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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.) 

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Banku zinības un 

finanses, finanšu 

darbinieks 

33343011  P_1879 29.08.2019.  

96 

 

90 

Loģistika, loģistikas 

darbinieks 

33840111  Pk_14516 31.08.2016 

147 131 

Loģistika, loģistikas 

darbinieks** 

35b345121  Pk-16236 

 

02.11.2017. 

8 6 

Komerczinības , 

komercdarbinieks 

33341021  P-15622 10.07.2017. 

50 43 

Komerczinības, 

 reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 

33341021  P-15623 10.07.2017. 

100 89 

Komerczinības, 

mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, 

komercdarbinieks. 

33341021  P-17129 25.07.2018. 

59 54 

Restorānu 

 pakalpojumi, 

 viesmīlis. 

33811041  P-17248 03.08.2018. 

26 23 

Administratīvie un  

sekretāra pakalpojumi , 

 klientu apkalpošanas 

speciālists 

33346011  P-1880 29.08.2019. 

65 54 

Banku zinības un  

finanses,  

finanšu darbinieks * 

30T343011  P_2410 06.05.2020 

18 18 



Grāmatvedība,  

grāmatvedis* 

30T344021  P_2406 06.05.2020. 

 

25 23 

Datorizētā 

 grāmatvedība*** 

30P344021  P_5588 30.11.2021. 

106 84 

Kravu pārvadājumu un  

loģistikas  

organizēšana**** 

30P840111  Pk_4668 23.04.2021. 

37 28 

 

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

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. 

 

1.2. 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): 

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

1.2.2. 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); 

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

nevar savienot mācības un darbu, personīgie iemesli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

2,99(slodzes 

profesionālajos 

māc. 

priekšmetos) 

1,5 (slodzes 

vispārizglītojošaj

os mācību 

priekšmetos) 

Profesionālajos mācību 

moduļos ilgstoša vakance 

bija modulī Biroja darba 

nodrošināšana un Sabiedrība 

un cilvēka drošība. 

Vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetu kursos - 

matemātikā.   

2021. / 2022. mācību gadā 

darba attiecības tika 

pārtrauktas ar 21 pedagogu. 

Lai nodrošinātu mācību 

procesa nepārtrauktību, un 

profesionālo izglītības 

programmu apguvi 12 

pedagogi strādāja papildus 

viņu tarificētajām stundām. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

2 profesionālo 

izglītības 

programmu 

metodiķes 

20 kursu 

audzinātāji 

1direktores 

vietniece 

audzināšanas 

darbā 

ESF projekta fondu darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. 

specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt izglītojamo 

priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences 

pasākumus” (PuMPuRS) 

ietvaros atbalstu sniedza 

izglītojamajiem psihologs. 

Atbalsta funkcijas 

izglītojamajiem sniedz 

direktora vietnieks 

audzināšanas darbā, kursa 

audzinātājs, profesionālo 

izglītības programmu 

metodiķes. 

 

 



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Profesionālās izglītības iestāde, kas sekmē profesionālās 

izglītības attīstību, motivē un sniedz ieguldījumu izglītojamo profesionālajā izaugsmē un 

konkurētspējā, nodrošinot kvalitatīvu apmācību uzņēmējdarbībā. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Profesionālā izglītība ikvienam, Latvijas un 

globālās uzņēmējdarbības nākotnei. 
 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

 

•    Sadarbība- uzticēšanās un savstarpējā cieņā balstītas attiecības starp izglītojamajiem, 

kolēģiem, vecākiem; starpinstitūciju un starptautiskas sadarbības attīstība izcilu mācību 

rezultātu sasniegšanā; sadarbība ar darba devējiem darba vidē balstītu mācību īstenošanā un 

nosakot tādu izglītības saturu un formātu, kas veicina gan reģionu attīstību, gan indivīdu un 

organizāciju konkurētspēju rītdienas ekonomikā Latvijā un pasaulē; līdzdalība profesionālās 

izglītības politikas veidošanā un attīstīšanā; 

 

•   Izcilība – profesionalitāte izglītības pakalpojumu nodrošināšanā; izglītības procesā tiek īstenota 

individualizācija (labvēlīga vide daudzpusīgai personības attīstībai un karjeras izaugsmei, 

modulārā pieeja un darba vidē balstītas mācības); tiek modernizēta mācību vide un uzlabota 

mācību vides un satura kvalitāte; inovatīva profesionālā sagatavotība, padarot absolventus 

ekonomiski ražīgākus un emocionāli bagātākus, tā stiprinot cilvēkkapitāla vērtību un palielinot 

to produktivitāti gan personiskas dzīves kvalitātes celšanai, gan nozares izaugsmei; labās prakses 

pārņemšana no citām izglītības iestādēm Latvijā un ārpus Latvijas; 

•  Radošums – radošas un nestandarta pieejas integrēšana darba un izglītības procesos; izaicinājumu 

pieņemšana; jaunu un inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšana; atvērta, radoša un 

motivējoša darba vide labi sagatavotiem un ieinteresētiem pedagogiem plašākai izglītojamo 

iesaistei savu mācību sasniegumu attīstībā; uzņēmējspēju apguve un mērķtiecības veicināšana; 

talantu attīstības iniciatīvas un karjeras izglītības atbalsta pieeja, sekmējot izcilu profesionāļu 

sagatavošanu un tālākizglītību daudzveidīgās uzņēmējdarbības nozarēs. 

  

 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par 

uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

1. Izglītības 

pakalpojumu 

attīstība 

aSagatavotas, licencētas un akreditētas esošās 4 gadīgās izglītības 

programmas Komerczinības, ar iegūstamo kvalifikāciju reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks, mazumtirdzniecības 

Sasniegts 



 

Esošo 

profesionālās 

izglītības 

programmu 

pilnveidošana 

un 

aktualizēšana 

un jaunu 

profesionālās 

izglītības 

programmu 

sagatavošana 

atbilstoši 

darba tirgus 

vajadzībām. 

komercdarbinieks un komercdarbinieks, programma Loģistika, ar 

iegūstamo kvalifikāciju, loģistikas darbinieks, Administratīvie un 

sekretāra pakalpojumi, klientu apkalpošanas speciālists, Banku 

zinības un finanses, finanšu darbinieks, atbilstoši jaunajam 

vispārējās vidējās izglītības standartam un profesionālās izglītības 

standartam.  

Sagatavota un licencēta viena jauna profesionālās izglītības 

programma “Grāmatvedība”, iegūstamā kvalifikācija grāmatvedis, 

mācību ilgums 4 gadi,  aktualizējot mācību plānu, sagatavojot 

mācību kursu/ moduļu programmas un tematiskos plānus 

programmas akreditācijai; 

Licencēta un akreditēta profesionālās pilnveides programma 

“Datorizētā grāmatvedība” 180 st. apjomā un “Kravu pārvadājumu 

un loģistikas organizēšana” pieaugušo izglītībā. 

Sagatavota programma Loģistika, iegūstamā kvalifikācija 

loģistikas darbinieks akreditācijai. 

Darba grupas sanāksmēs izskatīts programmas Komerczinības 

saturs, ar iegūstamo kvalifikāciju mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, komercdarbinieks, reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks un izteikti priekšlikumi. 

 b) Licencētas un akreditētas 6 profesionālās izglītības 

programmas; 

Licencētas un akreditētas 2 profesionālās pilnveides programmas 

“Datorizētā grāmatvedība” un “Kravu pārvadājumu un loģistikas 

organizēšana”. 

Sagatavotas 2 četrgadīgās profesionālās izglītības programmas 

programmu akreditācijai – Grāmatvedība, iegūstamā kvalifikācija 

grāmatvedis un Loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas 

darbinieks. 

Sasniegts 

2. Pedagogu 

savstarpējā 

sadarbība 

starpdisciplinā

rā mācību 

procesa 

nodrošināšanai

. 

 

a) kvalitatīvi 

Pedagogi strādāja pie skolas metodiskās tēmas “Pedagogu 

savstarpējā sadarbība starpdisciplinārā mācību procesa 

nodrošināšanai”, izvērtējot moduļu programmu tēmas un 

integrējot vispārizglītojošo mācību priekšmetu kursu saturu 

moduļos skolas metodisko komisiju vadītāju vadībā. 

Pedagogi izstrādā tematiskos plānus un aktualizē programmu 

saturu. 

