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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 Silva Ozoliņa  

8. Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Līga Lejiņa 

9. Valsts kapitāla daļu atbildīgais 

darbinieks 

Dainis Bīlmanis 

10. Vidējais strādājošo skaits 316 

11. 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 

2017./2018.M.G. 
 

Valsts budžeta finansētās izglītības programmas (pēc pamatizglītības 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.  
Apkalpošana uz 

kuģiem 

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists uz kuģiem 

33811051 

 
trešais 4 

3.  
Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists  
33811031 trešais 4 

4.  
Viesnīcu 

pakalpojumi 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
33811031 trešais 4 

5.  Komerczinības Komercdarbinieks 33341021 trešais 4 

6.  

Pārtikas produktu 

ražošanas 

tehnoloģija 

Pārtikas produktu 

ražošanas tehniķis  
33541011 trešais 4 

7.  
Miltu izstrādājumu 

ražošana 

Maizes un miltu 

konditorejas izstrādājumu 

speciālists  

33541041 trešais 4 

8.  
Apģērbu dizains 

Apģērbu dizaina 

speciālists  
33214111 trešais 4 

9.  
Interjera dizains 

Interjera dizaina 

speciālists  
33214031 trešais 4 

10.  Interjera dizains Interjera noformētājs 33214031 trešais 4 

11.  
Šūto izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

Tērpu stila speciālists  33542021 trešais 4 

12.  
Šūto izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

Apģērbu modelēšanas un 

konstruēšanas  speciālists  

33542021 trešais 4 

13.  Ēdināšanas 

pakalpojumi 
Pavārs  32811021 otrais 3 

14.  
Lauku tūrisma 

pakalpojumi 

Lauku tūrisma 

pakalpojumu speciālists 33812021 
trešais 4 

15.  
Tūrisma 

pakalpojumi 

Tūrisma informācijas 

konsultants 33812011 
trešais 4 

16.  
Restorānu 

pakalpojumi 

Restorānu pakalpojumu 

speciālists 
33811041 trešais 4 

17.  
Skaistumkopšanas 

pakalpojumi 
Vizuālā tēla stilists  33815001 trešais 4 
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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.  Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 35a811021 otrais 1 

2.  Viesnīcu pakalpojumi 
Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
35b811031 trešais 1,5 

3.  
Tūrisma pakalpojumi 

Tūrisma grupu 

pavadonis 
35b812011 trešais 1,5 

4.  
Interjera dizains 

Interjera dizaina 

speciālists  
35b214031 trešais 1,5 

5.  
Frizieru pakalpojumi Frizieris 

35a815021 

32a815021 
otrais 1 

6.  Ēdināšanas pakalpojumi Konditors 35a81121 otrais 1 

7.  
Būvdarbi 

Apdares darbu 

strādnieks 
32a58201 otrais 1 

8.  Tūrisma pakalpojumi Ekotūrisma speciālists 35b812011 trešais 1,5 

9.  
Skaistumkopšanas 

pakalpojumi SPA speciālists 
35b815011 trešais 1,5 
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2. FINANŠU RESURSI 
 

2017.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 5 425 954, pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi EUR   

678 763 apmērā  un  dažādu projektu ieņēmumi  EUR 1 618 968 apmērā. Salīdzinot ar 

2016.gadu kopējais ienākumu pieaugums ir 425 039 EUR. Ienākumu pieaugums saistīts ar  

valsts dotācijas palielinājumu, dotācijas atlikumu un pašu ieņēmumu pieaugumu par 34 567 

EUR.  

Tehnikuma bilances kopsumma uz 31.12.2017. ir EUR 13 722 341, peļņa EUR 81 

272. 

2017.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.  

2017.gadā tehnikums turpināja realizēt Eiropas Sociālā Fonda piešķirto finansējumu. 

