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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

 

1. Uzņēmuma pilns nosaukums 

 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” 

 

2. Juridiskais statuss Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

3. Valsts reģistrācijas reģistra numurs 40003480798 

4. Izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3331000708 

5. Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs 

LV40003480798 

6. Uzņēmuma juridiskā adrese un tālrunis Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035 

67575580 

7. Valdes locekle – direktore Ilze Ločmane  

8. Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Līga Lejiņa 

9. Vidējais strādājošo skaits 295 

10. Revidents  SIA „Auditorfirma Padoms”,  

Adrese: Mūkusalas iela 33, Rīga 

Sertificēta zvērināta revidente Vaira Šķibele 

Sertifikāts Nr.24 
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Darbības veida raksturojums 

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

(turpmāk – tehnikums) darbības mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, 

kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto 

profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. 

 

Izglītojošā darbība –  

Izglītības programmu realizācija atbilstoši valsts un darba tirgus vajadzībām, kā arī 

saimnieciskā darbība, lai nodrošinātu pamatmērķa īstenošanai nepieciešamo materiālo, 

finansiālo un saimniecisko bāzi. 

 

Pamatspecializācija –  

 Pārtikas produktu ražošana 

 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 

 Viesmīlības pakalpojumi 

 Tūrisma un atpūtas organizācija 

 Komerczinību pakalpojumi 

 Modes un stila pakalpojumi 

 Ēdināšanas pakalpojumi  

 Interjera dizaina pakalpojumi. 

 

Uzņēmējdarbība –  

 ražošana – divās maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanas mācību darbnīcās; 

 viesnīcas pakalpojumi; 

 sabiedriskā ēdināšana; 

 citi pakalpojumi – telpu īre un noma, viesu apkalpošana, pasākumu organizēšana. 

 

Mērķi 

1. Tehnikuma tālākas izaugsmes un attīstības nodrošināšana, veidojot to par augstas 

kvalitātes prestižu, starptautiski atzītu, demokrātisku, efektīvu un moderni aprīkotu mācību 

iestādi ar izcilu darba organizāciju, stabiliem sadarbības partneriem Latvijā un pasaulē. 

2. Mācību procesa modernizācijas, atvērtības un pieejamības veicināšana, paplašinot 

izglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām un otrās izglītības iespējas, dodot iespēju 

cilvēkiem visas dzīves laikā attīstīt savas prasmes, lai nodrošinātu darba piedāvājuma un 

pieprasījuma labāku atbilstību. 

3. Izglītības programmu aktualizācija, orientējot tās uz radošumu, inovāciju un 

uzņēmējdarbību, paaugstinot profesionālās izglītības līmeņa kvalitāti, apvienojot izcilību un 

vienlīdzību, šai nolūkā veicinot izglītojamo un pasniedzēju mobilitāti, karjeras attīstību un 

uzlabojot situāciju jauniešu nodarbinātības jomā. 

 

Galvenie uzdevumi: 

 

1. Mācību procesa kvalitātes pilnveidošana un pieejamības nodrošināšana. 

 izstrādāt modulāras, darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas, 

orientējot tās uz radošumu, inovāciju, līderību un uzņēmējdarbību. 

 veicināt izglītības programmu reģionālo pieejamību; 

 samazināt to izglītojamo skaitu, kuri tiek atskaitīti nesekmības vai nodarbību 

neapmeklēšanas dēļ; 
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 izstrādāt un ieviest mūsdienīgas mācību metodes un materiālus, tajā skaitā 

elektroniskās mācību vides attīstību; 

 attīstīt darba vidē balstītu mācības un sadarbību ar atbilstošiem uzņēmumiem. 

 

2.   Jauniešu karjeras attīstība.  

 veicināt izglītojamo karjeras attīstību, uzņēmību un motivāciju mācīties;  

 palīdzēt izglītojamajiem izzināt savas karjeras iespējas, iepazīt sevi un savu 

profesiju profesionālajai izaugsmei un sevis pilnveidei, tālākizglītībai un 

mūžizglītībai;  

 attīstīt izglītojamo personību, kura spēj kritiski uztvert un radoši apstrādāt 

informāciju, analītiski un stratēģiski domāt, patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

 sniegt potenciālajiem izglītojamajiem ieskatu par profesionālās izglītības 

piedāvātajām iespējām, radīt motivāciju profesionālās karjeras izvēlei atbilstoši viņu 

personīgajām īpašībām, interesēm un spējām; 

 sekmēt sadarbības attīstību ar valsts un pašvaldību iestādēm, sociālajiem 

partneriem, un nevalstiskajām organizācijām karjeras izglītības attīstībās jomā;  

 popularizēt profesionālās izglītības iegūšanas iespējas tehnikumā. 

 

3. Materiāli tehniskā nodrošinājuma modernizēšana.  

 turpināt darbu pie tehnikuma infrastruktūras tālākas modernizācijas;  

 mācību metodiskā nodrošinājuma un mācību vides uzlabošana.  

 

4. Efektīvas pārvaldības nodrošināšana. 

 sekmēt pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu; 

 veidot sadarbības stratēģisko pamatu profesionālās izglītības jomā, iesaistot visas 

ieinteresētās puses;  

 izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības rīcībspējas stiprināšana; 

 radīt labvēlīgu vidi personāla izaugsmei un profesionālajai pilnveidei. 

 

5. Mūžizglītības un mobilitātes iespēju nodrošināšana. 

 mācību procesa atvērtības un pieejamības veicināšana, paplašinot izglītības iespējas 

dažādām iedzīvotāju grupām un otrās izglītības iespējas, dodot iespēju cilvēkiem visas 

dzīves laikā attīstīt savas prasmes, piedāvāt neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšanu 

visās tehnikumā īstenotajās izglītības programmās;  

 īstenot mūžizglītības principus, piedāvājot profesionālās izglītības iespējas darba 

meklētājiem un strādājošajiem, izstrādājot elastīgas mācību metodes, nodrošinot 

izglītības pēctecību un konsekvenci; 

 starptautiskās sadarbības tālāka attīstība un mobilitātes palielināšana. 

 

6. Saimnieciskā darbība izglītojamo profesionālo iemaņu attīstīšanai. 

 izveidot efektīvi strādājošu saimnieciskās darbības pakalpojumu kompleksu 

sistēmu; 

 motivēt tehnikuma kolektīvu organizēt praktiskās apmācības tuvinot reālajai darba 

videi; 

 nodrošināt tehnikuma telpu racionālu izmantošanu; 

 izmantot tehnikuma zīmolus tehnikuma mārketingam; 

 izmantot tehnikuma intelektuālo kapacitāti, piedāvājot konsultāciju pakalpojumus, 

organizējot speciālistu meistarklases.  
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1.1. TEHNIKUMĀ ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

2019./2020.M.G. 
 

Valsts budžeta finansētās izglītības programmas (pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības 

iegūšanas) 

  
Nr.p.

k. 

Izglītības 

programma 
Kvalifikācija 

Izglītības 

programmas 

kods 

Profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis 

Mācību 

ilgums 

(gadi) 

1.  
Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists  
33811021 trešais 4 

2.  
Ēdināšanas 

pakalpojumi Pavārs  
33811021 trešais 4 

3.  
Ēdināšanas 

pakalpojumi Konditors  
33811021 trešais 4 

4.  
Apkalpošana uz 

kuģiem 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists uz kuģiem 

33811051 

 
trešais 4 

5.  
Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists  
33811031 trešais 4 

6.  
Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
33811031 trešais 4 

7.  Komerczinības Komercdarbinieks 33341021 trešais 4 

8.  
Komerczinības 

Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks 
33341021 trešais 4 

9.  
Komerczinības 

Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 
33341021 trešais 4 

10.  Pārtikas produktu 

tehnoloģija 

Pārtikas produktu 

ražošanas tehniķis  
33541011 trešais 4 

11.  
Miltu izstrādājumu 

ražošana 

Maizes un miltu 

konditorejas izstrādājumu 

speciālists  

33541041 trešais 4 

12.  
Miltu izstrādājumu 

ražošana 
Maizes un miltu produktu 

izstrādājumu speciālists  
33541041 trešais 4 

13.  
Apģērbu dizains 

Apģērbu dizaina 

speciālists  
33214111 trešais 4 

14.  
Interjera dizains 

Interjera dizaina 

speciālists  
33214031 trešais 4 

15.  Interjera dizains Interjera noformētājs 33214031 trešais 4 

16.  
Šūto izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

Tērpu stila un 

modelēšanas speciālists  
33542021 trešais 4 

17.  Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Pavārs  32811021 otrais 3 

18.  Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Pavāra palīgs 32811021 otrais 3 

19.  
Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Konditora palīgs 32a811021 otrais 1 

20.  
Lauku tūrisma 

pakalpojumi 

Lauku tūrisma 

pakalpojumu speciālists 33812021 
trešais 4 
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21.  
Tūrisma 

pakalpojumi 

Tūrisma informācijas 

konsultants 33812011 
trešais 4 

22.  
Tūrisma 

pakalpojumi 

Tūrisma pakalpojumu 

konsultants 33812011 
trešais 4 

23.  
Restorānu 

pakalpojumi 

Restorānu pakalpojumu 

speciālists 
33811041 trešais 4 

24.  
Restorānu 

pakalpojumi 
Viesmīlis 33811041 trešais 4 

25.  
Skaistumkopšanas 

pakalpojumi 
Vizuālā tēla stilists 33815001 trešais 4 

26.  Interjera dizains Interjera noformētājs 35b214031 trešais 2 

27.  
Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists 
35b811031 trešais 1,5 

 

 

ESF finansētās izglītības programmas (pēc vispārējās vidējās izglītības vai vidējās profesionālās 

izglītības iegūšanas) 

Nr.p.

k. 
Izglītības programma Kvalifikācija 

Izglītības 

programmas 

kods 

Profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis 

Mācību 

ilgums 

(gadi) 

1.  Viesnīcu pakalpojumi 
Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
35b811031 trešais 1,5 

2.  Interjera dizains Interjera noformētājs 35b214031 trešais 1,5 

3.  
Skaistumkopšanas 

pakalpojumi SPA speciālists 
35b815011 trešais 1,5 

4.  
Skaistumkopšanas 

pakalpojumi Vizuālā tēla stilists 
35b815001 trešais 1,5 

5.  Ēdināšanas pakalpojumi Restorānu pavārs 35b811021 trešais 1,5 

6.  
Šūto izstrādājumu 

ražošanas tehnoloģija 

Tērpu modelēšanas un 

konsturēšanas 

speciālists 

35b542021 trešais 1,5 
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2. FINANŠU RESURSI 
 

2019.gadā tehnikuma Finanšu un iepirkumu daļa nodrošināja sekmīgu savu funkciju 

īstenošanu. 

