pakārtotas klases audzinātāja stundas un audzināšanas darba pasākumi. 

Pedagogi audzinātāja stundās organizē tematiskās audzinātāja stundas, piemēram, «Pozitīvas un 

cieņpilnas saskarsmes veicināšana attālinātās mācīšanās procesā»; «Solidaritāte – savstarpējs 

atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātiskais dialogs ar 

citiem attālinātās mācīšanās procesā», «Piecas motivācijas un vajadzības jomas», izmantojot 

SMART metodes u.c. Pirmajās skolas audzinātāja stundās izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas 

Iekšējās kārtības noteikumiem, Ētikas kodeksu, drošības instrukcijām, kā arī skolā tiek organizētas 

tikšanās ar RD pārstāvjiem. 
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Veikta aptauja par attālināto mācību darbu. Aptaujā piedalījās 136 izglītojamie. Aptaujas rezultāti 

analizēti Pedagoģiskās padomes sēdē. 

Atbalstu sniedza izglītojamajiem psihologs projekta Pumpurs ietvaros. 

Pirmo kursu izglītojamajiem, uzsākot mācības tiek organizēts adaptācijas process. 

Pedagogi piedalās audzināšanas darba pieredzes apmaiņas seminārā skolā, kurā dalījās pieredzē. 

Pedagogi mācās profesionālās pilnveides kursos un piedalās semināros, piemēram, skolā tika 

organizētas lektores Līga Bērziņas lekcijas “Laika plānošanas formulas”. 

Organizēta skolas vecāku sapulce un kursu sapulces. Regulāras komunikācijas uzturēšana ar 

vecākiem, izmantojot skolas vienoto saziņas  mykoob platformu. Skolas mājas lapā un facebook 

tiek ievietota regulāri aktuālā informācija par skolas pasākumiem. 

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā 8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” SAM 8.5.1. ietvaros 

sadarbībā ar LDDK.  Sniegts atbalsts 10 Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

izglītojamajiem individuālās aizsardzības līdzekļu iegādē, nodrošināta audzēkņu mobilitāte un 

sniegts finansiāls atbalsts uzņēmumiem, kas nodrošina prakses vietas. Sadarbības rezultātā ir 

paaugstinājusies uzņēmumu darbinieku ieinteresētība un atbildība kvalificētu jauno speciālistu 

sagatavošanā, lai izglītojamie pēc skolas absolvēšanas būtu spējīgi konkurēt mūsdienu darba tirgū.  

 Izvērtēti 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu un 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti un izdarīti secinājumi, lai uzlabotu izglītojamo 

zināšanas un prasmes.  

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” jeb PuMPuRS  

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. 

14 izglītojamajiem sastādīti individuālie atbalsta plāni. Projektā, vadot konsultācijas, nostrādātas 

66 stundas. Projektā iesaistījās 3 pedagogi, 1 psihologs un 3 darbinieki; sniegtas konsultācijas 

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

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 

8.4.1.0/16/I/001). Projekta mērķis - pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai 

laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.  

RTPV 2021. g. iesaistījās projekta realizācijas 5. kārtā, izveidojot 3 mācību grupas un piedāvājot 

apgūt profesionālās tālākizglītības programmu “Banku zinības un finanses” un “Grāmatvedība”. 

2021.g. RTPV iesaistījās arī projekta realizācijas 6. kārtā. 

Iesaistīšanās Nodarbinātības valsts aģentūras realizētajā projektā Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un 

prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” ietvaros. 

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

projektā «Jaunatne jaunatnei" (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1) iesaistītas skolas no 

Latvijas, Itālijas un Lietuvas. Projekta būtība ir aicināt jauniešus būt aktīviem, radošiem, stiprināt 

viņu pašapziņu, identitāti un vēlmi sadarboties, darot to ar praktisku uzdevumu un spēļu palīdzību. 

Jaunieši apvienosies internacionālā projektā, lai radītu dažāda veida oriģinālus darbus, kurus parādīs 

izstādēs un apkopos fotogrāmatās. 
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Skolas telpās tika noorganizēta izstāde “ES UN SABIEDRĪBA”. Dotā aktivitāte notika ne tikai 

Erasmus+ projekta “Jaunatne jaunatnei” ietvaros, bet arī ar šo izstādi RTPV iesaistījās Eiropas 

mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas 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. 

 Tika turpināts darbs skolas telpu un materiāli tehniskās bāzes sakārtošanas un 

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

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

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un pašvaldības dzīvojamās ēkās”4.2.1.2. pasākuma 

“veicināt energoefektivitātespaaugstināšanu valsts ēkās” projekta pieteikšanās dokumentācijas 

sagatavošanā. 

3. Personāls 

 
3.1. Nodarbināto skaits un sastāvs 

 

Līdz 2021. 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. 24. tabulu). 

 

 

24. tabula 

Amata vienību un nodarbināto skaits 2021. 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 2021. 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). 