Tehnikums 2017.gadā turpināja sniegt pakalpojumus A.Deglava 41A, Rīgā, Nīcgales ielā 26, 

Rīgā, Marijas ielā 4, Rīgā, Sporta ielā 1, Preiļos. 2017.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 2017. gadā  

(faktiskā izpilde) 

2016. gadā  

(faktiskā izpilde) 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

5 425 954 4 975 773 

1.1. LR IZM dotācija 5 221 802 4 975 091  

1.1.2. LR IZM dotācija no iepriekšējiem 

periodiem 

204 152 - 

2. Izdevumi( kopā) 5 273 237 5 143 382 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 273 237 5 142 700 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 988 288  3 924 543 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti (stipendijas)                                                                                                                                                                              

957 970 1 031 915 

2.1.3.  Izdevumi kapitālieguldījumiem 329 513 186 242 
                                            

 

2.tabula 

Pārējie finanšu resursu avoti, ieņēmumu apmērs un izlietojums 

Nr.p.k. Pārējie finanšu resursu avoti 2017.gadā  

(faktiskā izpilde ) 

2016.gadā  

(faktiskā izpilde ) 

1.  Pārējie finanšu resursu avoti (kopā) 678 763 644 196 

1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi (kopā): 

678 763 644 196 

1.1.1. Ieņēmumi no pašražotās produkcijas  263 450 289 102 

1.1.2. Ieņēmumi no mācību maksas 4 707 2053 
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tālākizglītībai 

1.1.3. Ieņēmumi no dienesta viesnīcas un 

telpu īres u.c. 

410 175 352 135 

1.1.4. Ieņēmumi no kopēšanas 

pakalpojumiem 

431 906 

2. Izdevumi kopā 292 268 644 196 

2.1. Preces un pakalpojumi 4 327 644 196 

2.2. Atlīdzība 287 941 - 
 

3.tabula 

Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Nr.p.k

. 

Pārējie finanšu resursu avoti 2017. gadā  

(faktiskā izpilde) 

2016. gadā  

(faktiskā izpilde 

1. Sadarbības partneru finansēto 

programmu ietvaros īstenoto projektu 

rezultāti  

1 618 968 1 277 523 

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 

924 879 892 182 

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” 

21 102  

1.3. “Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība Latvijā – 2” 

31 898 34 216 

1.4. Erasmus+ programmas profesionālās 

izglītības projekti, mobilitātes projekti 

481 346 351 125 

1.5. 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 

63 379  

1.6. 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 

20 933 - 
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1.7. 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 

363 - 

1.8. Dažādi sadarbības projekti 75 068 - 

2. Izdevumi (kopā) 1 285 736 1 097 468 

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) 

853 518 720 633 

2.1.1. Atlīdzība 402 037 349 119 

2.1.2. Preces un pakalpojumi 132 623 106 284 

2.1.3. Stipendijas 318 858 265 230 

2.2. 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” (kopā) 

5 253 - 

2.2.1. Atlīdzība 1 949 - 

2.2.2. Preces un pakalpojumi 14  - 

2.2.3. Stipendijas 3 290 - 

2.3.  Izdevumi “Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība Latvijā – 2” (kopā) 

10 484 25 710 

2.3.1. Atlīdzība 6 113 14 124 

2.3.2. Preces un pakalpojumi 98 1 241 

2.3.3. stipendijas 4 273 10 345 

2.4. Izdevumi Erasmus+ programmas 

profesionālās izglītības projekti, 

mobilitātes projekti (kopā) 

396 488 351 125 

2.4.1. Atlīdzība 68 298 53 498 

2.4.2. Preces un pakalpojumi 328 190 297 627 

2.5.  Izdevumi ES darbības programma 

“Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.4.specifiskā mērķa “Samazināt 

0 - 
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priekšlaicīgu  mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus” projekts “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšana”, vienošanās Nr. 