Pārskata periodā tehnikuma budžetu veidoja LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

valsts budžeta dotācija EUR 5 352 017, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi EUR   589 

150 apmērā  un  dažādu projektu ieņēmumi  EUR 4 384 068 apmērā. Salīdzinot ar 2018.gadu 

kopējais ienākumu pieaugums ir 2 941 195 EUR. Ienākumu pieaugums saistīts ar  dotācijas 

atlikumu un projektu finanšu līdzekļu atlikumu.  

Tehnikuma bilances kopsumma uz 31.12.2019. ir EUR 17 145 571, peļņa EUR 129 

923. 

2019.gadā Finanšu un iepirkumu daļa nodrošināja saimniecisko darījumu un projektu 

ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, reģistrēšanu grāmatvedības reģistros. Savlaicīgi tika 

sagatavotas un iesniegtas visas LR likumdošanā un normatīvajos aktos paredzētās atskaites – 

gan Izglītības un zinātnes ministrijai, gan VID, gan Centrālās statistikas pārvaldei u.c.  

2019.gadā tehnikums turpināja realizēt Eiropas Sociālā Fonda piešķirto finansējumu. 

Tehnikums 2019.gadā turpināja sniegt pakalpojumus Nīcgales ielā 26, Rīgā, Marijas ielā 4, 

Rīgā un Sporta ielā 1, Preiļos. 2019.gadā Finanšu un iepirkumu daļa piedalījās skolas 

iepirkumu plānošanā, organizēšanā un veikšanā, kā arī veica iepirkumu līgumu uzraudzību.  
   

1.tabula 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 2019. gadā  

(faktiskā izpilde) 

2018. gadā  

(faktiskā izpilde) 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

5 830 722 5 381 097 

1.1. LR IZM dotācija 5 352 017 5 365 758 

1.1.2. LR IZM dotācija no iepriekšējiem 

periodiem 

452 067 152 717 

1.2. Programma “Latvijas skolas soma” 25 872 14 511 

1.3. LR KM dotācija deju kolektīvu 

vadītājiem 

766 828 

2. Izdevumi( kopā) 5 385 408 5  067 237 

2.1. Uzturēšanas izdevumi LR IZM dotācija 3 358 698 5 052 082 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1046344 4 183 979 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti (stipendijas)                                                                                                                                                                              
943 775 

833 060 

2.1.3.  Izdevumi kapitālieguldījumiem 36 591 35 043 

2.2. Programmas “Latvijas skolas soma” 

izdevumi 
21 853 

14 327 

2.2.1. Preces un pakalpojumi 21 853 14 327 

2.3. LR KM dotācijas deju kolektīvu 

vadītājiem izdevumi 
766 

828 

2.3.1. Atlīdzība 766 828 
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2.tabula 

Pārējie finanšu resursu avoti, ieņēmumu apmērs un izlietojums 

Nr.p.k. Pārējie finanšu resursu avoti 2019.gadā  

(faktiskā izpilde ) 

2018.gadā  

(faktiskā izpilde ) 

1.  Pārējie finanšu resursu avoti (kopā) 589 150 677 098 

1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi (kopā): 
589 150 

677 098 

1.1.1. Ieņēmumi no pašražotās produkcijas  275 627 272 085 

1.1.2. Ieņēmumi no mācību maksas 

tālākizglītībai 
7 406 

7 370 

1.1.3. Ieņēmumi no dienesta viesnīcas un 

telpu īres u.c. 
305 195 

397 444 

1.1.4. Ieņēmumi no kopēšanas 

pakalpojumiem 
922 

199 

2. Izdevumi kopā 571651 677  098 

2.1. Preces un pakalpojumi 111379 223 397 

2.2. Atlīdzība 432772 385 389 

2.3. Kapitālieguldījumi 27500 68 312 

 

3.tabula 

Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Nr.p.k

. 

Pārējie finanšu resursu avoti 2019. gadā  

(faktiskā izpilde) 

2018. gadā  

(faktiskā izpilde) 

1. Sadarbības partneru finansēto 

programmu ietvaros īstenoto projektu 

rezultāti  

4384068 
1 805 553 

 

1.1. ESF darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā 

vai apmācībās neiesaiastītu jauniešu 

nodarbinātību Jauniešu garantijas 

ietvaros”2.kārtas projekts”Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošana garantijas jauniešiem 

ietvaros” Nr.7.2.1.JG2 

209059 

443 669 

1.2. ESF darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība”specifiskā atbalsta mērķa 

“Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” ESF projekts 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences 

pilnveide” 

0 

45 608 

1.3. ESF darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība”specifiskā atbalsta mērķa 

“Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” ESF projekts 

Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences 

pilnveide” (3.kārta) 

3694 

729 
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1.4. “Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība Latvijā – 2” 
0 

3 163 

1.5. Erasmus+ programmas profesionālās 

izglītības projekti, mobilitātes projekti 
663 613 

648 715 

1.6. ES darbības programma “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu  mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus” projekts 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšana”, vienošanās 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

50000 

84 146 

1.7. ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

36178 
71 620 

1.8. ES ERAF  darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 

8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu”ietvaros, līgums 

Nr.8.1.3.0/16/I/012 

3291458 

433 716 

1.9. ESF darbības programma “Izaugsme un 

nodarbinātība“ prioritārā virziena 

“Izglītība, prasmes, mūžizglītība” 8.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

kvalificētu profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības 

darba vidē balstītās mācībās vai mācību 

praksē uzņēmumā” projekts 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos”,  Nr. 

8.5.1.0/16/I/001 

7266 

10 027 

1.10. Dažādi sadarbības projekti 122800 64 160 

2. Izdevumi (kopā)   1 701 407 

2.1. Izdevumi ESF darbības programmas 

„Izaugsme un 

nodarbinātība”7.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā 

vai apmācībās neiesaiastītu jauniešu 

nodarbinātību Jauniešu garantijas 

ietvaros”2.kārtas projekts”Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu 

īstenošana garantijas jauniešiem 

ietvaros” Nr.7.2.1.JG2 (kopā) 

3042921 

481 213 

2.1.1. Atlīdzība 255547 284 046 

2.1.2. Preces un pakalpojumi 161681 35 692 

2.1.3. Stipendijas 39383 161 475 

2.2. Izdevumi ESF darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība”specifiskā 
54483 

58 007 
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atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci” ESF 

projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”  

2.2.1. Atlīdzība 2312 26 342 

2.2.2. Preces un pakalpojumi 0 12 660 

2.2.3. Stipendijas 2312 19 005 

2.3. Izdevumi ESF darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība”specifiskā 

atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci” ESF 

projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” (3.kārta) 

0 

729 

2.3.1. Preces un pakalpojumi 2894 729 

2.4.  Izdevumi “Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība Latvijā – 2” (kopā) 
2381 

3 304 

2.4.1. Atlīdzība 513 2 236 

2.4.2. Preces un pakalpojumi 0 48 

2.4.3. Stipendijas 889 1020 

2.5. Izdevumi Erasmus+ programmas 

profesionālās izglītības projekti, 

mobilitātes projekti  

0 
436 644 

2.5.1. Atlīdzība 889 94 785 

2.5.2. Preces un pakalpojumi 0 341 859 

2.6.  Izdevumi ES darbības programma 

“Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.4.specifiskā mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu  mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšana”, vienošanās Nr. 

8.3.4.0/16/I/001  

409900 

58 335 

2.6.1. Atlīdzība 83908 49 149 

2.6.2. Preces un pakalpojumi 325992 8 557 

2.6.3. Kapitālie izdevumi 105524 629 

2.7. ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

73761 
45 842 

2.7.1. Atlīdzība 31763 35 772 

2.7.2.  Preces un pakalpojumi 0 10 070 

2.8.  Izdevumi ES ERAF  darbības 

programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta 

mērķa “Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

41053 

507 629 
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ietvaros, līgums Nr.8.1.3.0/16/I/012 

(kopā)  

2.8.1. Preces un pakalpojumi 37177 80 054 

2.8.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3876 427 575 

2.9. Izdevumi ESF darbības programma 

“Izaugsme un nodarbinātība“ prioritārā 

virziena “Izglītība, prasmes, 

mūžizglītība” 8.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Palielināt kvalificētu 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās 

mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” 

projekts “Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos”,  Nr. 8.5.1.0/16/I/001   

(kopā) 

0 

10 938 

2.9.1. Atlīdzība 2085103 10 027 

2.9.2. Preces un pakalpojumi 567776 911 

2.10. Izdevumi dažādiem sadarbības 

projektiem (kopā) 
1517327 

84 439 

2.10.1 Atlīdzība 11363 20 279 

2.10.2 Preces un pakalpojumi 11148 64 160 

 
4.tabula 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi un līdzekļu izlietojums 
 

Nr.p.k

. 