Pedagogi dalījās pieredzē un demonstrēja mūsdienīgu, efektīvu 

mācību stundu, pietuvinot mācību saturu un apgūstamās prasmes 

darba tirgus vajadzībām. 

Pedagogi savstarpēji vēroja stundas. 

Sasniegts 



Pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi prezentēja paveikto 

starpdisciplinārā mācību procesa nodrošināšanā. 

Vairāk kā 8 pedagogi no dažādām jomām piedalījās PIKC 

organizētajos metodiskā darba semināros par savstarpējo 

sadarbību starpdisciplinārā mācību procesa nodrošināšanā 

dažādās izglītības programmās. 

  

 b) kvantitatīvi 

20 profesionālo mācību priekšmetu pedagogi izskatīja mācību 

priekšmetu kursu, moduļu programmas, aktualizējot un izvērtējot 

saturā starpdisciplināro pieeju. 

 16 pedagogi savstarpēji sadarbojoties, profesionālo un 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem, izstrādāja 

uzdevumus, ar kuru palīdzību tika pārbaudītas izglītojamo 

kompetences, izstrādājot  kompleksus uzdevumus. Piemēram, 

profesionālie termini un vārdnīcas izveidošana vācu un latviešu 

valodā, teksta apstrāde lietotnē MS Words un intervijas pieraksta 

tehnika, modernisms mākslā un literatūrā un pārspriedums 

latviešu valodā ar kultūras faktiem, argumentētā eseja ( latviešu 

valodā un profesionālajos mācību priekšmetos) u.c. 

 Pedagoģiskās padomes sēdei pedagogi sagatavoja apkopojošu 

prezentāciju par paveikto metodiskās tēmas ietvaros. 

Pedagogi piedalījās semināros un kursos: 

10 pedagogi izglītojās profesionālās pilnveides seminārā 2021. 

gada novembrī “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide 

darbam starpdisciplinārā mācību vidē” ( organizēja PIKC 

Liepājas Valsts tehnikums). 

Loģistikā 2 pedagogi piedalījās seminārā “Caurviju pieejas 

izmantošana loģistikas mācīšanā profesionālajās iestādēs”. 

3 vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi piedalījās 

seminārā “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbība, īstenojot kompetenču pieeju un saturu”. 

Visi skolas pedagogi izglītojās skolas organizētajā seminārā 

“Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu 

sadarbība, īstenojot kompetenču pieeju un saturu”. Semināru 

vadīja Dr.paed., Prof. Karine Oganisjana. 

Sasniegts 

 

 

 

 

Sasniegts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasniegts 



3. Izglītojamo 

sasniegumu 

analīze un 

dinamikas 

veicināšana. 

 

a) kvalitatīvi 

Uzsākot mācības pirmajā kursā tiek veikti diagnosticējošie darbi 

un to analīze latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. 

Izvērtējot rezultātus, pedagogs diferencē uzdevumus, veicina 

izglītojamo patstāvīgo darbu un izvēlas atbilstošas metodes un 

paņēmienus. 

Pedagogi izvērtē un analizē tēmu, moduļa noslēguma darbus. 

Pārbaudes darbiem ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji. 

Izanalizēti valsts pārbaudes darbi un salīdzināti rezultāti pa 3 

gadiem skolā, valstī un profesionālās izglītības iestādēs. 

Projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS mācās 20 

izglītojamie ar mācību grūtībām. 

 

Sasniegts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) kvantitatīvi 

Pedagoģiskās padomes sēdē tika izanalizēti 1.kursu 

diagnosticējošie darbi, adaptācijas process un valsts pārbaudes 

darbu rezultāti. 

Psihologs sniedza atbalstu 6 izglītojamajiem. 

8 pedagogiem tika organizēta supervīzija Covid-19 seku 

mazināšanai sadarbībā ar IKVD. 

Saskaņā ar darba devēju novērtējumu, beidzoties kvalifikācijas 

praksei, 89% izglītojamo uzrādīja augstu praktisko iemaņu 

apguves līmeni. 

2021./2022.m.g. 83 jeb 100% izglītojamo no ceturtajiem kursiem 

ir  aizstāvējuši kvalifikācijas praksi ar sekmīgu vērtējumu, 

iegūstot vidējo vērtējumu 7,35 balles. 

 

Sasniegts 

4. Sadarbība ar 

darba 

devējiem, 

veicināt 

izglītojamo 

aktīvu 

līdzdalību 

praktisko 

iemaņu 

apguvē 

atbilstoši 

iegūstamajai 

kvalifikācijai. 

a) 2021./2022.m.g. ir veidojusies veiksmīga sadarbība ar prakses 

vadītājiem uzņēmos un darba devējiem, kā rezultātā ir 

nodrošināta kvalitatīva prakses moduļa un  praktisko iemaņu 

apguve skolas izglītojamajiem.  

Sasniegts 



 b) kvantitatīvi 

2021./2022.m.g. 164 izglītojamie, kuriem saskaņā ar mācību 

plānu bija jādodas praksē, ir apguvuši praktiskās iemaņas dažādu 

nozaru uzņēmumos sadarbībā ar darba devējiem, prakses 

noslēgumā iegūstot pozitīvu vērtējumu. 

Projekta 8.5.1.0/16//1/001”Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos” ietvaros tika noslēgti 30 sadarbības līgumi ar darba 

devējiem. 

Sasniegts 

5. Pieaugušo 

apmācība 

atbilstoši 

darba tirgus 

prasībām. 

a)Skola piedāvāja  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

projekta ietvaros no 5.-7. Kārtai tālākizglītības, profesionālās 

pilnveides un moduļu profesionālās izglītības programmas 

Grāmatvedības un Loģistikas jomā. 

Grupas tika izveidotas programmā “Datorizētā grāmatvedība” 

(181 st.) un profesionālās pilnveides programmā “Kravu 

pārvadājumi un loģistikas organizēšana” (160 st.). 

Izglītojamie kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, 

izmantojot programmu, uzņēmuma vadības sistēmu Tildes Jumis 

un ieguva sertifikātu.  

  

Sasniegts 

 b) 5.kārtā CPKE kārtoja 43 izglītojamie, ieguva 4.LKI 

profesionālo kvalifikāciju 41 izglītojamais, 80%. 

6.kārtā uzsāka mācības 114 izglītojamie, ieguva apliecības  

88izglītojamie, 77%.  

7. kārtā 29 izglītojamie mācījās, apliecības ieguva 24, 83%. 

Sasniegts 

6. Karjeras 

izglītības 

pasākumu 

organizēšana, 

popularizējot 

finanšu pratību 

un 

uzņēmējdarbīb

as spējas, kā 

ļoti svarīgu, 

ikdienas dzīvē 

un jebkurā 

izvēlētajā 

kvalifikācijā 

pielietojamu 

prasmi  

a) Tikšanās ar uzņēmējiem, mācību ekskursijas: Piemēram, 

tikšanās ar TSI tiešsaistes lekcijā “Dizaina domāšana. Izpratnes 

veidošana”, sadarbība ar augstskolas Turība pasniedzējiem, 

ekskursija uz SIA ITELLA LOGISTICS, VID u.c. Tikšanās ar 

skolas absolventi Sabīni Seņkovu Rimi Baltic Group, kā LERAN 

komandas treneri. 

Dalība LU organizētajā konkursā Biznesa inkubators. 

Sasniegts 



 

 b) Pasākumos piedalījās 320 izglītojamie no visiem kursiem. 

Tika noorganizētas 4 tikšanās ar bijušajiem absolventiem, 2 

tikšanās ar augstskolu pasniedzējiem, 22 mācību ekskursijas uz 

dažādiem Latvijas un starptautiskajiem uzņēmumiem. 

Sasniegts 

7. Dalība 

starptautiska-

jos, valsts un 

pašvaldību 

projektos.  

 

1) Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekti, kuru 

koordinators ir RTPV. 

1a) kvalitatīvi 

Skolu apmaiņas partnerību projekts «Jaunatne jaunatnei" 

(projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1), kurš noslēdzās 

2021.gada 31.decembrī. 

Sasniegts 

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.  

 1b) kvantitatīvi 

Viens projekts, kura aktivitātēs piedalījās  203 dalībnieki kopā no 

trijām valstīm, no tiem 15 dalībnieki ar ierobežotām iespējām un 

1 dalībnieks ar īpašām vajadzībām. 

 

 2) Citu skolu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas realizēti 

projekti, kuros RTPV ir uzņemošais partneris.  