8.3.4.0/16/I/001 (kopā) 

2.6.  Izdevumi 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 

(kopā)  

2 517 - 

2.6.1. Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 517 - 

2.7. 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) 

363 - 

2.7.1. Preces un pakalpojumi 363 - 

2.8. Izdevumi dažādiem sadarbības 

projektiem (kopā) 

17 113 - 

2.8.1. Atlīdzība 7 497 - 

2.8.2. Preces un pakalpojumi 9 616  
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3. TEHNIKUMA DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

3.1. IZGLĪTOJAMO SKAITS 
 

 

2017.gadā uzņemti 1.kursā  

Izglītības 
programmas 

kods 

Izglītības programma 
Faktiski 

(budžets) 

Grupu 
skaits 

32… Arodizglītība   

32811021 Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) 20 1 

33… 
Profesionālā vidējā izglītība, īstenojama pēc 

pamatizglītības ieguves 
 

 

33811051 
Apkalpošana uz kuģiem (ēdināšanas pakalpojumu speciālists 

uz kuģiem) 
34 1 

33811021 Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) 111 4 

33811041 Restorānu pakalpojumi (restorānu pakalpojumu speciālists) 32 1 

33341021 Komerczinības (komercdarbinieks) 61 2 

33541041 
Miltu izstrādājumu ražošana (maizes un miltu konditorejas 

izstrādājumu speciālists) 
20 0.5 

33541011 
Pārtikas produktu  ražošanas tehnoloģija (pārtikas produktu 

ražošanas tehniķis) 
13 0.5 

33214031 Interjera dizains (Interjera noformētājs) 23 1 

33811031 Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) 27 1 

33811031 Viesnīcu pakalpojumi (viesnīcu pakalpojumu speciālists) 69 2 

33812021 Lauku tūrisma pakalpojumi (Lauku tūrisma speciālists) 25 1 

33815001 Skaistumkopšanas pakalpojumi (vizuālā tēla stilists) 52 2 

33542021 
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (tērpu stila 
speciālists) 

24 
1 

 Preiļu struktūrvienība   

33811021 Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) 29 1 

33815001 Skaistumkopšanas pakalpojumi (vizuālā tēla stilists) 15 1 

KOPĀ 555 20 
 

 

Eiropas Sociālā fonda finansētā grupā no 2017.gada septembra uzņemti 
Izglītības 

programmas 
kods 

Izglītības programma Faktiski  
Grupu 

skaits 

32a811021 Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) 46 2 

32a811021 Ēdināšanas pakalpojumi (konditors) 15 1 

32a815021 Frizieru pakalpojumi (frizieris) 31 1 

35b811031 Viesnīcu pakalpojumi (viesnīcu pakalpojumu speciālists) 15 1 

35b815001 Skaistumkopšanas pakalpojumi (SPA speciālists) 14 1 

 Preiļu struktūrvienība   

32a811021 Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) 10 1 

32a815021 Frizieru pakalpojumi (frizieris) 12 1 

35b812011 Tūrisma pakalpojumi  16 1 

KOPĀ 159 9 
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Izglītojamo skaits budžeta grupās uz 2017.gada 1.oktobri 

Kurss Izglītojamo skaits  

1. 555 

2. 473 

3. 420 

4. 297 

KOPĀ 1745 
 

Izglītojamo skaits uz 2016.gada 1.oktobri Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās  

Kurss Izglītojamo skaits  

1. 233 

2. 93 

KOPĀ 326 
 

 
 

Atskaitītie izglītojamie no 01.10.2017. – 01.07.2018. 

Izlaidums 292 

 t.sk. ar vidējo izglītību 272 

Atskaitīto izglītojamo skaits kopā 382 

 

tajā 

skaitā 

slimības dēļ 16 

nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums 44 

par izglītības iestādes  neapmeklēšanu 53 

dzīves vietas maiņas dēļ 33 

pārgāja uz citu izglītības iestādi 116 

citi iemesli 120 

 

Atskaitītie izglītojamie Eiropas Sociālā fonda finansētajām grupām 01.10.2016. – 

01.07.2017. 