Pārējie finanšu resursu avoti 2019. gadā  

(faktiskā izpilde) 

2018. gadā  

(faktiskā izpilde) 

1 Ziedojumi un dāvinājumi 1000 0 

1.1. AS "Swedbank" ziedojums 1000 0 

2 Izdevumi (kopā) 0 0 

2.1. AS "Swedbank" ziedojums 0 0 
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3. TEHNIKUMA DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2019.gadā uzņemti 1.kursā  

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības programma 
Faktiski 

(budžets) 

Grupu 

skaits 

32… Arodizglītība   

32811021 Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs) 25 1 

32a… Profesionālā izglītība Preiļu struktūrvienība   

32a811021 Ēdināšanas pakalpojumi (konditora palīgs) 26 1 

33… 
Profesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc 

pamatizglītības ieguves 
 

 

33811021 Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) 148 5 

33811021 Ēdināšanas pakalpojumi (konditors) 28 1 

33341021 Komerczinības (mazumtirdzniecības komercdarbinieks) 30 1 

33341021 Komerczinības (reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks) 46 2 

33214031 Interjera dizains (Interjera dizaina speciālists) 42 2 

33811031 Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) 87 3 

33811041 Restorānu pakalpojumi (viesmīlis) 20 1 

33815001 Skaistumkopšanas pakalpojumi (vizuālā tēla stilists) 90 3 

33214111 Apģērbu dziains (Apģērbu dizaina spaciālists) 23 1 

33812011 Tūrisma pakalpojumi (tūrisma pakalpojumu konsultants) 85 3 

 Preiļu struktūrvienība   

33811021 Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) 10 0,5 

33815001 Skaistumkopšanas pakalpojumi (vizuālā tēla stilists) 11 0,5 

KOPĀ 671 25 
 

 

Eiropas Sociālā fonda finansētā grupā no 2019.gada septembra uzņemti 

Izglītības 

programmas kods 
Izglītības programma Faktiski  Grupu 

skaits 

35b811031 
Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu 

speciālists) 
17 

1 

35b214031 Interjera diaians (interjera diaina speciālists) 12 1 

35b815011 Skaistumkopšanas pakalojumi (SPA speciālists) 20 1 

35b815001 Skaistumkopšanas pakalojumi (vizuālā tēla stilists) 18 1 

35b811021 Ēdināšanas pakalpojumi (restorānu pavārs) 24 1 

35b542021 Šūto izstradājumu ražošanas tehmoloģija (tērpu 

modelēšanas un konsturēšanas speciālists) 

10 1 

 Preiļu struktūrvienība   

35b815001 Skaistumkopšanas pakalojumi (vizuālā tēla stilists) 10 1 

KOPĀ 111 7 
 

Izglītojamo skaits budžeta grupās uz 2019.gada 1.oktobri 

Kurss Izglītojamo skaits  

1. 627 

2. 393 

3. 353 

4. 313 

KOPĀ 1686 
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Izglītojamo skaits uz 2019.gada 1.oktobri Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās  

Kurss Izglītojamo skaits  

1. 111 

KOPĀ 111 
 

 
 

Atskaitītie izglītojamie no 01.10.2019. – 01.07.2020. 

Izlaidums 339 

 t.sk. ar vidējo izglītību 305 

Atskaitīto izglītojamo skaits kopā 269 

 

tajā 

skaitā 

slimības dēļ 8 

nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums 60 

par izglītības iestādes  neapmeklēšanu 1 

dzīves vietas maiņas dēļ 13 

pārgāja uz citu izglītības iestādi 40 

citi iemesli 147 

 

Atskaitītie izglītojamie Eiropas Sociālā fonda finansētajām grupām 01.10.2019. – 

01.07.2020. 

Izlaidums - 

 t.sk. ar vidējo izglītību - 

Atskaitīto izglītojamo skaits kopā 44 

 

tajā 

skaitā 

slimības dēļ 4 

nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums 4 

par izglītības iestādes  neapmeklēšanu 4 

dzīves vietas maiņas dēļ 4 

pārgāja uz citu izglītības iestādi 0 

citi iemesli 28 
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3.1. KOPSAVILKUMS PAR 2019./2020. MĀCĪBU GADA 

CENTRALIZĒTAJIEM PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS UN 

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU REZULTĀTIEM 
 

3.1.1. PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS UN ĒDINĀŠANAS NODAĻAS  

3.1.1.1. Rezultātu kopsavilkums pa grupām 

Nr. 

p.k

. 

Grupas Nr. Izglītoja

mo skaits 

grupā 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši CPKE 

4 

balles 

un 

mazāk 

5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 balles 10 

balles 

1. E16-1/2 19 - 2 4 3 7 3 - 

2. E16-5/6 26 - 1 1 8 5 10 1 

3. E16-9/10 19 - - 1 5 8 3 2 

4. P-E 16 15 - - 2 2 3 4 4 

5. AK16-1/2 10 - - 3 3 2 2 - 

6. M16 17 - - 6 1 2 5 3 

7. R16-1/2 14 - - - 7 4 3 - 

 Kopā 

(3.kval.līm.) 

120  3 17 29 31 30 10 

8. EP 17-1/2 11 - 3 - 3 4 1 - 

9. P-1EK19-1/2 22 - - 3 4 7 2 6 

 Kopā 

(arodizglītība) 

33  3 2 7 11 3 6 

Kopā nodaļā  153 - 6 19 36 42 33 16 

 

3.1.1.2. Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 
 Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme ballēs 

1. E16-1/2 7,26 

2. E16-5/6 7,96 

3. E16-9/10 8,00 

4. P-E 16 8,40 

5. AK16-1/2 7,30 

6. M16 7,88 

7. R16-1/2 7,71 

 VIDĒJI  (3.kval.līm.) 7,82 

8. EP 17-1/2 7,00 

9. P-1EK19-1/2 8,18 

 VIDĒJI  (arodizglītība) 7,81 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

7,82 
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3.1.2. TŪRISMA, VIESMĪLĪBAS UN KOMERCZINĪBU NODAĻA 

3.1.2.1. Rezultātu kopsavilkums pa grupām 

 

Nr. 

p.k

. 

Grupas 

Nr. 

Izglīto-

jamo 

skaits 

grupā 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši CPKE 

4 

balles un 

mazāk 

5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 

balles 

10 

balles 

1. V16-1/2 14  1 6 1 4 2 - 

2. VP 16- ½ 29 - - 3 7 12 6 1 

3. VV 18 -½ 22 2 7 3 4 1 5 - 

 Kopā 
(Viesmīlības 

pakalpojumi) 

65 2 8 12 12 17 13 1 

4. KD 16 ½ 19 - - - - 4 6 9 

5. KD 16 ¾ 19 - - - 1 5 7 6 

6. TJ 16 1 /2 19 - - 2 11 5 - - 

Kopā nodaļā 121/1 

neieradās 

2 8 14 24 31 26 16 

 

3.1.2.2. Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme ballēs 

1. V16-1/2 7,0 

2. VP 16- ½ 7,83 

3. VV 18 -½ 6,41 

 Kopā 
(Viesmīlības pakalpojumi) 

7,17 

4. KD 16 1/2 9,26 

5. KD 16 3/4 8,95 

6. TJ 16 1 /2 7,17 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

7,78 
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3.1.3. MODES, STILA UN INTERJERA DIZAINA NODAĻA 

3.1.3.1. Rezultātu kopsavilkums pa grupām 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Izglītoja

mo 

skaits 

grupā 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši CPKE/PKE 

4 balles 

un 

mazāk 

5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 balles 10 

balles 

1. ST 16  6 - 2 - 2 - 2 - 

2. IN 16 16 - - 1 7 6 2 - 

3. 2 IN 18 9 - - 1 3 3 2 - 

4. SV 16 -1/2 15 - - 1 2 8 4 - 

5. SV 16 -3/4 5 - 1 - 1 3 - - 

6. P-SV16 14 - - 3 2 6 3 - 

Kopā nodaļā 65 - 3 6 17 26 13 - 

 

3.1.3.2. Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme ballēs 

1. ST 16  7,0 

2. IN 16 7,56 

3. 2 IN 18 7,67 

4. SV 16 -1/2 8,0 

5. SV 16 -3/4 7,20 

6. P –SV16 7,64 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

7,62 
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KOPSAVILKUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 2019./2020. 

 
Nr. 

p. k Nodaļas nosaukums 

CPKE un PKE 

kārtojušie 

( skaits) 

Vidējā atzīme 

ballēs  

1. Pārtikas produktu ražošanas un 

ēdināšanas nodaļas  

146 7,82 

2. Tūrisma, viesmīlības un komerczinību 

nodaļa 

121/ 1 neieradās 7,78 

3. Modes, stila un interjera dizaina nodaļa 65 7,62 

Kopā 332/ 1 neieradās 7,76 

 

 

CPKE un PKE rezultātu salīdzinājums 

 

Nr. 

p. 

k. 
Nodaļa 

2015./2016. 

m.g. 

vidējais 

vērtējums 

2016./2017. 

m.g. 

vidējais 

vērtējums 

2017./2018. 

m.g. vidējais  

vērtējums  

2018./2019. 

m.g. vidējais  

vērtējums 

2019./2020. 

m.g. vidējais  

vērtējums 

1. Ēdināšanas 

pakalpojumu 

 nodaļa 

6,6 7,7 7,42 7,2 - 

2. Viesnīcu 

pakalpojumu 

 nodaļa 

7,9 7,4 8,07 7,5 - 

3. Pārtikas ražošanas 

 nodaļa 

7,4 8,1 8,14 7,6 - 

4. Tūrisma un 

komercdarbības 

nodaļa 

6,7 7,5 8,58 8,3 - 

5. Modes, stila un 

interjera dizaina 

nodaļa 

7,5 8,05 7,92 8,0 7,62 

6. Pārtikas produktu 

ražošanas un 

ēdināšanas nodaļa 

- - - - 7,82 

7. Tūrisma, 

viesmīlības un 

komerczinību 

nodaļa 

- - - - 7,78 

Vidēji izglītības iestādē 7,07 7,75 7,83 7,72 

 

7,76 

 

⁕ 2019.2020.m.g. apvienotas:  

1) Ēdināšanas pakalpojumu  un Pārtikas ražošanas nodaļa 

2) Tūrisma, komercdarbību  un Viesnīcu pakalpojumu nodaļa 
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Nr. 

p.k. 