2 a) kvalitatīvi 

„Berufskolleg Kreis Höxter“ (Vācija), Ida-Virumaa Vocational 

Education Centre (Igaunija) un „Lycee Chevrollier“ (Francija) 

Erasmus+ Mobilitātes projekti prakses iziešanai uzņēmumos 

Rīgā. 

Daļēji realizēts. 

Mobilitātes 

nenotika plānotajā 

laikā 

epidemioloģisko 

iemeslu dēļ, tika 

atliktas uz 

nākamo mācību 

gadu. Šobrīd ir 

atceltas Vācijas 

un Francijas 

pārstāvju 

mobilitātes, 

savukārt no 



Igaunijas 

praktikantus 

uzņemam. 

 2 b) kvantitatīvi 

Bija plānoti 3 projekti, kuru ietvaros uzņemt 10 izglītojamos  no 

Vācijas, 3 izglītojamos no Francijas, 4 izglītojamos un 2 

pedagogus no Igaunijas. 

Ir uzņemts 1 praktikants no Igaunijas. 

 

 

 3) Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas Nordplus projekti 

3 a) kvalitatīvi 

Nordplus Junior projekts “Preparatory visit Riga-Narva” 

(projekta Nr. NPJR-2019-PV/10067). Tā ietvaros tikšanās ar 

visdažādāko jomu speciālistiem un audžēkņiem, ar iespēju vērot 

apmācību procesu. 

Sasniegts 

 

 3 b) kvantitatīvi 

 Viens projekts, kura ietvaros apmeklētas tika izglītības centra 

visas trīs struktūrvienības – Narvā, Sillamäe un Jōhvi. Vizītē 

devās 2 RTPV pārstāves. 

Tikšanās ar 8 mācību iestādes amatpersonām (direktoru, direktora 

vietniekiem, kuri atbildīgaji par audzināšanu un skolas pasākumu 

rīkošanu, projektu vadītājiem, studiju direktori un kvalitātes 

vadītāju, attīstības nodaļas speciālistu).  

Apmeklēti 3 uzņēmumi, kuri RTPV izglītojamajiem 

nodrošinājuši prakses vietas – restorāni “Old Trafford” un 

“Salvadore” Narvā un viesnīca “Meresuu” Narva-Jōesuu. 

 

 4) Dalība pašvaldību projektos 

 4 a) kvalitatīvi 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

akceptam un līdzfinansējumam Jauniešu iniciatīvu konkursa 

ietvaros tika uzrakstīts un iesniegts projekts “Radošā darbnīca 

“Vizuālie stāsti”” un projekts “Talantu šovs”. 

Sasniegts 

 

 4 b) kvantitatīvi 

Uzrakstīti 2 projekti, abi saņēmuši akceptu un finansējumu.  

I semestrī  projekts “Radošā darbnīca “Vizuālie stāsti”” jau 

realizēts, darbnīcas ietvaros jaunieši izveidoja un iesniedza 15 

vizuālās mākslas darbus. 

 



II semestrī projekts “Talantu šovs” guva apstiprinājumu, 

realizēšanas laiks ir 2022./2023.g. I semestrī. 

 5) Eiropas Sociālā fonda projekti 

5 a) kvalitatīvi 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb 

PuMPuRS. 

Sasniegts 

 5 b) kvantitatīvi 

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; 

Izglītojamajai no Ukrainas tika noteikts pagarinātais mācību 

gads, kura laikā notika  konsultācijas 34h apjomā latviešu valodas 

pamatu apgūšanai. 

 

 

 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 

2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par 

uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļē

ji sasniegts/ 

Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 Izglītības 

pakalpojumu 

attīstība 

1.1. Pilnveidot un 

aktualizēt esošās 

izglītības 

programmas. 

1.2. Jaunas, aktuālas 

izglītības programmas 

atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam. 

a) kvalitatīvi 

Aktualizētas esošās profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmas atbilstoši tirgus 

pieprasījumam. 

 

Izstrādātas jaunas profesionālās pilnveides programmas, 

izstrādāts mārketinga stratēģiskais plāns un finanšu 

aprēķins. 

Izveidota metodisko materiālu resursu krātuve, saskaņā ar 

skolas izvirzīto metodisko tēmu “Digitālo mācību 

 

Sasniegts 

 

Procesā 

māketnga 

stratēģiskais 

plāns un 

finanšu 

aprēķins 

 



materiālu veidošana un aprobācija izglītojamo pašvadīta 

mācību procesa nodrošināšanai”.  

Uzsākta skolas darbība mācību vidēs skolo.lv un Moodle 

vidēs. 

Pievienoti mācību kursu/moduļu tematiskos plānus 

Mykoob elektroniskajā žurnālā.  

Noorganizēta lekcija pedagogiem par iekļaujošo izglītību. 

Organizēt meistarklases programmā Restorānu 

pakalpojumi, iegūstamā kvalifikācija, viesmīlis. 

 

Uzsākts darbs 

 

Veidot darba 

grupu 

pedagogu 

apmācībai 

darbam šajās 

vidēs 

 

Darbs uzsākts 

 b) kvantitatīvi 

Papildināts un aktualizēts mācību literatūras un avotu 

saraksts. Darba grupās pārskatīts mācību saturs, lai 

novērstu tā dublēšanos un veidotu starppriekšmetu saikni 

un pedagogu savstarpējo sadarbību. 

Izstrādātas 2 jaunas profesionālās pilnveides maksas 

programmas un uzsākta vismaz vienas programmas 

realizācija, uzņemot vismaz 10 dalībniekus. 

Izstrādāts un ievietots skolas elektroniskajā vidē visu 

mācību priekšmetu/moduļu vienas tēmas pilns mācību 

materiālu komplekts. 

Tematisko plānu pievienošana visās profesionālās 

izglītības programmās Mykoob elektroniskajā žurnālā.  

 Noorganizētas vismaz 2 meistarklases. 

 

Sasniegts 

 

 

Procesā ir 

ieviešana 

 

Darbs uzsākts  

 

 

Darbs uzsākts 

1.3. Karjeras attīstības 

atbalsta sniegšana 

ikvienam 

izglītojamajam 

a) kvalitatīvi 

Izveidota karjeras attīstības atbalsta programma 2021.-

2027. gadam; 

 Karjeras attīstības atbalstam kursa audzinātāji organizē 

tematiskas nodarbības, saskaņā ar audzināšanas daļas 

darba plānu, tikšanās ar uzņēmējiem, kā arī ar augstāko 

mācību iestāžu karjeru konsultantiem; 

Izglītojamie apmeklē, saskaņā ar mācību programmu, 

nozaru uzņēmumus, iegūstot priekšstatu par apgūstamo 

profesiju un turpmākajām karjeras iespējām darba tirgu;  

Izglītojamie piedalās Junior Achievement programmā 

jauniešu uzņēmējspējas veicināšanai. 

Sasniegts 



 b) kvantitatīvi 

Novadīti 4 karjeras pasākumi izglītojamajiem; 

Ir novadītas 8 nodarbības, kurās iesaistījušies visu kursu 

audzēkņi; 

Visās profesionālajās izglītības programmās visu kursu 

izglītojamie apmeklē vismaz 2 nozaru uzņēmumus; 

Izveidoti 4 mācību uzņēmumi; 

Izglītojamie piedalās vismaz 4 Junior Achievement 

organizētajās aktivitātēs, kurās iesaistās vismaz 30 

jaunieši. 

Sasniegts 

1.4. Izglītojamo 

iesaiste darba vidē 

balstītā izglītības 

procesā. 

a) Izglītojamie iegūst darba pieredzi un praktiskās 

iemaņas kvalifikācijas praksē un darba vidē balstītās 

mācībās, saskaņā ar mācību programmu;  

Uzņēmuma prakšu vadītāji skolā pilnveido prasmes un 

zināšanas par prakšu norisi un vadīšanu, prakses moduļu 

programmu saturu. 

 

 b) 2.- 4. kursu izglītojamie piedalās kvalifikācijas praksē 

dažādu nozaru uzņēmumos un apgūst darba prasmes 

vismaz optimālā līmenī; 

2 atbalsta pasākumi gadā; 

Vismaz 60% prakšu un darba vidē balstītās mācībās 

vadītāji piedalās atbalsta pasākumos. 

 

 

1.5. Izglītojamo un 

darbinieku 

digitalizācijas prasmju 

attīstība. 

a)Pilnveidotas izglītojamo digitālās prasmes moduļa 

“Informācijas un tehnoloģijas” ietvaros. 