Izlaidums 241 

 t.sk. ar vidējo izglītību - 

Atskaitīto izglītojamo skaits kopā 151 

 

tajā 

skaitā 

slimības dēļ 12 

nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums 10 

par izglītības iestādes  neapmeklēšanu 32 

dzīves vietas maiņas dēļ 5 

pārgāja uz citu izglītības iestādi 0 

citi iemesli 92 
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3.2. KOPSAVILKUMS PAR 2017./2018. MĀCĪBU GADA 

CENTRALIZĒTAJIEM PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS UN 

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU REZULTĀTIEM 
 

2017./2018. MĀCĪBU GADA CENTRALIZĒTO PROFESIONĀLĀS 

KVALIFIKĀCIJAS UN PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU 

REZULTĀTI 

 

 

1. ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU NODAĻA 

1.1. Rezultātu kopsavilkums pa grupām 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Izglītoja

mo skaits 

grupā 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši CPKE 

4 

balles 

5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 balles 10 

balles 

1. E14-1/2 29/ 24 

Nokārtoja 
2 neieradās 

3 1 6 11 4 2 - 

2. E14-5/6 27 - 2 5 14 6 - - 

3. E14-9/10 19 - - 2 10 5 2 - 

4. P-E 14 10 - - 1 1 3 3 2 

5. AK14-1/2 33/ 32 

nokārtoja 

1 5 10 9 8 - - 

 Kopā 118/112 4 8 24 45 26 7 2 

6. EP 15-1/2 20 - 1 2 13 4 - - 

7. EP17-3/4 ESF 17 - - - 11 6 - - 

8. EP17-5/6 ESF 13 - - - 1 2 9 1 

9. P-EP 17 ESF 9 - - 1 1 2 3 2 

10. EP 17 - 1/2 

ESF 

12 - - 1 6 4 1 - 

 Kopā 

(arodizglītība) 

70 - - 4 32 18 13 3 

Kopā nodaļā 188/  183 4 9 28 77 44 20 5 

 

 

1.2. Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme ballēs 

1. E14-1/2 6,67 

2. E14-5/6 6,89 

3. E14-9/10 7,68 

4. P-E 14 8,40 

5. AK14-1/2 6,55 

 VIDĒJI  E-14 7,41 

6. EP 15-1/2 7,00 

7. EP17-3/4 ESF 7,35 
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2. VIESMĪLĪBAS/VIESNĪCU PAKALPOJUMU NODAĻA 

2.1. Rezultātu kopsavilkums pa grupām 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas 

Nr. 

Izglītojamo 

skaits 

grupā 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši CPKE 

4 

balles 

5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 

balles 

10 

balles 

1. V14-1/2 15 - - - 2 7 5 1 

2. V 14 3/4 18 - - 2 7 7 2 - 

3. VP 14 1/2 20 - - - 2 8 9 1 

4. VP 14 3/4 20 - - 2 6 8 4 - 

5. R 14 9 - - 3 2 - 4 - 

 Kopā 82 - - 7 19 30 24 2 

6. VP 16 ½ 

ESF 

20 - - - 2 7 10 1 

7. R 16 ½ 

ESF 

9 - - - 1 4 4 - 

 Kopā 

(arodizglī

tība) 

29 - - - 3 11 14 1 

Kopā nodaļā 111 - - 7 22 41 38 3 

 

2.2.  Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. EP17-5/6 ESF 8,77 

9. P-EP 17 ESF 8,45 

10. EP 17 - 1/2 ESF 7,42 

 VIDĒJI  EP 7,80 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

7,42 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme ballēs 

1. V14-1/2 8,33 

2. V 14 3/4 7,50 

3. VP 14 1/2 8,45 

4. VP 14 3/4 7,70 

5. VP 16 ½ ESF 8,50 

6. R 14 7,56 

7. R 16 ½ ESF 8,33 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

8,07 
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3. PĀRTIKAS RAŽOŠANAS NODAĻA 

3.1. Rezultātu kopsavilkums pa grupām 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Izglītoja

mo skaits 

grupā 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši CPKE 

4 

balles 

5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 balles 10 

balles 

1. PP14 6 - - 1 1 3 1 - 

2. M14  9 - - - 2 1 3 3 

 Kopā 15 - - 1 3 4 4 3 

3. EK 17 1/2 ESF 14 - 1 - 6 1 4 2 

 Kopā 

(arodizglītība) 

14 - 1 - 6 1 4 2 

Kopā nodaļā 29 - 1 1 9 5 8 5 

 