 

NODAĻA 

Izglīto-

jamo 

skaits 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši CPKE 

4 balles 

un 

mazāk 

5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 balles 10 

balles 

1. Pārtikas 

produktu 

ražošanas un 

ēdināšanas 

nodaļas  

146 - 6 19 34 38 35 14 

2. Tūrisma, 

viesmīlības un 

komerczinību 

nodaļa 

121/ 
1 

neieradās 

2 8 14 24 31 26 16 

3. Modes, stila un 

interjera dizaina 

nodaļa 

65 - 3 6 17 26 13 - 

Kopā RTRIT 332/ 
1 

neieradās 

2 17 39 75 95 74 30 

 

 
 

 

3.2. CENTRALIZĒTO EKSĀMENU REZULTĀTI 

Centralizētais 

eksāmens 

vidējais 

vērtējums 
skaits <5% 

5-

9% 

10-

19% 

20-

29% 

30-

39% 

40-

49% 

50-

59% 

60-

69% 

70-

79% 

80-

89% 

90-

100% 

Angļu valoda 

(Rīga) 49,8 243   1 35 27 23 37 24 38 37 20 1 

Bioloģija (Rīga) 25,3 1       1               

Fizika (Rīga) 12,2 1     1                 

Krievu valoda 

(Rīga) 74,3 39           3 1 7 13 13 2 

Latviešu valodā 

(Rīga) 39,2 257 2 5 22 49 63 47 43 20 4 2   

Latvijas un 

pasaules vēsture 

(Rīga) 35,4 294 2 1 29 81 83 57 24 11 5 1   

Matemātika (Rīga) 14,6 255 27 83 80 45 11 8 1         

Angļu valoda 

(Preiļi) 34,9 33     8 9 5 5 2 1 2   1 

Latviešu valoda 

(Preiļi) 31,7 33 1 1 4 11 8 5   2 1     

Latvijas un 

pasaules vēsture 

(Preiļi) 27,2 19     5 9 4     1       

Matemātika (Preiļi) 33,1 35 3 6 4 2 3 5 11   1     
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3.3. 2019./2020.M.G. MĀCĪBU DARBA PLĀNA IZPILDES PĀRSKATS 
 

N.p.k Pasākums Izpilde 

 

1. 

 

Izglītības satura pilnveide un piedāvājuma paplašināšana 

 

1.1. Izglītības programmu un 

mācību priekšmetu 

programmu satura 

izstrāde un aktualizācija 

Sadarbībā ar darba devējiem izstrādātas 4 (Pārtikas 

produktu tehnoloģija) profesionālas sākotnējās izglītības 

moduļprogrammas. Aktualizēts 39 mācību programmu 

saturs. 
Izvērtētas un atkārtoti ar darba devējiem apspriests 2 

profesionālas sākotnējās izglītības programmu saturs, lai 

īstenotu tās daba vidē balstītā mācību formā. Šīs 

programmas ir licencētas. 

Organizēta pedagogu - koordinātoru komanda (13 

pedagogi no dažādām nodaļām) jaunā  mācību satura 

ieviešanai no 01.09.2020. 

1.2. Mācību metodisko 

materiālu izstrāde 

Ir izstrādāts metodiskā darba plāns mācību materiālu 

sistemātiskai pilnveidei, kurš ietver dažādu meotdisko 

materiālu izstrādi mācību satura apguvei, zināšanu 

pārbaudei, eksaminācijai un mācību materiālu attālinātai 

apguvei. Izstrādātas 42 metodiskās izstrādes vispārējos un 

profesionālos mācību priekšmetos. Visas metodiskās 

izstrādes ievietotas MOODLE vidē. Metodisko izstrādņu 

saturs paredzēts pedagogiem un tehnikuma audzēkņiem. 

Regulāri notiek konsultācijas par elektronisko mācīobu 

meateriālu izveidi un izmantošanu, ievietošanu MOODLE 

vidē. 

Izveidoti un pilnveidoti vienoti diagnosticējošie darbi 

vispārizglītojošos mācību priekšmetos, mācību materiāli ir 

ievietoti mācību platformā MOODLE.  

Izveidota mūžizglītības caurviju prasmju novērtēšanas 

sistēma MOODLE vidē un veikta pirmo kursu audzēkņu 

kompetenču diagnostika. 

 

2. 

 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide 

 

2.1. Piedalīšanās 

kvalifikācijas pilnveides 

pasākumos 

Kvalifikāciju dažādos vispārējo un profesionālo mācību 

priekšmetu skolotāju kursos pilnveidojuši 130 pedagogi. 

Aktīvi tiek izmantota iespēja pedogagu teorētiskajai un 

praktiskajai pilnveidei un stažēšanās uzņēmumos Latvijā 

un ārvalstīs dažādu projektu ietvaros. 

Četri pedagogi piedalījušies centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas satura izstrādes pasākumos VISC. 

Aktīvi tiek izmantota iespēja pilnveidot profesionālo 

kvalifikāciju Valsts izglītības satura centra un Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta rīkotajos kursios dažādu Eiropas 

Savienības projektu ietvaros. 

Pedagogu kvalitātes pakāpes iegūšanā piedalījās 11 

pedagogi. Izglītības kvalitātes pakāpi saņems 8 pedagogi. 

Turpinās kvalitātes pakāpes iegūšanu 2020./2021.m.g. – 3 
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pedagogi. 

2.2. Piedalīšanās izstādēs  Ar profesionālo darbību saistītās izstādēs sagatavoti 

dalības materiāli, stendi, kolekcijas: “Rīga Food 2019”, 

“BALTIC BEAUTY 2019”, “Skola 2020”. 

2.3. Struktūrvienību 

metodiskā un pilnveides 

darba organizācija 

Organizētas ikmēneša metodiskā daba sanāksmes Modes, 

stila un interjera dizaina, Tūrisma, komerczinību un 

viesmīlības, Ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas 

ražošanas, vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļās. 

Organizētas informatīvas sanāksmes (ne retāk kā reizi 2 

mēnešos) Izglītības satura nodaļā, Izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas nodaļā un Bibliotēkā. 

Organizētas informatīvas nodaļu vadītāju sapulces un 

pedagogu sapulces mācību organizācijas vietās. 

Vislielākā uzmanība mācību gada laikā tika pievērsta 

moduļprogrammu izstrādei un aprobācijai. Šajā darbā 

iesaistījās visi tehnikuma pedagogi. 

Organizētas e-pratības mācības pedagogiem.  

Gatavojoties ieviest jauno macību saturu ar 2020.gada 

1.septembri, sadarbībā ar tehnikuma bibliotekārēm pasūtīts 

e – žurnāls “Skolotājs” visam mācību gadam, lai katram 

pedagogam būtu iespēja iepazīties ar jaunumiem izglītības 

satura realizēšanā. 

2.4. Pedagogu atklātās 

stundas un 

meistarklases, pieredzes 

apmaiņas semināri 

Izstrādāts mācību stundu vērošanas grafiks. Novērotas  95 

mācību stundas. Veikta iknedēļas pedagogu darbības 

izvērtēšanas ārkārtas situācijas laikā (mentora darbība) 

Organizēti metodiskie pasākumi ar mērķi popularizēt 

pedagogu metodiskā un pedagoģiskā darba pieredzi. 

Organizētas atklātās nodarbības un meistarklases: 

Metodiskā diena – praktiskais seminārs “Mācību satura 

integrācija un dzīves darbības prasmju attīstība. Mācību 

metožu daudzveidība”. Piedalījās: 96 (VSIA ”RTRIT”); 

viesi: 8 (no citām izglītības iestādēm). Piedāvātas 6 

meistarklases. 

Metodiskā diena “IT izmantošana mācību stundu satura 

apguvē un audzināšanas darbā”. Piedalījās: 110 dalībnieki. 

(VSIA “RTRIT”). Piedāvātas 5 darbnīcas.  

Nodaļās organizēti metodisko materiālu un pedagoģiskās 

pieredzes apmaiņas pasākumi.  

Sadarbībā ar darba devējiem organizētas mācību satura 

izvērtēšanas sapulces.  

Tehnikums īsteno metodiskā centra funkcijas  iesaistot 

kvalifikācijas pilnveidē gan tehnikuma, gan citu mācību 

iestāžu, gan darba devēju personālu.  

2.5. Pedagogu stažēšanās Pedagogu stažēšanās Nīderlandē, Jelgavā, Rīgā, Liepājā, 

Siguldā, Jūrmalā, Limbažu novadā, Raunas novadā, 

Burtnieku novadā, Krimuldas novadā, Ungurpilī un Cēsīs.  

Skolotāji apmeklējuši mācību seminārus profesijā un 

pedagoģijā. 

2.6. Kvalifikācijas pilnveide 

starptautiskās izstādēs 

un semināros 

Starptautiskos pasākumos piedalījušies 26 tehnikuma  

pedagogi 

http://www.bt1.lv/bb/?link=10000000
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3. 

 

Pasākumi izglītojamo motivācijai un profesionālās meistarības paaugstināšanai 

un karjeras attīstībai 

 

3.1. Profesionālās 

meistarības konkursi un 

olimpiādes skolā 

 

Tehnikumā organizēti dažādi profesionālās meistarības 

konkursi Latvijas tehnikumu izglītojamajiem - 

Monin Junior Cup 2019, kurā piedalījās 35 dalībnieki, 
“Jaunais Maiznieks 2019”, konkursā piedalījās 8 

dalībnieki. 

Tika organizēti arī konkursi vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos (matemātika, vēsture, angļu valoda, vispārējā 

erudīcija). 

3.2. Karjeras atbalsta 

pasākumi 

Izglītojamo izaugsmei un karjeras attīstībai ir organizēts un 

īstenots karjeras atbalsta pasākumu komplekss: aktualizēts 

un īstenots Karjeras atbalsta plāns, organizētas karjeras 

dienas - profesiju dienas;  informatīvas dienas, atvērto 

durvju dienas, uzņēmēju diena, ēnu diena, tikšanās ar 

darba devējiem, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, 

ekskursijas, izstādes un citi pasākumi. Karjeras atbalsta 

pasākumos piedalījās tehnikuma izglītojamie un viņu 

vecāki, pedagogi, vispārizglītojošo skolu skolēni un viņu 

vecāki, darba devēji, absolventi, augstskolu pārstāvji, 

nevalstisko organizāciju  pārstāvji un citi pārstāvji. 