Apgūtas dažādas lietojumprogrammas atbilstoši moduļa 

saturam. 

 Pedagogi pilnveidojuši digitālās prasmes dažādos 

profesionālās pilnveides kursos un nodarbībās skolā un 

ārpusskolas.  

Darbs uzsākts  

 b) 190 izgglītojamie pilnveidojuši digitālās prasmes 100 

stundu apjomā moduļa “Informācijas un tehnoloģijas” 

ietvaros. 

100 izglītojamie apguvuši jaunākās tehnoloģijas nozarē 

kvalifikācijas prakses laikā. 

20 pedagogi pilnveidojuši digitālās prasmes dažādos 

profesionālās pilnveides kursos. 

Darbs uzsākts 



Nr.2 Sadarbība un 

mobilitāte 

  

2.1. Līdzdalība 

starptautisko 

programmu attīstībā, 

dažādošanā un 

pieejamībā izglītības 

procesos iesaistītajām 

pusēm. 

Projektu darbā (starptautiskajos, valsts un pašvaldību 

projektos) akcents tiek likts uz dalībnieku sadarbības un 

radošuma veicināšanu, tiekšanos uz izcilību. Tiek 

veicināta vēlme realizēties, nepārtraukti pilnveidojot visu 

iesaistīto projektu dalībnieku prasmes. 

Sasniegts 

  a) kvalitatīvi 

Turpinās savstarpējā sadarbība īstermiņa mobilitāšu 

ietvaros ar ārvalstu izglītības iestādēm projektu veidā 

“Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā”, kā arī 

inovāciju veicināšanai un labās prakses apmaiņai. 

 

 

  b) kvantitatīvi 

2 Erasmus+ projekti realizēšanas stadijā, 1 Erasmus+ 

projekts sagatavots un iesniegts izskatīšanai. Projektos 

RTPV ir gan nosūtošā, gan uzņemošā puse mobilitātēs. 

 

2.2.Daudzpusīga 

sadarbība ar nozares 

pārstāvjiem, 

profesionālās 

izglītības iestādēm un 

lēmumu pieņēmējiem 

Latvijā  

Veiksmīga sadarbība ar prakses vadītājiem uzņēmos un 

darba devējiem, kā rezultātā ir nodrošināta kvalitatīva 

prakses moduļa un  praktisko iemaņu apguve skolas 

izglītojamajiem.  

Izglītojamie piedalās valsts un profesionālo izglītības 

iestāžu organizētajos pasākumos. 

 

 

 Noslēgti 30 sadarbības līgumi ar prakses uzņēmumiem. 

Skola piedalās vismaz 5 profesionālo izglītības iestāžu 

organizētajos un vismaz 2 nacionālā līmenī organizētos 

pasākumos. 

Vismaz 10 pedagogi piedalās profesionālās pilnveides 

pasākumos-semināros, meistarklasēs. 

 

Nr.3 Efektīva resursu 

pārvaldība 

a) Nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi Uzsākts darbs  

3.1. Mūsdienīga 

mācību vides un 

materiāltehniskās 

bāzes attīstība 

b) Iekārtoti 2 mācību kabineti ar mūsdienīgām un 

ergonomiskām mēbelēm; 

Izveidota jauna datorklase programmas nodrošināšanai 

“Administratīvie un sekretāru pakalpojumi”.  

 



Izveidota biroja darba vieta, kas aprīkota ar 

ergonomiskām biroja mēbelēm; 

3.2. Resursu efektīva, 

kvalitatīva, ilgtspējīga 

un atbildīga 

pārvaldība un 

izmantošana. 

a) Absolventu un sadarbības partneru datu bāzes izveide 

un attīstība. 

Metodiskā darba grupu organizēšana visās profesionālās 

izglītības programmās. 

Organizēt metodiskā darba pasākumus. 

Sasniegts 

 b) Izveidota absolventu datu bāze. 

Katru mēnesi tiek organizētas metodiskās darba grupas 

par aktuālajiem jautājumiem profesionālo izglītības 

programmu īstenošanā. 

Organizēti 6 metodiskie pasākumi. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības  

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skola piedāvā izglītības programmas saskaņā 

ar tirgus vajadzībām, NEP ieteikumiem, 

izglītības iestādes stratēģiju  

Pilnveidot un aktualizēt esošās izglītības 

programmas, turpināt darbu pie modulāro 

programmu aprobācijas. 

Ir izstrādātas, licencētas un akreditētas 

profesionālās izglītības programmas atbilstoši 

jaunajam vispārējās vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības standartam, nosakot 

mērķi, uzdevumus un sasniedzamos 

rezultātus.  

Strādāt pie programmu satura aktualizācijas. 

 

Tiek izstrādātas, licencētas un akreditētas 

jaunas tālākizglītības, profesionālās 

pilnveides un moduļu programmas. 

Piedāvāt jaunas, aktuālas profesionālās 

pilnveides, tālākizglītības un neformālās 

izglītības programmas atbilstoši darba tirgus 

prasībām. 

Izglītojamie profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenos uzrāda augstu un optimālu 

profesionālo kompetenču apguves līmeni. 

77% izglītojamo, kuri ieguvuši kvalifikāciju, 

vērtējums profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenos nav zemāks par septiņām ballēm. 

Strādāt pie profesionālo kompetenču līmeņa 

paaugstināšanas programmā Loģistika, 

iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks. 



Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus 

nokārtoja 99% izglītojamie, kuri kārtoja 

eksāmenu. 

Strādāt papildus pie izglītojamo profesionālo 

kompetenču pilnveides, kuriem ir mācīšanās 

grūtības, kavējumi.  

Valsts centralizētajos eksāmenos angļu 

valodā, latviešu valodā, krievu valodā, 

bioloģijā  izglītojamie uzrāda augstāku līmeni, 

nekā citās Latvijas profesionālās izglītības 

iestādēs. Vidējais vērtējums centralizētajos 

eksāmenos ir 47%. 

Uzlabot zināšanu un prasmju līmeni 

matemātikā. Sagatavot izglītojamos 

centralizētajam eksāmenam optimālajā un 

augstākajā līmenī atbilstoši jaunajam 

vispārējās vidējās izglītības standartam. 

Pedagogi veicina talantīgo izglītojamo 

kompetenču pilnveidi, sagatavojot valsts 

mēroga konkursiem un olimpiādēm. 

Sagatavot kvalitatīvi talantīgos izglītojamos 

konkursiem un olimpiādēm. 

Izglītojamie piedalās pilsētvalsts olimpiādē 

angļu valodā, krievu valodā un latviešu 

valodā. 

Veicināt izglītojamo dalību un paaugstināt 

izglītojamo sasniegumus pilsētvalsts 

konkursos un olimpiādēs. 

Izglītojamie piedalās valsts organizētajos 

pasākumos un uzrāda labus rezultātus. 

Piemēram, Nacionālais jauno profesionāļu 

meistarības konkurss SkillsLatvia 2022 

nominācija “Mazumtirdzniecība”, 

“Transporta pārvadājumi”, konkurss LBAS 

PROFS 2022, Latvijas profesionālās 

meistarības konkurss “Biznesa kanvu un 

loģistikas pamatprocesu izaicinājums”, 

“Jaunais komercdarbinieks”, “Klientu 

apkalpošanas speciālists 2022”. 

Izglītojamie profesionālo mācību moduļu 

kursu ietvaros dodas mācību ekskursijās uz 

uzņēmumiem, piemēram, SIA Itella Logistics, 

SIA “Alukon”, SIA “Arms Group”, Rīgas 

Brīvostas MKP u.c. 

Veicināt un motivēt jauniešus iesaistīties 

valsts mēroga pasākumos, paaugstinot 

sniegumu 

 

 

 

 

 

Pēc mācību ekskursijām organizēt 

atgriezenisko saiti, izmantojot daudzveidīgas 

metodes. 

Skolā tiek organizētas meistarklases 

programmā Restorānu pakalpojumu 

speciālists un Komercinības, kvalifikācijā 

viesmīlis. 

Turpināt organizēt skolā meistarklases, 

pieaicinot nozaru speciālistus. 

Izglītojamie aktīvi iesaistās skolas un 

ārpusskolas sporta pasākumos. 

Motivēt izglītojamos piedalīties sporta 

pasākumos skolā un ārpusskolas. 