3.2. Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

4. TŪRISMA UN KOMERCDARBĪBAS NODAĻA 

4.1. Rezultātu kopsavilkums pa grupām 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Izglītojamo 

skaits grupā 

 Izglītojamo skaits, kuri kārtoja/nokārtojuši 

CPKE/PKE 

4balles 5 

balles 

6 

balles 

7 balles 8 balles 9 balles 10 

balles 

1. KD 14 1/2 7 - - - 2 1 3 1 

2. LT14  1/2 14 - 2 1 - 3 4 4 

3. TJ 14 1 /2 8 - - - 2 4 1 1 

 Kopā 29 - 2 1 4 8 8 6 

4. TP 16 ½ 

ESF 

9 - - - 2 - 3 4 

5. P-TE 16 

1/2ESF 

24  1 3 5 3 5 7 

6. P- TE 17 

1/2ESF 

26  1 1 2 1 6 15 

 Kopā(arodi

zglītība) 

59 - 2 4 9 4 14 26 

Kopā  nodaļā 88 - 4 5 13 12 22 32 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme ballēs 

1. PP14 7,67 

2. M14  8,78 

 VIDĒJI 3.kval.līm. 8,23 

3. EK 17 ½ ESF 7,93 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

8,14 
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4.2. Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. MODES, STILA UN INTERJERA DIZAINA NODAĻA 

5.1. 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. TA 14 5 - - - - 3 2 - 

2. IS 14 10 - - 1 4 4 1 - 

3. SV 14 19 - - 5 5 3 3 3 

 Kopā 34 - - 6 9 10 6 3 

4. F 17-3/4 ESF 18 - 1 1 2 12 1 1 

5. F17 – 1 ESF 5 - - - 1 1 1 2 

6. P- F17 – 1 

ESF 

9 - 1 2 2 1 2 1 

7. SPA16 – 1 

ESF 

19 - 1 2 4 5 5 2 

8. SPA17 – 1 

ESF 

12 - 1 1 2 3 3 2 

9. P – BA 17-1 

ESF 

11  1 1 1 4 4 - 

10. SA – 16 ½ 

ESF 

14 - - 1 1 3 6 3 

 Kopā(arodiz

glītība) 

88  5 8 13 29 22 11 

Kopā nodaļā 122 - 5 14 22 39 28 14 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme 

ballēs 

1. KD 14 1/2 8,43 

2. LT14  1/2 8,86 

3. TJ 14 1 /2 8,13 

 VIDĒJI 3.kvalif. līm. 8,47 

4. TP 16 ½ ESF 9,0 

5. P-TE 16 1/2ESF 8,42 

6. P- TE 17 1/2ESF 9,12 

 VIDĒJI 2.kvalif.līm. 8,85 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

8,58 
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5.2. Rezultātu kopsavilkums nodaļā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPSAVILKUMS  
 

Nr. 

p. k Nodaļas nosaukums 

CPKE un PKE 

kārtojušie 

( skaits) 

Vidējā atzīme 

ballēs 

1. Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa 183/ 51 ESF 7,42 

2. Viesmīlības pakalpojumu nodaļa 111/ 29 ESF 8,07 

3. Pārtikas ražošanas nodaļa 29/ 14 ESF 8,14 

4. Tūrisma un komercdarbības nodaļa 88/ 59 ESF 8,58 

5. Modes, stila un interjera dizaina nodaļa 122/ 88 ESF 7,92 

Kopā 533 7,83 

 

CPKE un PKE rezultātu salīdzinājums pa gadiem 

Nr. 

p.k. Nodaļa 

 2015./2016. 

m.g. vidējais 

vērtējums 

2016./2017. 

m.g. vidējais 

vērtējums  

2017./2018. 

m.g. vidējais  

vērtējums 

1. Ēdināšanas pakalpojumu 

 nodaļa 

6,6 7,7 7,42 

2. Viesnīcu pakalpojumu 

 nodaļa 

7,9 7,4 8,07 

3. Pārtikas ražošanas 

 nodaļa 

7,4 8,1 8,14 

4. Tūrisma un 

komercdarbības nodaļa 

6,7 7,5 8,58 

5. Modes, stila un interjera 

dizaina nodaļa* 

7,5 8,05 7,92 

*No 01.09.2015. apvienotas Modes un stila nodaļa un Interjera dizaina nodaļa 

 
 

Nr. 

p.k. 