Turpināta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk-

projekts) īstenošana. Projekta ietvaros ir organizēti  72 

karjeras atbalsta pasākumi. Pasākumu organizēšanā un 

īstenošanā tika iesaistīti: 5 pedagogi karjeras konsultanti, 2 

speciālisti pedagogi-psihologi, 24 darba devēji, 5 nodaļu 

vadītāji, 85 tehnikuma pedagogi, kā arī  nevalstisko 

organizāciju pārstāvji. Darba devēji- nozares profesionāļi 

novadīja 23 meistarklases „Gūsti pieredzi”  un  14 lekcijas 

– seminārus „Ceļš uz profesiju”. Starp darba devējiem ir 

uzņēmējs M. Dzenis, uzņēmējs R.Jurevics, uzņēmējs 

P.Ločmelis,  J. Kaļķis, uzņēmums SIA „Skrīveru Pārtikas 

kombināts”, uzņēmums „Skai Baltija”, modes māksliniece 

R.Jurēvica, šefpavārs Juris Dukaļskis, šefpavārs Raimonds  

Zommers, šefpavārs Tomass Godiņš, šefpavārs Lauris 

Aleksejevs un citi darba devēji. Psiholoģi novadīja 26 

lekcijas- seminārus “Iepazīsti sevi”. Nodrošināta līdzdalība 

daudzos  pašvaldību karjeras atbalsta  pasākumos. 

Ir organizēti vairāk nekā 115 karjeras atbalsta pasākumi, 

kuros iesaistīti 4872 tehnikuma izglītojamie 

vispārizglītojošo skolu skolēni. 

3.3. Izglītojamo mācību 

ekskursijas uz 

uzņēmumiem 

2019./2020.m.g. laikā organizētas mācību ekskursijas  uz 

Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo operu, 

Dailes teātri, viesnīcu “Baltic Beach”, viesnīcu “Lielupe”, 

Saramah Hotel, hoteli “Marriott”, viesnīcu “Tallink”, 

viesnīcu “Hotel Valdemārs”, restorānu “Entresol”, SIA 

“Eko Getliņi”, SIA “Arkolat”, viesnīcu “Kempinski Hotel 

Riga”, SIA “Madara Cosmetic”, viesnīcu “Riga Islande 

Hotel”, SIA ”Gemoss”, Mencendorfa namu, maiznīcu 
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“Lielezers”, viesnīcu “Bergs”, Kempinski The SPA, 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, Forum Cinema, 

mākslas galeriju “Putti”, viesnīcu “Latvija”, SIA “Reaton 

LTD”, viesnīcu “Mercure Riga City Hotel”, Salaspils 

Nacionālo botānisko dārzu, ķīmisko tīrītavu “Irve”, Paula 

Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Jūgendstila muzeju, 

kara muzeju, Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju, Modes 

muzeju, Farmācijas muzeju, Latvijas Dabas muzeju u.c. 

uzņēmumiem. 
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3.4. SPORTA DARBA REZULTĀTI 
 

 

2019./2020.m.g. AMI sporta kluba spartakiādes Republikas kopvērtējumā:  

 jaunietēm –  1.vieta; 

 jauniešiem –  10.vieta (no 26 skolām).  

 

Tehnikuma izlases komandas 2019./2020. m.g. ir startējušas sekojošos sporta veidos 

un ieguvušas vietas AMI Sporta kluba spartakiādē:  

 

Sporta veids meitenes zēni 

Vieglatlētika 1.vieta 11.vieta 

Kross 2.vieta - 

Šautriņu mēšana 3.vieta 13.vieta 

Galda teniss 3.vieta - 

Basketbols 2.vieta 13.vieta 

Dambrete 5.vieta 10.vieta 

Futbols 3.vieta - 

Roku cīņa - 2.vieta 

Badmintons 7.vieta 2.vieta 

Volejbols 4.vieta 13.vieta 

Novuss 4.vieta - 

Tautas bumba 3.vieta - 

 

Tehnikumā organizētas AMI sporta kluba Republikas 30. sporta spēļu Republikas 

sacensības – dambretē (meitenēm, zēniem), novusā (meitenēm), galda tenisā (meitenēm). 

AMI sporta kluba rīkotajā Republikas konkursā ”Sportiskākā izglītības iestāde” 

tehnikums ieguva 1.vietu jau trešo gadu pēc kārtas. 

AMI sporta klubs Covid-19 laikā organizēja konkursu “Viss par un ap sportu”. 

Konkurss notika 5 kārtās, kurās piedalījās arī mūsu izglītojamie. Apkopojot rezultātus 

izglītojamā Santa Eglīte (E18-7/8) ieguva 2.vietu un izglītojamais Igors Bolsunovskis (E17-

5/6) ieguva 3.vietu.  

AMI sporta klubs piedaloties starptautiskajās sacensībās veidojot Republikas izlases 

katru gadu iekļauj arī tehnikuma izglītojamos. Šajā mācību gadā sakarā ar Covid-19 tika 

atceltas starptautiskās Baltijas kausa sacensības, kurās bija plānots startēt mūsu tehnikuma 

izglītojamiem. 

 

Arī tehnikuma darbinieki  aktīvi piedalās sporta aktivitātēs, tā  darbinieku komanda 

startēja Rīgas reģiona sacensībās Rīgas Stila un modes tehnikumā un ieguva – 3.vietu, 

darbinieku sacensības plānotas septembrī - Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskolā. 

Tehnikuma administrācija ar labiem rezultātiem startēja profesionālās izglītības 

iestāžu administrācijas darbinieku sacensībās “Veselības dienas” Rīgas Tehniskā koledžā.  

 

 

 

 
 

https://www.dobele.lv/lv/tourism/telpas-pasakumiem-konferencem-un-seminariem/dobeles-amatniecibas-un-visparizglitojosa
https://www.dobele.lv/lv/tourism/telpas-pasakumiem-konferencem-un-seminariem/dobeles-amatniecibas-un-visparizglitojosa
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3.5. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SASNIEGUMI 
 

2019./2020.mācību gadā savu darbību turpināja visi interešu izglītības kolektīvi: 

 deju kolektīvs “Laile” – vadītāja Sarmīte Kadiķe un koncertmeistare Tatjana 

Zujeva; 

 jauktais koris “Pustonis” – vadītāja Inese Grīnberga, kormeistare Elizabete Lauma 

Porgante, koncertmeistars Ritvars Knesis; 

 vokālais ansamblis “Rondo” – vadītāja Sarmīte Ančāne-Vilciņa, koncertmeistars 

Ritvars Knesis; 

 vokāli instrumentālais ansamblis “Lights off” – vadītājs Juris Veremejs; 

 teātra studija “Etīde” – vadītāja Zane Vaļicka – Pētersone. 

 

Kolektīvi gatavojās piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

skatēs un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radošajos pasākumos “Radi, rādi, 

raidi!2020”, kuri tika atcelti, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. 

 

 

 

 

 
 

 



26 

 

 

3.6. ABSOLVENTU IEKĀRTOŠANĀS DARBĀ 2019./2020.M.G. 
 

Budžeta grupas 
 

Iegūtā kvalifikācija 
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Ēdināšanas pakalpojumu  speciālists 19 9 0 1 4 2 3   

Ēdināšanas pakalpojumu  speciālists 26 12 0 8 6       

Ēdināšanas pakalpojumu  speciālists 19 7 0 2 4 0 6   

Ēdināšanas pakalpojumu  speciālists 15 2 0 5 1 3 0 4 

Ēdināšanas pakalpojumu  speciālists uz kuģiem 10 3 1 3 1 1 1   

Pavārs 11 1 0 1 1 0 8   

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 13 1   4 3 1   4 

Viesnīcu pakalpojumu speciālists 29 14 5 16 10 8 3 1 

Restorānu pakalpojumu speciālists 14 4 1 3 3 1 2   

Komercdarbinieks 19 15 7 0 4 1 0 0 

Komercdarbinieks 19 1 6 5 5 2     

Tūrisma informācijas konsultants 18 3 2 9 2 0 0 2 

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 6 2   1 2     1 

Interjera dizaina speciālists 16 4 3 1 1 1 3 3 

Interjera dizaina speciālists 9 1 2 3 1     2 

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu 

speciālists 
17 14 0 0 0 1 3 0 

Vizuālā tēla stilists 14 4 0 5 2 2 0 1 

Vizuālā tēla stilists 15   2 4 4   5   

Vizuālā tēla stilists 5 1   1 1     2 

Konditora palīgs 22 4 1 2 11 0 2 2 
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Šī mācību gada darbā iekārtošanās plānus ir mainījusi epidemioloģiskā situācija 

pasaulē un Latvijā. Lai arī pašlaik ir atkal vērojams darbaspēka trūkums daudzās nozarēs, 

tūrisma un viesmīlības nozare šajā situācijā ir cietusi visvairāk, līdz ar to situācija ar 

absolventu nākotnes plāniem var būtiski mainīties katru mēnesi. Liela daļa izglītojamo jau 

prakses laikā nodibina darba attiecības vai vienojas par to noslēgšanu mācību noslēgumā, 

tomēr šajā mācību gadā lielāko daļu kvalifikācijas prakses izglītojamie pavadīja attālinātā 

režīmā, tāpēc ne visiem ir izdevies iekārtoties darbā uzreiz pēc mācību gada beigām, bet plāno 

to darīt tuvākajā laikā. 

 

 

3.7. ĀRPUS FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA 
 

Tehnikums realizē apmācību ārpus formālajā izglītībā, sniedzot iespēju 

strādājošajiem iegūt jaunu profesionālo kvalifikāciju vai pilnveidot esošo profesionālo 

kvalifikāciju. 2019./2020.mācību gadā profesionālo kvalifikāciju pilnveidojušas 266 personas 

– 151 pieaugušie un 115 izglītojamie. 