Izglītojamo sadarbība un radošums skolas 

projektu darbā (starptautiskajos, valsts un 

pašvaldību projektos). 

Veicināt izglītojamo iniciatīvas un 

iesaistīšanos skolas aktivitātēs, veicināt un 

atbalstīt jauniešu neformālo izglītību. 

Audzināšanas darbā ir izvirzīti prioritārie 

darba uzdevumi saskaņā ar iepriekšējā gada 

audzināšanas darba analīzi, kursa audzinātāju 

iesniegtajām audzināšanas darba atskaitēm, 

izglītojamo aptaujām un audzināšanas darba 

programmu. 

Sekmēt patriotisko un pilsonisko 

audzināšanu, turpināt izglītojamo motivēšanu 

iesaistīties interešu izglītībā, veicinot 

individuālo kompetenču pilnveidi. Attīstīt 

spēju un prasmi vadīt sevi. Rosināt 

izglītojamos iesaistīties labdarībā un 

brīvprātīgo kustībā. 

Skolā notiek daudzveidīgi, mērķtiecīgi 

ārpusstundu pasākumi, kas veicina pilsoniskās 

līdzdalības pieredzi. Piemēram, 

Dzejas dienas, Sporta diena “Sporto visa 

klase”, Pirmo kursu iesvētību pasākums 

“Rūdīts erudīts”, Senioru diena-brīvprātīgais 

darbs, 

Labo darbu nedēļa,Lāčplēša diena, Latvijas 

Republikas proklomēšanas diena, tikšanās ar 

nozaru pārstāvjiem, 

 

Veicināt visu izglītojamo aktīvu iesaistīšanos 

skolas un valsts ārpusstundu pasākumos. 

2021./2022.m.g. noslēgumā veiktās darba 

devēju un prakses vietu aptaujas rezultātā 89% 

aptaujāto norāda, ka RTPV izglītojamie 

mācību laikā ir apguvuši nepieciešamās 

praktiskās zināšanas augstā līmenī  un ir 

sagatavoti darbam iegūstamajā specialitātē. 

Turpināt veidot sadarbību ar darba devējiem 

un prakses vietu nodrošinātājiem. 

2021./2022.m.g. RTPV ir iekļauta TOP3 kā 

viena no ieteiktākajām profesionālajām 

izglītības iestādēm saskaņā ar Prakse.lv 

sadarbībā ar Latvijas Darba devēju 

konfederāciju (LDDK) veiktās aptaujas 

rezultātiem. 

Turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem, 

LDDK un Prakse.lv. 

 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Mācību vide veicina izglītojamo integrēšanos 

skolā, gūt panākumus mācībās, skolas un 

ārpusskolas pasākumos. 

Motivēt izglītojamos gūt augstākus 

sasniegumus mācībās, diferencējot 

uzdevumus un ievērojot ikviena izglītojamā 

individuālās spējas. 

Organizēt mērķtiecīgus skolas un ārpusskolas 

pasākumus, veicinot izglītojamo savstarpējo 

cieņu, uzvedību un kultūru izpratni un 

piederību multikulturālā vidē.  

Skolas organizētie mācību metodiskie 

pasākumi - konkursi, olimpiādes, kā arī skolas 

vide un mikroklimats veicina visu izglītojamo 

aktīvu iesaistīšanos.  

Talantīgajiem izglītojamajiem dot iespēju 

piedalīties skolas olimpiādēs un mācību 

priekšmetu kursu olimpiādēs. 

 

 

Skolā mācās mazākumtautību pārstāvji, kuri 

labi integrējas skolas vidē, tai skaitā 

izglītojamā no Ukrainas. 

Individuālajās nodarbībās rast iespēju apgūt 

papildus latviešu valodu. 

Nodrošināt individuālās nodarbības un 

Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

ietvaros radīt iespēju papildus apgūt latviešu 

valodu. 

Piesaistīt un mērķtiecīgi izmantot papildus 

piešķirto valsts budžeta finansējumu 

izglītojamajai no Ukrainas konsultācijām un 

mācību līdzekļu nodrošināšanai. 

Vienlīdzīga attieksme pret visiem 

izglītojamajiem. 

Piesaistīt papildus pedagogus darbam ar 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības 

Sadarbība ar riska grupas  izglītojamo 

vecākiem priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku mazināšanai. 

Veicināt sadarbību arī ar pilngadīgo 

izglītojamo vecākiem, lai gūtu lielāku atbalstu 

atskaitīšanas riska mazināšanai. 

Vienlīdzības un iekļaušanas svarīguma 

akcentēšana ne tikai skolas un vietējā, bet arī 

starptautiskajā līmenī - starptautiskajos 

projektos tiek sekots Eiropas Savienības 

programmu prioritātei “iekļaušana un 

dažādība”. 

Veicināt atstumto jauniešu un jauniešu ar 

mazākām iespējām (ekonomisku, reģionālu, 

sociālu u.c. iemeslu dēļ) iesaistīšanos un 

dalību aktivitātēs savā grupā, kursā, skolā, 

pilsētā utt.   

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



Ir uzstādīts pacēlājs projekta Līguma Nr. 

RTPV/2021/05/03 izpildes finansējums ir 

paredzēts ERAF darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” līdzfinansēto projektu ietvaros. 

Skolas ēka ir daļēji pieejama cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. 

Izveidota pielāgota labierīcību telpa 1. stāvā 

cilvēkiem, kas pārvietojas ar invalīdu 

ratiņiem. 

Izveidot skolas 1. stāvā cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām uzbrauktuvi, pakāpienu 

pielāgošanu,  līdz 1. stāva mācību kabinetiem.  

Profesionālā izglītība ir pieejama 

izglītojamajiem no sociāli maznodrošinātām 

ģimenēm. Sadarbībā ar pašvaldību atbilstoši 

izglītojamā dzīves vietai nepieciešamības 

gadījumā tiek nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana.  

Rīgas plisētas pašvaldība nodrošina 

bezmaksas braucienus ikvienam 

izglītojamajam. 

Skola nodrošina nepieciešamības gadījumā 

izglītojamos ar dienesta viesnīcu. 

Skolā ir pieejama nepieciešamā mācību un 

uzziņu literatūra. 

Pedagogu profesionālā pilnveide par 

iekļaujošo izglītību, veidojot pozitīvu 

attieksmi pret izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Izglītība ir pieejama izglītojamajiem ar 

nelieliem funkcionāliem traucējumiem. 

Nodrošināt diferencētu pieeju 

izglītojamajiem, pielāgojot mācību 

programmu izglītojamo spējām, vajadzībām 

un interesēm. 

Piesaistīt papildus valsts budžeta finansējumu 

izglītojamajai no Ukrainas, lai nodrošinātu 

individuālās nodarbības. 

Pedagogu komanda veido individuālos plānus 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, 

kavējumiem.  

Skolā veiksmīgi mācību procesā iekļaujas 

izglītojamā no Ukrainas. 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītojamie un vecāki katru gadu tiek 

iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības un 

drošības noteikumiem un tie tiek ievēroti. 

 Vienotas prasības starp pedagogiem skolas 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā.  



Izstrādāta Izglītojamo vecāku (aizbildņu) un 

citu trešo personu uzturēšanās kārtība skolā.  

Ir noteiktas instrukcijas ārpusstundu 

pasākumu organizēšanai, sporta sacensību 

apmeklēšanai un ekskursiju, un pārgājienu 

organizēšanai.  

Skolā ir izstrādāta Kārtība rīcībai, ja tiek 

konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība 

pret izglītojamo Rīgas Tirdzniecības 

profesionālajā vidusskolā.  

 

 

Izskatīt un atjaunot iekšējos normatīvos 

dokumentus par rīcību fiziskas un 

emocionālas vardarbības gadījumos. 

 

 

Panākt lielāku kursu audzinātāju un 

izglītojamo ikmēneša sadarbību, lai 

produktīvāk apgūtu ikmēneša stipendiju 

fonda naudas līdzekļus (ASUS atskaites, 

mācību sasniegumu un kavējumu analīze). 

Izglītības iestādes personāls tiek iepazīstināts 

katru gadu ar darba aizsardzības 

noteikumiem, kā arī tiek iepazīstināti ar riska 

faktoriem savā profesijā, apmācīti pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls 

katru gadu tiek iepazīstināts ar evakuācijas 

plāniem, kuri izvietoti katrā ēkas stāvā un 

nepieciešamajām ugunsdrošības zīmēm,  

drošības noteikumiem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

Tiek organizēta mācību evakuācija un 

darbinieku apmācība, kā lietot ugunsdzēšamo 

aparātu. 