 

 

25. tabula 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības 2021. gada 1. oktobrī 

 

                                                 
1 Personāla rotācijas koeficients = (pieņemtie darbinieki+atlaistie darbinieki)/vidējais darbinieku skaits gadā 
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Amata vienības 

nosaukums 

Darbinieku 

skaits 

Darbinieku sadalījums pēc izglītības Maģistra 

grāds vai 

tam 

pielīdzināts 

Doktora 

grāds 

Pamatizglītība 
Vidējā vai vidējā 

profesionālā 
Augstākā 

Profesionālās 

izglītības skolotāji 
31 0 0 31 23 1 

Vispārējās vidējās 

izglītības skolotāji 
16 0 1 13 14 1 

Pedagoģiskie 

darbinieki 
10 0 0 10 7 0 

Pārējie darbinieki 26 2 18 6 3 0 

Kopā: 83 2 19 60 47 2 

 

 

26. tabula 

 

Darbinieku iedalījums pēc vecuma un dzimuma 2021. 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 2021. 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). 

 

3.2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes un profesionālā pilnveide 

 

No 2019. gadā strādājošajiem 47 pedagogiem  ir piešķirta kāda no profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpēm.  2021. gadā 3 pedagogiem ir piešķirta profesionālās darbības pakāpe (skat. 26. 

tabulā). 

 

 

27. tabula 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes uz 2019. gada 1. septembri 

 

Pakāpe 
Pedagogu skaits 

2021. gadā 

1. kvalitātes pakāpe 1 
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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. 

 

 4. Komunikācija ar sabiedrību 

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi 

 

2021. gada 8. oktobrī notika 1. kursu vecāku sapulces. 

Informācija par skolu  un tās piedāvātajām 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. Uzņemta 

videfilma par skolas piedāvātajām izglītības programmām un skolas vidi. 

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

apgūstamajām izglītības programmām, tās tiek dokumentētas. 

 

4. 2022. gadā plānotās prioritātes 

 

1. Esošo profesionālās izglītības programmu pilnveidošana un aktualizēšana un jaunu 

profesionālās izglītības programmu sagatavošana atbilstoši darba tirgus vajadzībām. 

2. Pedagogu savstarpējā sadarbība starpdisciplinārā mācību procesa nodrošināšanai. 

3. Izglītojamo sasniegumu analīze un dinamikas veicināšana. 

4. Sadarbība ar darba devējiem, veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību praktisko iemaņu 

apguvē atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai. 

2.  kvalitātes pakāpe 2 

3.  kvalitātes pakāpe 0 

Kopā: 3 

http://www.rtpv.edu.lv/
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5. Pieaugušo apmācība atbilstoši darba tirgus prasībām. 

6. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana, popularizējot finanšu pratību un 

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

pielietojamu prasmi. 

7. Dalība starptautiskajos, valsts un pašvaldību projektos. 

Gūtmane 

20011288 

 

Pielikums 
1. pielikums 

Atskaitītie izglītojamie laika periodā no 01.09.2020. 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 30 1       1 3,3 

1.G 26 2       2 7,7 

1.K 16 1      1 2 12,5 

1.L 25       1 1 4,0 

1.R 30        - - 

1.V 13        - - 

1.LG 14       4 4 28,6 

2.F 18 2       2 11,1 

2.K 14 1    1   2 14,3 

2.B 22        - - 

2.L 25       1 1 4,0 

2.M 18     1  1 2 11,1 

2.R 28        - - 

3.F 22        - - 

3.K 19 1       1 5,3 

3.L 29        - - 

3.R 27        - - 

3.V 13 1      1 2 7,7 

4.D 27       3 3 11,1 

4.E 12 2     1 1 4 30,8 

4.K 11        - - 

4.L 22       1 1 4,5 

4.R 15        - - 

4.S 12       1 1 8,3 

KOPĀ  517 12 - - - 2 1 14 29 5,61 
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2. pielikums 

 

Atskaitītie izglītojamie laika periodā no 01.09.2021. līdz 30.12.2021. 

 

Kurss 

Izglītojamo 
skaits uz  

01.01.2021.  

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 30 1 - - - - 1 - 2 6,7 

1.D 29 - - 1 - - - 1 2 6,9 

1.G 25 - - - - - - - - - 

1.K 16 - - - - - - 2 2 12,5 

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

1.R 30 - - 1 - - - 1 2 6,7 

1.V 17 - - - - - - - - - 

1.LG 12 1 - - - 2 - 1 4 33,3 

2.B 22 1 - - - - - - 1 4,5 

2.F 16 - - - - - - - - - 

2.K 12 - - - - - - - - - 

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

2.M 16 - - - - - - - - - 

2.R 28 - - - - - - - - - 

3.F 22 - - - - - - 2 2 9,1 

3.K 19 - - 6 - - - - 6 31,6 

3.L 29 - - - - - - - - - 

3.R 27 1 - 3 - - - - 4 14,8 

3.V 12 - - 3 - - - - 3 25,0 

4.D 24 - - - - - - 1 1 4,2 

4.E 9 - - - - - - 2 2 22,2 

4.K 11 - - - - - - 2 2 18,2 

4.L 21 - - 1 - 1 - 1 3 14,3 

4.R 15 - - - - - - - - - 

4.S 11 - - 1 - - - - 1 9,1 

KOPĀ  504 4 - 17 - 3 1 15 40 7,94 

 