Tehnikumam ir deleģētas tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto 

profesionālo kompetenci 15 profesijās. 2019./2020. mācību gadā atzīta  ārpus formālās 

izglītības sistēmas iegūtā profesionālā kompetence 30 personām: 

      Tūrisma pakalpojumi – 6 personas; 

      Ēdināšanas pakalpojumi – 18 personas; 

      Restorāna pakalpojumi – 3 personas; 

      Komercdarbība – 3 personas. 

Tehnikums piedalās kursu organizēšanā, kā piemēram “Digitāli un atraktīvi mācību 

līdzekļi skolotājiem“, ”Droša autorizācija intelekta vidē” un citos, kuros piedalās ne tikai 

Tehnikuma pedagogi, bet arī ir uzaicināti pedagogi no citām skolām. 

Tehnikums sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru  un citām valstiskām 

organizācijām. 

  
 

3.8. KARJERAS ATBALSTS 
 

Lai veicinātu izglītojamo karjeras attīstību, profesionālo izaugsmi un tālākizglītību gan 

pirms mācību uzsākšanas tehnikumā, gan mācību laikā, gan absolvējot tehnikumu, izglītības 

iestāde mērķtiecīgi plāno un efektīvi īsteno karjeras atbalstu. 

Karjeras atbalsta īstenošana ir regulāri koordinēta un pārraudzīta. Ir pilnveidots un 

īstenots Karjeras atbalsta plāns, nodrošināta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk-projekts) īstenošana, kā arī 

pilnveidota karjeras atbalsta sistēma.  

2019./2020.mācību gada gaitā ir organizēts karjeras izglītības un atbalsta pasākumi: 

karjeras dienas-profesiju dienas, informatīvās dienas, atvērto durvju dienas, ēnu diena, 

tikšanās ar darba devējiem, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, ekskursijas, izstādes un citi 

pasākumi. Pasākumi ietvēra informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju 

pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai, plānošanai un vadīšanai. Karjeras 

atbalsta pasākumu organizēšanā un īstenošanā tika iesaistīti: 5 pedagogi karjeras konsultanti, 

2 speciālisti pedagogi-psihologi, 24 darba devēji, 5 nodaļu vadītāji, 85 tehnikuma pedagogi, 

kā arī  nevalstisko organizāciju pārstāvji.  

Projekta ietvaros darba devēji- nozares profesionāļi novadīja 23 meistarklases „Gūsti 

pieredzi” un 14 lekcijas - seminārus „Ceļš uz profesiju”. Starp darba devējiem ir uzņēmējs M. 

Dzenis, uzņēmējs R.Jurevics, uzņēmējs P.Ločmelis,  J. Kaļķis, uzņēmums SIA „Skrīveru 

Pārtikas kombināts”, uzņēmums „Skai Baltija”, modes māksliniece R.Jurēvica, šefpavārs 
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Juris Dukaļskis, šefpavārs Raimonds  Zommers, šefpavārs Tomass Godiņš, šefpavārs Lauris 

Aleksejevs un citi darba devēji.  

Psiholoģi novadīja 26 lekcijas- seminārus “Iepazīsti sevi”. 

Karjeras atbalsta pasākumos piedalījās 2529: tehnikuma izglītojamie un viņu vecāki, 

pedagogi un 2343 vispārizglītojošo skolu skolēni un viņu vecāki, augstskolu un nevalstisko 

organizāciju pārstāvji un citi. Interesentiem tika piedāvātas iespējas tikties ar darba devējiem 

un tehnikuma absolventiem, piedalīties prezentācijās par tehnikumā apgūstāmajām 

profesijām, meistarklasēs, praktiskajās nodarbībās, radošajās darbnīcās, semināros, 

ekskursijās, izstādēs, konkursos un citos pasākumos.  

Profesionālās izglītības prestiža un apgūstamo  profesiju popularizēšanai tehnikuma 

pedagogi un izglītojamie aktīvi piedalījās daudzos pašvaldību organizētajos pasākumos, lai 

sniegtu skolēniem teorētisko un praktisko ieskatu par profesionālās izglītības iegūšanas 

iespējām, nākamajām profesijām un darba vidi. 

Izglītības iestādē ir izstrādāta daudzveidīga un lietderīga informācija par izglītības 

programmām un apgūstamo profesiju izvēles iespējām, par karjeras atbalsta aktualitātēm, tajā 

skaitā arī e–vide. Noformēts stends ”Karjeras atbalsts”, izglītojamajiem regulāri tiek sniegtas 

individuālas un grupu konsultācijas karjeras jautājumos. 

Tehnikuma bibliotēkā un mājas lapā www.spv.edu sadaļā “Karjeras atbalsts” ir 

iespējams iegūt informāciju par karjerai aktuāliem jautājumiem, pasākumu norisi un 

tālākizglītības iespējām. Tīmekļa vietnes saturs regulāri tiek aktualizēts, ietverot izglītības 

programmu aprakstu un tālākizglītības iespējas.  

Ir apkopota informācija par absolventu profesionālā darba gaitām pēc izglītības 

programmas pabeigšanas.  

Karjeras atbalsta īstenošana ir kļuvusi par tehnikuma mācību un audzināšanas procesā 

integrētu pasākumu kopumu, kurā katrs pedagoģiskais darbinieks pilda savu lomu.  
 

  
 

3.9.  PROJEKTU ĪSTENOŠANA UN ĀRVALSTU SADARBĪBA 
 

Starptautiskā sadarbība Tehnikumā tiek attīstīta saskaņā ar Tehnikuma 

Internacionalizācijas stratēģiju 2016. – 2020. gadam. Starptautiskās mobilitātes profesionālās 

izglītības sektorā tiek īstenotas atbilstoši Profesionālās izglītības mobilitātes hartai. 2019.gadā 

tehnikuma projektu daļa turpināja īstenot Internacionalizācijas stratēģijā noteiktos prioritāros 

starptautiskās sadarbības paplašināšanas uzdevumus, veidojot jaunas partnerattiecības ar 

līdzīga profila skolām Eiropā, stiprinot skolas starptautisko sadarbību un, veicinot, lai skolas 

piedāvātā profesionālā izglītība būtu starptautiski konkurētspējīga. 

 

Tehnikumam ir laba starptautiskā atpazīstamība. Kā uzņemošo partneri savās 

mobilitātēs Tehnikumu ik gadu izvēlas vairāk kā 15 partnerskolas un tehnikums uzņem vairāk 

kā 100 audzēkņus un 30 pedagogus. Tehnikums ir nevalstisko organizāciju AEHT 

(Association of European Hotel and Tourism Schools) un C.H.A.S.E. (Consortium of Hotel 

and Tourism Schools in Europe) dalībniece. Šajās organizācijās tiek īstenotas augstas 

kvalitātes profesionālās izglītības mobilitātes, profesiju konkursi, konferences profesionālās 

izglītības jomā. 2017.gada novembrī tehnikuma projektu vadītāja Zane Saukāne ir ievēlēta par 

C.H.A.S.E. valdes priekšsēdētāju.  

 

Atbilstoši Internacionalizācijas stratēģijai un Mobilitātes hartai, 2018.gadā tika 

īstenoti Erasmus+ mobilitātes projekti profesionālās izglītības sektorā 2018./2019. mācību 

gadā un 2019./2020. mācību gadā:  
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1. Erasmus+ mobilitātes projekts nr. 2018-1-LV01-KA116-046827 “Profesionālo 

prasmju veidošana”. Projektā tika īstenotas 92 izglītojamo, 2 pavadošo personu un 12 

pedagogu mobilitātes.  

2. Erasmus+ mobilitātes projekts nr. 2019-1-LV01-KA116-060276 “Personības 

attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā. Projekts ietver 112 

audzēkņu, 3 pavadošo personu un 15 personāla mobilitātes.  

 

Lai sasniegtu Internacionalizācijas stratēģijā izvirzītos attīstības mērķus, tehnikums 

iesaistās stratēģiskās partnerības projektos Erasmus+ programmas ietvaros. 2019.gada laikā 

tie bija sekojoši projekti:  

1. Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts nr. 2017-1-PL01-KA202-038850            

“e-MOTIVE”. Projekts tika uzsākts 01.09.2017. Projekts tika noslēgts 31.08.2019. Projektā 

tika izstrādāta e-apmācību vide un materiāli pedagogu apmācībai digitālo mācību materiālu 

veidošanai.  

2. Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts nr. 2018-1-LT01-KA202-047072 

“LEVEL5 for Validation of Entrepreneurship Skills trough Interactive Learning Sets in 

VET”. Projekts tika uzsākts 01.09.2018. Projekta galvenais mērķis ir veicināt 

uzņēmējdarbības kompetenču attīstību un stiprināšanu profesionālās izglītības studentiem 

praktiskās situācijās un veicināt uzņēmējdarbības  kompetenču mācīšanu profesionālās 

izglītības skolotājiem / pasniedzējiem / prakses vadītājiem. 

 

Kopš 2017.gada  Tehnikums īsteno Erasmus+ projektus skolu (vizpārējās izglītības) 

sektorā. 2019.gadā tika īstenoti divi projekti – 2018./2019. mācību gada projekts un 

2019./2020. gada projekts: 

1. Erasmus+ mobilitātes projekts nr. 2018-1-LV01-KA101-046914 “Izglītība dzīvei- 

pieejama, radoša un digitāla”. Projekta ietvaros tika īstenotas 3 vispārizglītojošo priekšmetu 

pedagogu mobilitātes.   

2. Erasmus+ mobilitātes projekts nr. 2019-1-LV01-KA101-060277 “Izglītība 

nākamajai paaudzei”, kurā ir iekļautas 11 vispārējās izglītības pedagogu mobilitātes. 

 

Sadarbībā ar Tradium biznesa un tehnisko koledžu Dānijā Tehnikums ir īstenojis 

NordPlus Junior projektu Young minds great skills veicot abpusējas audzēkņu un personāla 

mācību mobilitātes.  