Izglītības iestādē ir uzstādītas ugunsdrošības 

noteikumiem atbilstošas durvis. 

 

Organizēt atkārtotus kursus pirmās palīdzības 

sniegšanā izglītības iestādes personālam 

2022. gadā. 

 

Pilnveidot ugunsdrošību skolā, atbilstoši 

ugunsdrošības inspekcijas ieteikumiem un 

jauninājumiem ārējos normatīvajos 

dokumentos. 

Skolā ir reģistrēta videonovērošanas sistēma 

iekšējo telpu un skolās teritorijas novērošanā. 

Modernizēt videonovērošanas sistēmas. 

Uzstādīt augstākas izšķirtspējas 

videonovērošanas kameras.  

Skolas darbiniekiem ir iespēja novietot 

automašīnu. 

Skolas stāvlaukuma teritorijas norobežošana 

ar automātisko barjeru, lai nepieļautu 

nepiederošo personu autotransporta 

novietošanu. 

Skolas telpās ir diennakts dežuranti. Nepieciešams uzstādīt domofonu pie 

centrālās ieejas. 



Izglītojamie apgūst drošības jautājumus 

mūžizglītības modulī “Sabiedrības un cilvēka 

drošība”, kā arī citos profesionālo 

kompetenču moduļos. 

Organizēt izglītības iestādes personālam un 

izglītojamajiem katru gadu lekcijas drošības 

jautājumos. 

Popularizēt skolā veselīgu dzīves veidu, 

organizēt izglītojamajiem tematiskus 

pasākumus, lekcijas, sporta pasākumus. 

Skolā darbojas ēdnīca. Uzstādīts karsto 

dzērienu automāts. Izglītojamajiem ir 

pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens. 

Turpināt labiekārtot skolas ēdnīcu. 

Drošības kritērija svarīguma akcentēšana ne 

tikai skolas un vietējā, bet arī starptautiskajā 

līmenī - starptautiskajos projektos tiek 

ievēroti Eiropas Savienības programmas 

projektu kvalitātes kritēriji, kuros ietilpst arī 

rūpes par dalībnieku drošību. 

Turpināt ievērot Eiropas Savienības 

programmas projektu kvalitātes kritērijus.   

 

Skolā ir izveidots ērts atpūtas stūrītis 1. stāvā. 

Visos skolas gaiteņos ir novietoti ērti atpūtas 

sēdekļi, stāvos ir zaļie telpaugi, informatīvie 

stendi. 

Veikt renovācijas darbus skolas 1. stāva 

vestibilā. 

Modernizēt izglītojamo atpūtas stūrīti, 

izglītojamo pašpārvaldes telpu. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir 5 labiekārtoti kabineti ar 113 

datoriem. Plānots izveidot vēl vienu datorklasi 

ar 26 datoriem. 

Iespēju robežās iegādāties papildus 15 datorus 

profesionālo izglītības programmu satura 

nodrošināšanai un izglītojamo kompetenču 

pilnveidošanai, interaktīvās tāfeles un 

lietojumprogrammas. 

Skolā ir īstenots energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts Līguma Nr. 

RTPV/2021/05/03 ERAF darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2. 

pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” līdzfinansēto 

projektu ietvaros. 

Projekta ietvaros ir nosiltinātas ārējās ēkas 

sienas, veikta pamatu hidroizolācijas 

atjaunošana, pagrabstāva koridoru grīdu 

siltināšana, nomainīti logi uz augstākas 

siltuma noturības modeļiem, uzstādīts visā 

ēkā LED apgaismojums, kā arī veikta bēniņu 

 

Samazināt energoresursu patēriņu, ietaupot 

finanšu līdzekļus. 

Labiekārtot kabinetus un iegādāties 

nepieciešamos mācību tehniskos līdzekļus, 

atbilstoši programmā minētajam 

materiāltehniskajam nodrošinājumam. 



telpas siltināšana un jumta seguma nomaiņa, 

griestu siltināšana virs sporta zāles. 

Ir iespējams samazināt siltumenerģijas 

patēriņu nakts stundās un brīvdienās. 

Telpu iekārtojums un platība atbilstoši 

profesionālās izglītības programmas 

nodrošināšanai. 

Renovēt 1. stāva gaiteni, kāpņu telpas un 

plānveidīgi veikt remontu mācību kabinetos. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā.  Projekta 

īsa anotācija un rezultāti. 

 

4.1.  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.   

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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”. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7.  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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

  

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Izglītības programmu īstenošanai noslēgti sadarbības līgumi ar šādām institūcijām: 

 

●  2022. gada 21. septembrī noslēgts sadarbības līgums Nr. 13092022/22  ar biznesa izglītības 

biedrību Junior Achievement Latvia par uzņēmējdarbības programmu un materiālu 

izmantošanu, iesaistīšanos uzņēmējdarbības aktivitātēs. 

● 2021. gada 8. martā noslēgts sadarbības līgums Nr.86342/2013 ar “Lursoft IT” par piekļuves 

nodrošināšanu informācijai no dažādiem resursiem vienuviet. 

● 2022. gada 10. oktobrī noslēgts sadarbības līgums Nr. VJP-2022-50 ar “JumisPro” par 

datorsistēmas Jumis licenču iegādi 26 datorsistēmām un iespēju Jumis Pro uzturētā 

mākoņpakalpojumā izvietot 31 datu bāzi. Mākoņrisinājums – universiāla uzņēmuma vadības 

sistēma, lai nodrošinātu attālinātās mācības un izglītojamo patstāvīgo darbu profesionālās 

izglītības programmā “Grāmatvedība”. 

● 2021. gada 4. janvārī noslēgts sadarbības līgums Nr. GR-2021-05 ar Visma Horizon par 

programmas izmantošanu un apkalpošanu. 

● Līgums ar  Nodarbinātības valsts aģentūru (projekta Darbības programmas “Izaugsme un 

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

prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” ietvaros). 

● Izglītības kvalitātes valsts dienests (ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros). 

●  Valsts izglītības attīstības aģentūra (ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”, vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001, ietvaros). 

● Mācību vadības platforma uzdevumi.lv, letonika.lv, mykoob.lv 

●  2021. gada 14. septembrī noslēgts sadarbības līgums Nr. RTPV/2021/09/02/1 ar biedrību 

“Latvijas Samariešu apvienība” par brīvprātīgā darba veikšanu. 

 

 

5.2. 2021./2022.m.g. noslēgti 30 sadarbības līgumi ar uzņēmumiem par darba vidē balstītu mācību 

un kvalifikācijas prakses īstenošanu, skatīt 1. pielikumu 



2021./2022.m.g. tika noslēgti sadarbības līgumi ar dažādiem nozaru uzņēmumiem un valsts 

institūcijām par kvalifikācijas prakšu nodrošināšanu skolas izglītojamajiem, piemēram, 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 citi. 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana  

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

● Izglītojamo pašdisciplīnas, sociāli emocionālo prasmju un tolerances attīstīšana. 

● Patriotisma un valstiskuma apziņas veidošana. 

● Izglītojamo līdzatbildība par mācību rezultātu sasniegumu uzlabošanu. 

● Karjeras izglītība. 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

● Nodrošināta izglītojamo visaptveroša iesaiste iniciatīvas Latvijas  skolas soma pasākumos 

u.c. 

● Ļoti labā līmenī organizēti Latvijas valsts svētki, atceres dienu pasākumi un latviešu 

tradicionālie svētki. 

● Profesionālā līmenī īstenota kursu audzinātāju, izglītības programmu metodiķu un vecāku 

sadarbība. 

● Veiksmīgi īstenota sadarbība ar skolas absolventiem, nozaru profesionāļiem, augstskolu 

pasniedzējiem. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

● 2022. gadā iegūta 1. vieta un zelta medaļa nacionālajā jauno profesionāļu konkursā 

SkillsLatvia 2022 nominācijā “Transporta pārvadājumi”. 

2019. gada nacionālā jauno profesionāļu konkursa SkillsLatvia 2022 nominācijas   

“Transporta pārvadājumi” 1. vietas ieguvējs, RTPV absolvents, piedalīsies no 2022. gada 24.-

26. novembrim WorldSkills 2022 konkursā, Austrijā, Zalcburgā. 