Grupas Nr. Vidējā atzīme 

ballēs 

1. TA 14 8,40 

2. IS 14 7,50 

3. SV 14 7,68 

 VIDĒJI 3.kvalif. līm. 7,86 

4. F 17-3/4 ESF 7,78 

5. F17 – 1 ESF 8,80 

6. P- F17 – 1 ESF 7,45 

7. SPA16 – 1 ESF 7,90 

8. SPA17 – 1 ESF 8,00 

9. P – BA 17-1 ESF 7,82 

10. SA – 16 ½ ESF 8,64 

 VIDĒJI 2.kvalif.līm. 8,06 

 VIDĒJI KOPĀ 

NODAĻĀ 

7,92 
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3.3. 2017./2018.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 12 

profesionālas sākotnējās izglītības moduļprogrammas. 

Aktualizētas 128 mācību programmu saturs. 

Izvērtētas un atkārtoti ar darba devējiem apspriests 8 

profesionālas sākotnējās izglītības programmu saturs, 

lai īstenotu tās daba vidē balstītā mācību formā. Šīs 

programmas ir licencētas. 

1.2. Mācību metodisko 

materiālu izstrāde 

Ir izstrādāts metodiskais plāns mācību materiālu 

sistemātiskai pilnveidei, kurš ietver dažādu meotdisko 

materiālu izstrādi mācību vielas apguvei, zināšanu 

pārbaudei, eksaminācijai un mācību materiālu 

attālinātai apguvei. Izstrādātas un pieteiktas dalībai 

skolas metodisko materiālu skatē 126 metodiskās 

izstrādes vispārējos un profesionālos mācību 

priekšmetos, noorganizēti pedagoģiskie lasījumi par 

mācību materiālu izstrādi, tajā skaitā 43 par 

moduļprogrammu apguvi, 64 programmas MOODLE 

vides izmantošanai. 

Izveidoti un pilnveidoti vienoti diagnosticējošie darbi 

visos mācību priekšmetos, mācību materiāli un ievietoti 

mācību platformā MOODLE. 

 

2. 

 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide 

2.1. Piedalīšanās kvalifikācijas 

pilnveides pasākumos 

Kvalifikāciju dažādos vispārējo un profesionālo mācību 

priekšmetu skolotāju kursos (ESF projektu ietvaros) 

pilnveidojuši 137 pedagogi un administrācijas 

darbinieki. Aktīvi tiek izmantota iespēja pedogagu 

teorētiskajai un praktiskajai pilnveidei un stažēšanās 

uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs dažādu projektu 

ietvaros. 

Seši pedagogi piedalījušies centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas satura izstrādes pasākumos VISC. 

2.2. Piedalīšanās izstādēs  Ar profesionālo darbību saistītās izstādēs sagatavoti 

dalības materiāli, stendi, kolekcijas: ‘’Rīga Food”, 

Itālijā, “BALTIC BEAUTY 2017”, “Skola 2017”, 

reģionālās izstādes Tukumā, Liepājā, Saldū.   

Minētajos pasākumos piedalījušies 36 pedagogi. 

2.3. Struktūrvienību metodiskā 

un pilnveides darba 

organizācija 

Organizētas ikmēneša metodiskā daba sanāksmes 

Modes un stila, Viesmīlības, Ēdināšanas pakalpojumu, 

Pārtikas ražošanas, Interjera un dizaina, 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļās. 

Organizētas informatīvas sanāksmes (ne retāk kā reizi 2 

mēnešos) Metodikas, Eksaminācijas daļās un 

Bibliotēkā. 

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

2.4. Pedagogu atklātās stundas 

un meistarklases, pieredzes 

apmaiņas semināri 

Hospitētas 143 mācību stundas, organizēti 86 

savstarpējie stundu apmeklējumi un to izskatīšana 

nodaļu sanāksmēs. 