Eiropas Savienības izglītības projektu ietvaros – Erasmus+ un NordPlus, izglītības 

iestādē tiek uzņemti dažādu Eiropas valstu audzēkņi, pedagogi un delegācijas. 2019.gadā 

tehnikumā savas mobilitātes programmas kopumā apguva 110 izglītojamie un 32 skolu 

pārstāvji un nozares profesionāļi.  

Tehnikumā attīsta starptautisko sadarbību un meklē jaunas sadarbības organizācijas. 

2019. gadā uzsākta sadarbība ar Slovēnijas profesionālās izglītības skolu Celjē, Francijas 

profesionālās izglītības skolu Saint Charmond, kuri 2019.gadā apmeklēja Tehnikumu ar 

savsratpējās sadarbības puedāvājumusavstarpējā sadarbība plānota Erasmus+ audzēkņu un 

personāla, kā arī Erasmus+ PRO mobilitātēs.   

Starptautiskā sadarbība tiek īstenota ne tikai projektu ietvaros.  Tehnikums aktīvi 

darbojas Internacionalizācijas stratēģijas īstenošanā. Ārpus projektiem tika īstenotas 40 

izglītojamo un 22 pedagogu mobilitātes, 24 izglītojamie piedalījušies dažādos starptautiskajos 

profesiju konkursos. 

 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru veiksmīgi turpinās darbs pie projekta 

“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 

8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Līguma Nr. 

8.1.3.0/16/I/012) īstenošanas.  
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Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēka 2019. gada 4. jūnijā nodota ekspluatācijā, līdz ar 

to  pārbūves darbi, kurus veica SIA “Inteco Wood” atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita 

darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam ir pabeigti. Skolai nodota moderni 

pārbūvēta dienesta viesnīcas ēka ar sakoptu apkārtējo teritoriju. Veiksmīgi pabeigta projektā 

paredzētā izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" 

modernizācija. Aprīkojuma piegādes veica SIA “Grandus”. 

2020.gada 12.martā Preiļu struktūrvienībā notika labiekārtotās  un modernizētās 

dienesta viesnīcas svinīga atklāšana. Dienesta viesnīcas vides un izglītības programmu 

modernizēšanā ieguldīti Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējums 734 

tūkstošu eiro apjomā.  

Iepirkuma ID Nr.VIAA 2018/70ERAF RTRIT “Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo 

industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, 

stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve” rezultātā 2019. gada 2. jūlijā ar SIA 

“Torensberg” noslēgti būvniecības līgumi par iepirkuma priekšmeta 2. un 3. daļu par Valsts 

SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa pārbūvi, A.Deglava ielā 

41A  un mācību darbnīcas pārbūvi, A.Deglava ielā 41A. Būves vieta būvniekam nodota 2019. 

gada 29. jūlijā. Būvdarbi tiek veikti atbilstoši SIA “Ozola& Bula, arhitektu birojs” 

izstrādātajam tehniskajam projektam, bet būvdarbu kvalitāti uzrauga SIA “Fabrum” saskaņā 

ar 2019.gada 8.jūlijā noslēgto būvuzraudzības līgumu.  

2019.gada 16.septembrī noslēgts būvniecības līgums ar Pilnsabiedrību “IMG& 

Buildimpeks” par tehnikuma multifunkcionālās sporta zāles piebūves un  sporta laukuma 

pārbūves darbiem un būvuzraudzības līgums ar SIA “Fabrum”. Autoruzraudzību veic  AS 

“Komunālprojekts” 2017.gada 26.jūnija līguma ietvaros.  
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4. PERSONĀLS 
 

Darbinieku skaits uz 2019.gada 1.janvāri – 302 

Darbinieku skaits uz 2019.gada 31.decembri – 298 

Vidējais darbinieku skaits 2019.gadā – 295 

Vidējais amata vietu skaits 2019.gadā – 298 

Vīrieši – 47 

Sievietes – 255 

 

Darbinieku vecums  

 

 
 

  

Visiem izglītības iestādes darbiniekiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. 

Doktora zinātniskais grāds 1 darbiniekiem, maģistra grāds 95 darbiniekiem, bakalaura grāds 

37 darbiniekiem, augstākā izglītība 50 darbiniekiem, 1.līmeņa augstākā 17 darbiniekiem, 

vidējā profesionālā izglītība 72 darbiniekiem un vidējā izglītība 23 darbiniekiem, 

pamatizglītība 7 darbiniekiem. 
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

5.1. PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 

IZGLĪTOŠANAI 
 

Tehnikuma izglītojamie piedalījās sekojošos pasākumos un veica sabiedrības 

informēšanu par izglītības iestādes darbību:  

 starptautiskā pārtikas izstāde „Riga Food 2019”;  

 Dzejas dienas; 

 Baltijas valstu jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”; 

  “UNESCO nedēļas 2019” pasākumi “Spožie prāti: sievietes zinātnē”; 

 Rīgas starptautiskā dizaina izstāde “Desing Isle 2019”; 

 Sadarbība ar  biedrību “Jauniešu kustībai”; 

 konkurss “Profs 2019”; 

 piedalīšanās profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo forumā “Profesionālā 

izglītība ceļā uz izcilību un ekselenci”; 

 Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības 

konkurss “Jaunais maiznieks -2019”; 

 Jauniešu pašizaugsmes seminārs “Jaunieši var ar AWARD 2019”; 

 “Lūgšanu brokastis” Preiļu kultūras namā; 

 Jauno bārmeņu konkurss “Junior monin cup” sadarbībā ar Gemoss; 

 vecāku nedēļas pasākumi 2019.gada novembrī; 

 piedalīšanās deju kolektīvu7.mazās skatuves deju festivālā 6x6; 

 piedalīšanās NordPlus projektā “Young Minds-Great Skills”; 

 piedalīšanās UNESCO ASP skolu komandu konkursā “Jaunā strāva”; 

 Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Latvijai -101”; 

 Baltijas apvienotās skaistumkopšanas izstāde “Baltic Beauty 2019” kreatīvais 

meikaps; 

 pasākumu cikls “Viesmīlības diena”; 

 pasākumu cikls “Patriotu nedēļa”; 

 lāpu gājiens veltīts Lāčplēša dienai; 

 izstāde “Valsts svētki mūsmājās”; 

 erudītu konkurss “UNESCO azartiskākie simtgades prātnieki”; 

 piedalīšanās UNESCO asociēto skolu seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība 

nākotnei”; 

 Latvijas modes nedēļas jauno modes dizaineru konkurss “Jaunais talants”; 

 Piedalīšanās jauniešu deju kolektīvu konkursā “Ziemassvētku kauss 2019”; 

 Ziemassvētku piparkūku izstāde; 

 Ziemassvētku  koncerts Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā; 

 Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvia 2020 – pusfināls; 

 piedalīšanās 27.starptautiskajā tūrisma izstādē  - gadatirgū “Balttour 2020”; 

 piedalīšanās pasākumā “Drošākā interneta diena 2020” 

  tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem; 

 piedalīšanās jauniešu deju kolektīva koncertā “Sadancis”; 

 piedalīšanās konkursā “Izaicini savas pelēkās šūnas”; 

 koru sadziedāšanās koncerti  

 26.starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2020”; 

 piedalīšanās atvērto durvju nedēļa uzņēmumos; 



33 

 

 piedalīšanās jauniešu deju kolektīva koncertā “Pavasaris ne tikai dabā…”; 

 ēnu dienas pasākumi Rīgā un Latvijā; 

 tikšanās ar zemes sardzes pārstāvjiem; 

 projekts “Mēs par veselīgu Rīgu”; 

 meistarklase “Vingrojam kopā ar AWARD”; 

 Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”; 

 Siera kluba meistara diena; 

 tikšanās ar pašvaldības policijas darbiniekiem; 

 tikšanās ar probācijas dienesta darbiniekiem; 

 piedalīšanās Eiropas jauniešu nedēļā 2019; 

 tehnikuma izglītojamo piedalīšanās konkursā “Erudīts -2019”; 

 piedalīšanās Latvijas Tirgotāju asociācijas pasākumos; 

 ārzemju delegāciju  uzņemšana tehnikumā; 

 piedalīšanās programmas “Latvijas skolas soma” pasākumos, mācību ekskursijās 

un radošās darbnīcās. 

 
 

 

5.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI  
 

2019./2020. mācību gada laikā notika vairākas izglītojamo un viņu vecāku 

anketēšanas. Diskusijas ar vecākiem, Konventa un vecāku padomes pārstāvjiem, un 

uzņēmējiem par izglītības iestādes darba kvalitāti. 

Veikts sociālo tīklu monitorings, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par izglītības 

iestādes darbību un komunikāciju ar mērķauditoriju. 

Par izglītības iestādes darba kvalitāti liecina saņemtie pateicības, atzinības un goda 

raksti par profesionālo darbību un interešu izglītības kolektīvu mākslinieciskajiem 

sasniegumiem. 
 

 

 

5.3. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU 

  
Tehnikums jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar :  

 Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO);  

 Eiropas viesnīcu un tūrisma izglītības iestāžu asociācija (AEHT); 

 Green education - Eiropas profesionālo izglītības iestāžu asociācija (EUROPEA);   

 Eiropas viesnīcu un viesmīlības pakalpojumu skolu asociācija (C.H.A.S.E.); 

 Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA); 

 Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF);  

 Latvijas tirgotāju asociācija (LTA); 

 Profesionālās izglītības biedrība (PIB); 

 Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA);  

 Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD 

  Sporta klubs „AMI”; 

 Nozaru ekspertu padomes (NEP); 

 Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK); 

 Latvijas Maiznieku biedrība (LMB); 

 Latvijas pavāru klubs; 

 Latvijas Siera klubs; 

 Latvijas Bērnu bāreņu fonds;  
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 ASF Dzīvnieku draugu fonds (dzīvnieku patversmi); 

 Biedrību „Mārketinga padome”; 

 Centrs „Dardedze”; 

 Bioloģiskās Lauksaimniecības asociācija; 

 Latvijas Jaunatnes padome, u.c. 