● RTPV izglītojamais jaukta sastāva komandā “Gold diggeri” ieguva 1. vietu Latvijas 

profesionālās izglītības iestāžu konkursā “Biznesa kanvu & loģistikas pamatprocesu 

izaicinājums” Liepājā. 

● Profesionālās meistarības konkursā “Jaunais komercdarbinieks” RTPV komanda ieguva 2. 

vietu. 

● 2021./2022. m. g. latviešu valodas valsts 48. olimpiādes otrajā posmā iegūta 3. vieta.   

Latviešu valodas aģentūras organizētajā radošo darbu konkursā “Tu esi Latvijas dārgums” 2.B 

kursa izglītojamā ieguva atzinības rakstu. 

Dalība Kuldīgas tehnikuma organizētajā - jaunlatviešu Jura Alunāna 190. jubilejai un Ata 

Kronvalda 185. jubilejai veltītajā – radošo darbu konkursā “Sirdsvārdi Latvijai”, iegūta 

Kuldīgas novada pašvaldības simpātiju balva. 

● 2021./2022. m. g. sporta sacensībās neklātienē basketbolā meitenēm 1. vieta Rīgas reģionā, 

zēniem 3. vieta. Individuālās sacensībās iegūta 2.-3. vieta.  

● Dambretes sacensībās jauniešiem Rīgas reģionā 3. vieta, tautas bumbas sacensībās meitenēm 

Rīgas reģionā 2. vieta, minifutbolā jauniešiem Rīgas reģionā 2. vieta. 

 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību 

gadu; 

 

Izvērtējot 2021./2022. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātus var secināt, ka 

izglītojamie ir uzrādījuši vidējus rezultātus matemātikā, skolas vidējais kopprocents 18,6%, salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu, rezultāts ir augstāks par 2%. Salīdzinot ar valsts rezultātiem, tas ir par 19 % 

zemāks. 

Izglītojamie programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” kārtoja matemātikas 

eksāmenu vispārīgajā līmenī, skolas vidējais kopprocents 29,6%, valstī 30,6%, par 1% zemāks. 

Turpmākajā darbā jāpievērš uzmanība izglītojamo kompetenču attīstīšanai atbilstoši jaunajam 

vispārējās vidējās izglītības standartam un profesionālās izglītības programmas mācību plānā 

noteiktajam matemātikas apguves līmenim – vispārīgam vai optimālam. Izglītojamajiem jāpilnveido 

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

daļā. Pēc diagnosticējošā darba, pārbaudes darbiem strādāt pie zināšanu un prasmju līmeņa 

paaugstināšanas, diferencējot uzdevumus. Strādāt pie izglītojamo individuālo zināšanu, prasmju 

pilnveides, kā arī izstrādāt  programmu darbam ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekams zināšanu un 

prasmju līmenis matemātikā. 

Latviešu valodā vidējais kopprocents – 44,56%, kas ir augstāks nekā vidēji citās profesionālās 

izglītības iestādēs par 2,1% un par 7,64% zemāks nekā valstī. Labāk izglītojamajiem veicies 

eksāmena 3. daļā. Eksāmenā vērojamas labas tekstveides prasmes, taču, jāpilnveido prasmes lasītā 

teksta izpratnē, veicinot izglītojamo patstāvīgo darbu lasīšanas prasmju, īpaši daiļliteratūras, 

pilnveidošanā. Slikts latviešu valodas apguves un lietojuma prasmju līmenis skolēniem, kas līdz 9. 

klasei mācības apguvuši mazākumtautību skolās, it īpaši tas vērojams lasītprasmē, teksta izpratnē un 

teksta analīzē. Kopumā latviešu valodas apguvē vērojama visu valodas prasmju attīstības vienotība. 

Angļu  valodā vidējais kopprocents – 66,27%, kas ir augstāks nekā vidēji citās profesionālās 

izglītības iestādēs par 7,18% un par 2,73% zemāks nekā valstī. Labāk izglītojamajiem veicies 

eksāmena runāšanas daļā - 72%, lasīšanas daļā - 66%, klausīšanās daļā - 65%, rakstīšanas daļā - 62%. 



B1 valodu līmeni ieguva 28 izglītojamie - 41%, B2 valodu līmeni ieguva 33 izglītojamie – 49%, 7 

izglītojamie nav ieguvuši nevienu no valodu līmeņiem. Valodas apguves procesā veicināt  izglītojamo 

prasmes lietot svešvalodu atšķirīgās dzīves situācijās, kas ietver darbības, kuru izpildē tiek attīstītas 

dažādas valodas kompetences, caurviju prasmes un sekmē pieredzes pilnveidošanos. 

Krievu valodā vidējais kopprocents – 78,8%, kas ir augstāks par 3,7% nekā vidēji citās 

profesionālās izglītības iestādēs un par 1,5% augstāks nekā valstī. Labāk izglītojamajiem veicies 

eksāmena runāšanas daļā. 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 1 izglītojamais. Eksāmenā iegūtais vidējais 

kopprocents ir 38 %, kas ir zemāks nekā valstī. Valstī vidējais kopprocents ir 53,2%, profesionālās 

izglītības iestādēs 48,8%. 

No eksāmena rezultātiem var secināt, ka izglītojamie latviešu valodā, matemātikā, angļu 

valodā un krievu valodā ir uzrādījuši zemākus rezultātus, nekā vidēji valstī.  

2021./2022. mācību gadā centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus (turpmāk 

tekstā – CPKE)  nokārtoja 83 izglītojamie 5 valsts budžeta finansētajās četrgadīgajās profesionālās 

vidējās izglītības programmās, 6 izglītojamie 1,5 gadīgajā programmā, uzrādot optimālu profesionālo 

kompetenču apguves līmeni un  iegūstot vidējo vērtējumu skolā 7,51. 

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

kvalifikācijā viesmīlis, klientu apkalpošanas speciālists, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 

reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, kas ir augstāki nekā vidēji valstī. Nedaudz zemāki rezultāti 

nekā vidēji valstī tika uzrādīti kvalifikācijā loģistikas darbinieks. 

Programmā Telemehānika un loģistika, iegūstamā kvalifikācija loģistikas darbinieks, 75% 

izglītojamo ir uzrādījuši augstu un optimālu apguves līmeni, 25% vidēju. Vidējais vērtējums skolā 

6,66, valstī 7,27 balles, kas ir zemāks nekā vidēji valstī. Izglītojamajiem grūtības sagādāja teorētiskās 

daļas paaugstinātās grūtības nestandarta jautājumi. Turpmākajā darbā lielāka uzmanība jāpievērš 

transporta uzdevumiem. Mutiskajā daļā izglītojamie atbildēja labi, pamatojot atbildes ar 

kvalifikācijas praksē iegūtajām zināšanām. 

Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks, no eksāmena rezultātiem var secināt, ka 90% izglītojamo ir uzrādījuši augstu un 

optimālu apguves līmeni, 5% vidēju un  5% zemu apguves līmeni. Vidējais vērtējums skolā 7,67 

balles, valstī 7,43 balles, kas ir augstāks nekā vidēji valstī. Praktiskajā daļā izglītojamajiem labāk 

veicās šādos kritērijos - saskarsmes kultūra un argumentācijas prasmes, reklāmas izmaksu 

aprēķināšana, reklāmas kanālu izvēle. Grūtības sagādāja reklāmas teksta, attēla izveide ar 

datorprogrammu, mērķauditorijas noteikšanu. Praktiskajā daļā jāpievērš lielāka uzmanība 

izglītojamo radošuma prasmju attīstīšanai, mācēt noteikt mērķauditoriju, kā arī uzlabot iemaņas un 

prasmes darbā ar datora programmām. 

Profesionālās izglītības programmā Komerczinības, kvalifikācijā mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks, no eksāmena rezultātiem var secināt, ka 100% izglītojamo ir uzrādījuši augstu 

un optimālu apguves līmeni. Vidējais vērtējums skolā 7,94balles, valstī 7,74 balles, kas ir augstāks 

nekā vidēji valstī. Izglītojamiem labi veicās darbā ar kases aparātiem, darba prezentēšanā, grūtības 

sagādāja grāmatvedības dokumentu aizpildīšana. 



 Profesionālās izglītības programmā Restorānu pakalpojumi, kvalifikācijā viesmīlis, no 

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

līmeni. Vidējais vērtējums skolā 8,13 balles, valstī 7,92 balles, kas ir augstāks nekā vidēji valstī.  