Pedagogi piedalījušies 23 meistarklasēs. Nodaļās 

organizēti metodisko materiālu un pedagoģiskās 

pieredzes apmaiņas semināri. Sadarbībā ar darba 

devējiem organizētas mācību satura izvērtēšanas 

sapulces. Tehnikums īsteno metodiskā centra funkcijas  

iesaistot kvalifikācijas kvalifikācijas pilnveidē gan 

tehnikuma, gan citu mācību iestāžu, gan darba devēju 

personālu.  

2.5. Pedagogu stažēšanās Pedagogu stažēšanās ROCKET BEAN ROASTERY, 

Coffee Tower, Resto “Terase”, ”Baltic beach hotel”, 

„Bibliotēka Nr.1”, “Orkla Confectionery & Snacks”,  

un atbilstošās citos nozares uzņēmumos. Skolotāji 

apmeklējuši mācību seminārus profesijā, bērnu tiesību 

aizsardzībā un pedagoģijā. 

2.6. Kvalifikācijas pilnveide 

starptautiskās izstādēs un 

semināros 

Starptautiskos pasākumos piedalījušies 74 tehnikuma  

pedagogi 

 

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 tehnikuma audzēkņiem: 

3 ēdināšanas pakalpojumu nodaļas audzēkņu konkursi 

3 viesmīlības pakalpojumu nodaļas audzēkņu konkursi 

2 Tūrisma un komerczinību nodaļas audzēkņu konkursi 

Tehnikumā organizēti dažādi profesionālās meistarības 

konkursi Latvijas tehnikuma audzēkņiem - 

Monin Junior Cup 2017. 

Tehnikumā organizēts starptautiskais profesionālās 

meistarības konkurss, kurā piedalījās 37 konkursanti, no 

kuriem 18 bija ārvalstu dalībnieki. 

Tiek organizēti arī konkursi vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos (matemātika, vēsture, angļu valoda, 

vispārējā erudīcija).  

3.2. Karjeras atbalsta pasākumi 2017./2018.m.g. izglītojamo izaugsmei un karjeras 

attīstībai ir organizēts pasākumu komplekss:  aktualizēts 

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; organizētas karjeras dienas - profesiju 

dienas;  informatīvas dienas, atvērto durvju dienas, 

uzņēmēju diena, ēnu diena, tikšanās ar darba devējiem, 

http://orkla.lv/confectionery-snacks/
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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. 

Attīstīta sadarbība ar valsts un pašvaldību 

iestādēm un darba devējiem: nodrošināta līdzdalība 

daudzos  pašvaldību karjeras atbalsta  pasākumos. 

Projekta ietvaros darba devēji- nozares profesionāļi 

novadīja 22 meistarklases „Gūsti pieredzi” un 22 

lekcijas - seminārus „Mans veiksmes ceļš”. Starp darba 

devējiem ir restorāna “Vincents” direktors Raimonds 

Tomsons, MoetHennessy zīmolu vēstnieks Baltijas 

valstīs Gints Sniedze, šefpavārs Valters Zirdziņš,  

šefpavārs Tomass Godiņš, šefpavārs Lauris Aleksejevs, 

šefpavārs Juris Dukaļskis, šefpavārs Raimonds 

Zommers, zīmola veidotājis Aleksandrs Pavlovs, stiliste 

Kristīne Rudzinska, un citi darba devēji. Psiholoģi 

novadīja 26 lekcijas- seminārus “Gribu labāk izprast 

sevi”. 

Ir organizēti vairāk nekā asākumos ir iesaistīti vairāk 

nekā 120 karjeras atbalsta pasākumi, kuros iesaistīti 

4450 vispārizglītojošo skolu un tehnikuma izglītojamie. 