 

Vairāku gadu garumā Latvijā un Eiropā ir izveidojusies situācija, kad dažādās nozarēs 

trūkst kvalificēta darbaspēka. Pašlaik gan situāciju darba tirgū būtiski ietekmējusi 

epidemioloģiskā situācija pasaulē un, kā attīsdtīsies darbaspēka nepieciešamība tuvākajos 

gados ir grīti prgnozēt. Tehnikuma sadarbības partneri ir raduši iespēju daļēji darbaspēka 

problēmu risināt, piedāvājot audzēkņiem prakses vietas, darba vidē balstītu mācību vietas, 

kuru laikā gan apmāca jauniešus, gan nodibina darba attiecības. Tehnikumā ir izdevīgs 

mācību grafiks, kas ļauj darba devējiem izvēlēties atbilstošākus topošos speciālistus, kā arī 

jauniešiem sniedz iespēju iepazīt dažādus uzņēmumus un izvēlēties sev piemērotāko. 

Darba devēji labprāt iesaistās sadarbībā ar tehnikumu, vadošie darbinieki un speciālisti 

piedalās tehnikuma organizētajos pasākumos: konkursos, izstādēs, semināros, konferencēs, 

skatēs, eksāmenos u.c. Jāatzīmē, ka īpaši laba sadarbība izveidojusies ar Hotel Bergs, AS 

“Viesnīca Latvija”,  SIA “Rīdzene Hotel”, SIA “ Elizabetes centrs,  SIA Orkla Confectionery 

& Snacks Latvija, SIA “Gustava beķereja”, Maxima Latvija SIA, CANTUS GROUP 

restorānu tīklu, SIA „SKAI BALTIJA'', SIA "RIMI Latvia", u.c.  
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6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI  
 

6.1. GALVENIE UZDEVUMI 

6.1.1. Īstenot kompetenču pieeju audzināšanas procesā. 

6.1.2. Piedalīties labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi”. 

6.1.3. Veicināt jauniešu izpratni par  dokumentālā mantojuma liecībām un dzīvo 

vēsturi. 

6.1.4. Veicināt jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, turpinot mērķtiecīgu un 

plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2021.gadā. 

6.1.5. Motivēt jauniešus piedalīties dažādās aktivitātēs par klimata pārmaiņām. 

6.1.6. Turpināt izglītības iestādē uzsākto tradicionālo pasākumu norisi - Skolotāju 

diena, Dzejas dienas, Mārtiņdienas tirgus, izstāde „Valsts svētki mūsmājās”, Ziemassvētku 

piparkūku izstāde, u.c. 

6.1.7. Izvēlētais darbības virziens UNESCO asociēto skolu projektā ir kultūrizglītība 

un vērtībizglītība. 

6.1.8. Turpināt darbību Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas 

programmā AWARD. 

6.1.9. Pilnveidot audzināšanas darba sistēmu tehnikumā, panākot efektīvāku ģimenes 

un izglītības iestādes pedagogu sadarbību vienota audzināšanas mērķa sasniegšanā. 

6.1.10. Izglītojamo pašpārvaldei aktivizēt izglītojamos sabiedriskajai līdzdalībai 

tehnikumā. 

6.1.11. Turpināt pilnveidot materiāli – tehnisko bāzi interešu izglītības kolektīvu 

darbības un kvalitātes nodrošināšanai. 

6.1.12. Sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu grupu audzinātājiem, interešu 

izglītības skolotājiem un dienesta viesnīcas skolotājiem. 

6.1.13. Paplašināt mācību programmas, kurās ir iespēja izsvēlēties Darba vidē 

balstītas mācības, tostarp arī bes piesaistīta ES finansējuma. 

 

 

6.2.  IZGLĪTĪBAS PROCESS UN AUDZINĀŠANAS DARBS 

6.2.1. Aktualizēt un pilnveidot audzināšanas programmas atbilstoši izstrādātajiem 

mācību- audzināšanas plāniem. 

6.2.2. Turpināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm,  un nevalstiskajām 

organizācijām jauniešu izglītošanā un audzināšanā. 

6.2.3. Pilnveidot interešu izglītības programmu materiāli tehnisko un metodisko 

nodrošinājumu. 

6.2.4. Veicināt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu. 

6.2.5. Turpināt atbalstīt izglītojamo un pedagogu radošo darbību dažādos 

starpvalstu un ESF projektos. 

6.2.6. Veicināt pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņas un labās prakses 

popularizēšanu. 

6.2.7. Pilnveidot pedagogu kompetences par pilsoniskās audzināšanas jautājumiem. 

6.2.8. Attīstīt izglītojamo personību, kura spēj kritiski uztvert un radoši apstrādāt 

informāciju, analītiski un stratēģiski domāt, patstāvīgi pieņemt lēmumus, attīstīt jaunrades 

spējas un pašizglītoties mūža garumā, tā paaugstinot savas kompetences, kura ar savu 

izglītību spēj veicināt Latvijas valsts un iedzīvotāju labklājības celšanu. 

6.2.9. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstisko identitāti, piedaloties 

pasākumos (Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, Baltu vienības 
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diena, Dzejas dienas, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, Latvijas 

Republikas Neatkarības atjaunošanas diena u.c.). 

6.2.10. Turpināt dalību starptautiskajās izstādēs un konkursos, piem., “Riga Food 

2020”, “Skola 2021”, un citos IZM un VISC organizētajos pasākumos. 

6.2.11. Turpināt piedalīties labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi”.  

6.2.12. Turpināt izglītības iestādē uzsākto tradicionālo pasākumu norisi - 1.septembra 

svinīgais pasākums, Skolotāju diena, Dzejas dienas, Mārtiņdienas tirgus, izstāde “Valsts 

svētki mūsmājās”, Patriotu nedēļa, vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādes, ikgadējais 

interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts, Ziemassvētku piparkūku izstāde, radošo 

darbnīcu, meistarklašu organizēšana, karjeras dienu organizēšana, uzņēmēju dienu 

organizēšana, Ēnu dienu organizēšana, semināru organizēšana izglītojamo un pedagogu 

profesionalitātes paaugstināšanai. 

6.2.13. Izglītības iestādes interešu izglītības kolektīviem aktīvi piedalīties Valsts 

izglītības satura centra un Latvijas Republikas mēroga organizētajos pasākumos. 

6.2.14. Veicināt izglītojamo atbildīgu rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un 

tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.  

6.2.15. Turpināt jauniešu izglītošanu un preventīvu darbību negatīvu parādību 

mazināšanai un novēršanai jauniešu vidū. 

6.2.16. Motivēt izglītojamos iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot 

paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā. 

6.2.17. Izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas un meklēt jauniešiem interesantas 

darbības formas. 

6.2.18. Organizēt pasākumus izglītojamo un pedagogu kolektīva saliedēšanai.  

6.2.19. Aktivizēt un uzlabot sadarbību ar izglītojamo vecākiem un viņu iesaistīšanu 

izglītības procesa un audzināšanas problēmu risināšanā. 

6.2.20. Veicināt izglītojamo izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, 

atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 

6.2.21. Veicināt izglītojamo piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai. 

6.2.22. Veicināt izglītojamo tiesiskumu un vienlīdzību pret visiem cilvēkiem. 

6.2.23. Veicināt valsts valodas izkopšanu un attīstību. 

6.2.24. Turpināt darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, piedaloties dažāda mēroga 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

6.2.25. Audzināšanas darbā ar izglītojamiem izmantot daudzveidīgas darba metodes. 

6.2.26. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt 

izglītības iestādes un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, 

aktivitātēs.  

6.2.27. Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un izglītojamo pašpārvaldes darbību, 

radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu 

pieņemšanā. 

6.2.28. Veicināt izglītojamo piedalīšanos Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu 

pašaudzināšanas programmā AWARD.  

6.2.29. Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās 

kopienas līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību: 

6.2.29.1. saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana; 

6.2.29.2. Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši 

vecumam; 

6.2.30. Veikt informatīvo darbu par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 

pienākumu ievērošanu. 

6.2.31. Veicināt izglītojamo kompetenču attīstību. 

6.2.32. Veicināt apkārtējās vides sakopšanu un saglabāšanu, resursu jēgpilna 

izmantošanu, stiprināt izpratni par cilvēkdrošību. 
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6.2.33. Pievērst uzmanību izglītojamo savstarpējo attiecību kultūrai, konfliktu 

risināšanai, vardarbības mazināšanai, iecietības veicināšanai. 

6.2.34. Motivēt jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par : 

6.2.34.1. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku 

tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu; 

6.2.34.2. saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti. 

 
 

6.3. FINANŠU UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

6.3.1. Turpināt atjaunot materiāli tehnisko bāzi un nodrošināt pamatlīdzekļu, tostarp, 

ēku saglabāšanu atbilstoši  ekspluatācijas prasībām. 

6.3.2. Nodrošināt materiālās bāzes un telpu racionālu izmantošanu un 

apsaimniekošanu, energoresursu, siltuma, ūdens un sakaru pakalpojumu ekonomisku 

izmantošanu.  

6.3.3. Sistemātiski pārraudzīt un analizēt tehnikumam piešķirto līdzekļu izlietojumu 

un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai efektīvai finanšu pārvaldībai.  

6.3.4. Prognozēt un analizēt tehnikuma finansiālo stāvokli, sekot budžeta līdzekļu 

izlietošanai.  

6.3.5. Sniegt priekšlikumus un organizēt tehnikuma saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai nepieciešamos iepirkumus, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu. 

6.3.6. Kārtot grāmatvedības uzskaiti un sagatavot finanšu pārskatus, atskaites 

atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.  

6.3.7. Veikt pasākumus, lai novērstu valsts mantas izšķērdēšanas iespējamību. 

6.3.8. Tehnikuma saimniecisko darbību orientēt uz izglītojamo profesionālo iemaņu 

attīstīšanu un izpratnes par reālo darba vidi veicināšanai.  

6.3.9. Izmantot tehnikuma intelektuālo kapacitāti, organizējot speciālistu 

meistarklases, seminārus. 

 

 

 

 

 

 