Profesionālās izglītības programmā Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, 

kvalifikācijā klientu apkalpošanas speciālists, kvalifikācijas eksāmenā 27% ieguva augstu 

profesionālo kompetenču apguves līmeni, 55% izglītojamo uzrādīja optimālu profesionālo 

kompetenču apguves līmeni, 18% vidēju. Vidējais vērtējums skolā 8,00 balles, valstī 7,63 balles, kas 

ir augstāks nekā vidēji valstī. Praktiskajā daļā izglītojamie uzrādīja labus rezultātus reklamācijas datu 

aizpildīšana un nosūtīšana, datu apstrāde, tai skaitā diagrammas izveide, prezentācijas tehniskais 

izpildījums, prasme atrast nepieciešamo informāciju e-vidē. Jāuzlabo prasmes reklamācijas 

pamatteksta izstrādē un dokumenta teksta stila ievērošana (lakonisms, lietišķums), finanšu 

dokumenta vispārīgā raksturojuma izpilde un aprēķina precizitāte, prezentēšanas prasmes. 

 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.  

 

Analizējot valsts pārbaudes darbu rezultātus vispārizglītojošajos mācību priekšmetos laika 

periodā no 2019./2020. m.g. gada līdz 2021./2022. m.g. var secināt, ka matemātikā eksāmenu rezultāti 

ir paaugstinājušies par 0,9 %, latviešu valodā par 1,4% zemāki, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, 

tie nav mainījušies. Angļu valodā eksāmenu rezultāti nav būtiski mainījušies, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, tie ir par 3,3% augstāki, krievu valodā par 8% augstāki, bioloģijā par 4% augstāki. Skolas 

vidējais rādītājs valsts pārbaudes darbos visos vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 

2019./2020.m.g. ir 48,34% ,2021./2022. m.g. 47%, kas ir nedaudz zemāks, skat. 1. tabulu.  

 

 

                                                                                                                                                1. tabula 

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti  no 2019./2020. m.g.  līdz  2021./2022. m.g. 

 

 

 



CPKE rezultātu salīdzinājums skolā un valstī laika periodā no 2019. /2020. m.g. līdz  

2020./2021. m.g 

Izvērtējot izglītojamo sniegumu pēdējo trīs gadu laikā, var secināt, ka CPKE izglītojamo 

zināšanu un prasmju līmenis ir labs. Kvalifikācijās Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, 

komercdarbinieks un klientu apkalpošanas speciālists CPKE pēdējos 3 gados ir vērojama pozitīva 

dinamika, kas ir nozīmīgs izglītības iestādes kvalitātes rādītājs. Šajās kvalifikācijās pēdējo trīs gadu 

laikā CPKE vidējie rezultāti ir augstāki, nekā vidēji valstī. Neliela lejupslīde ir vērojama programmā 

Telemehānika un loģistika, kur rezultāts ir nedaudz zemāks nekā vidēji valstī ( skat. 2.tabulu) 

 2. tabula  

     CPKE rezultātu salīdzinājums skolā un valstī laika periodā no 2019. /2020. m. g.  

līdz 2020./2021. m. g.                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās.  

 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”.  

Sasniegtais: Izglītības iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei. 

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi tiek atspoguļoti mykoob žurnālā, nodrošinot 

daudzpusīgākas un plašākas iespējas izglītojamo vai kursa mācību sasniegumu vērtējumu 

kvalitatīvai un kvantitatīvai dinamikas analīzei ( katru mēnesi ASUS atskaite un katra semestra 

beigās). Katru mēnesi kursa audzinātājs veic kursa sekmju un kavējumu izrakstu, kurā tiek 

konstatēts stāvoklis mēneša laikā visos mācību priekšmetos. Analizējot 1. un 2. semestra 

rezultātus, tiek pievērsta uzmanība mācību sasniegumu dinamikai starp kursiem. Pozitīvi ir  

vērtējama nepietiekama līmeņa vērtējumu skaita samazināšanās visās izglītības programmās, it 

īpaši I un IV kursos. Pēc papildu mācību pasākumiem un pēcpārbaudījuma kārtošanas, samazinās 

izglītojamo skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem. Audzinātāji, pedagogi atbildīgi seko mācību 

sasniegumu dinamikai savā mācību priekšmetā un  strādā papildus individuāli, lai novērstu 

nepietiekamos mācību sasniegumu vērtējumus mācību priekšmetā un uzlabotu mācību 



sasniegumu kvalitāti. Katra semestra noslēgumā kursu audzinātāji un mācību priekšmetu 

pedagogi iesniedz informāciju par izglītojamo zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju 

vērtējumu ikdienas darbā. Ir izveidoti individuālie atbalsta pasākumu plāni izglītojamiem, kuriem 

ir mācīšanās grūtības. Mācību gada laikā iestādes vadība un mācību priekšmetu pedagogi regulāri 

tiekas ar izglītojamiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums mācībās. Vecāki tiek informēti ar 

mykoob starpniecību un telefoniski (atsevišķos gadījumos klātienē). Ar talantīgajiem 

izglītojamiem papildus strādā mācību priekšmetu pedagogi, iesaistot ikvienu, kurš to vēlas, tāpēc 

tiek rīkotas arī skolas mēroga mācību priekšmetu olimpiādes. Izglītības iestāde nodrošina 

fakultatīvās nodarbības izglītojamiem matemātikā. 

 

 

 

8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

     (izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē  

 

2021./2022.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

51 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

36 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

36 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē 

ieguldīti 400,00 EUR 

  

 

 

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits. 

 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

2018./2019. m.g. uzsāka mācības 142 

izglītojamie 5 izglītības programmās. 

2021./2022. m.g. pabeidza 83 

izglītojamie, t.i., 58%. 

Programmā Telemehānika un loģistika, 

iegūstamā kvalifikācija loģistikas 

darbinieks, kvalifikāciju ieguva 90% 

izglītojamie, kvalifikāciju reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks ieguva -

65% izglītojamie, kvalifikāciju 

mazumtirdzniecības komercdarbinieks 

61%,  kvalifikāciju viesmīlis-32% ,  



kvalifikāciju klientu apkalpošanas 

speciālists - 39% izglītojamie. 

 

1,5 gadīgajā programmā Loģistika uzsāka 

mācības 2020. gada 1. septembrī 14 

izglītojamie, pabeidza 6, t.i., 43 % 

izglītojamie. 

 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

2021./2022. m. g. Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences 

pilnveide” projekta ietvaros profesionālās  

tālākizglītības programmu pabeidza un 

ieguva apliecību 41 izglītojamais – 77%, 

nenokārtoja 2 izglītojamie, mācības 

uzsāka 53 izglītojamie. 

Profesionālā pilnveides apliecības ieguva 

112 izglītojamie - 78%, mācības uzsāka 

143 izglītojamie. 

 

8.3. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

 

Pedagogu konsultācijas un individuālais 

darbs ar izglītojamajiem ir atbalsta 

nodrošinājums mācību darba 

diferenciācijai, tādējādi tiek veicināta gan 

talantīgo skolēnu izaugsme, gan sniegta 

palīdzība skolēniem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

skolu. 

Pedagogi  ņem vērā izglītojamo 

individuālās īpatnības, cenšas realizēt 

individuālo pieeju konsultācijās. 

 Skolā ir izveidots konsultāciju grafiks. 

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja 

izglītojamajam ir mācību grūtības. 

Izglītojamajiem sniegtas individuālās 

konsultācijas mācību priekšmetos Eiropas 

Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros. 

 

Noslēgti sadarbības līgumi ar  Rīgas 

3.arodvidusskolu, Rīgas Stila un modes 

tehnikumu un Rīgas Celtniecības koledžu 

par dienesta viesnīcu. 



Pedagogi sniedz individuālās 

konsultācijas attālināti saskaņā ar 

konsultāciju grafiku. 

Skolai ir izstrādāti iekšējie noteikumi 

“Stipendiju piešķiršanas nolikums Rīgas 

Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

izglītojamajiem”. 

Skolas apkārtnē ir izbūvēta uzbrauktuve 

pie skolas galvenās ieejas  personām ar 

kustību traucējiem, 1. stāvā ir pielāgota 

tualete. Durvju platums ir atbilstošs, lai 

iebrauktu personas ar kustību 

traucējumiem. 

Perspektīvē skola piesaistīs papildus 

finansējumu vides pieejamības 

uzlabošanai. 

 

 

 