3.3. Izglītojamo mācību 

ekskursijas uz 

uzņēmumiem 

2017./2018.m.g. laikā organizētas mācību ekskursijas 

un meistarklases – SIA “Lāču maize”, SIA „Pūres 

šokolāde”, „Skrīveru gotiņa”, ‘’Tallink Hotel”; 

’’Bellevue hotel”; ”Konventa sēta”;  ”Avelon Hotel”; 

Radisson BLU Latvija; Radisson BLU Rīdzene; 

Radison BLU Elizabete; Jūrmala SPA; Baltics Beach; 

Latvijas Banka, „Rīgas Tūristi”; „Impro”; „Jēkaba 

aģentūra”;  uz Ugunsdzēsības muzeju, uz Medicīnas 

muzeju u.c. 
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3.4. SPORTA DARBA REZULTĀTI 
 

2017./2018.m.g. AMI sporta kluba LR profesionālās izglītības 28.sporta spēļu 

kopvērtējumā:  

 jaunietēm –  1.vieta; 

 jauniešiem –  5.vieta.  

 

Tehnikuma izlases komandas 2017./2018. m. g. ir startējušas sekojošos sporta veidos 

un ieguvušas vietas AMI Sporta kluba spartakiādē:  

  

 Sporta veids 

meitenes zēni 

Vieglatlētika 1. vieta 9. vieta 

Kross 8. vieta - 

Šautriņu mēšana 3. vieta 11. vieta 

Galda teniss 1. vieta - 

Basketbols 1. vieta 5. vieta 

Dambrete 3. vieta 15. vieta 

Futbols 2. vieta 4. vieta 

Roku cīņa  3. vieta 

Badmintons 2. vieta  2. vieta 

Volejbols 2. vieta 9. vieta 

Svaru bumbu celšana - 4. vieta 

Novuss 1. vieta - 

Tautas bumba - - 

Florbols - 6. vieta 

 

Tehnikumā organizētas AMI sporta kluba Republikas 28. sporta spēļu Republikas 

sacensības – šautriņu mešanā, (meitenēm, zēniem,) dambretē (meitenēm, zēniem), novusā 

(meitenēm), galda tenisā (meitenēm). 

Tehnikums piedalījās UNESCO skolu ietvaros organizētajās Republikas sacensībās  

florbolā Talsos. 

AMI sporta klubs piedaloties starptautiskajās sacensībās veidojot Republikas 

izlases katru gadu iekļauj arī tehnikuma izglītojamos. 2017g. sacensībās Vācijā futbola 

komandā spēlēja četri tehnikuma izglītojamie. Šajās sacensībās Vācijā meitenes ieguva  

5.vietu, zēnu komanda ieguva 5.vietu. 

Baltijas valstu sacensībās basketbolā meiteņu komandā startēja trīs izglītojamās, 

zēnu komandā startēja divi izglītojamie. Meiteņu komanda basketbolā ieguva 2.vietu, zēni  - 

3.vietu. Darbinieku basketbola komandā startēja tehnikuma sporta skolotāja Zanda Meldere 

un šo komandu trenēja un spēles vadīja – sporta organizatore Aina Legzdiņa. 

Starptautiskajās sacensībās Igaunijā “Christmas 2017” AMI sporta kluba 

Republikas izlasē startēja trīs tehnikuma izglītojamie, iegūstot 2. vietu. 

Arī tehnikuma darbinieki aktīvi piedalās sporta aktivitātēs. Darbinieku komanda 

startēja Rīgas reģiona sacensībās Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikumā un ieguva 4. vietu, kā 

arī startēja Republikas darbinieku sacensībās Rīgas Valsts tehnikuma struktūrvienībā Laidzē, 

iegūstot 6.vietu. 
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3.5. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU SASNIEGUMI 
 

2018.gada pavasarī tehnikuma mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalījās 

profesionālo izglītības iestāžu radošajā pasākumā “Radi, rādi, raidi 2018”.  

1. Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkurss notika 

2018. gada 12.aprīli notika Jelgavas Amatu vidusskolā. Konkursā piedalījās tehnikuma teātra 

studijas “Etīde” – vadītāja Zane Vaļicka – Pētersone, divas dalībnieces, iegūstot 2. un 3. vietu. 

2. 2018.gada 26.aprīlī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā piedalījās deju 

kolektīvs “Laile” – vadītāja Sarmīte Kadiķe un koncertmeistare Tatjana Zujeva, iegūstot 

augstāko pakāpi. 

3. 2018.gada 10.maijā Zemgales novada pasākums notika Vecbebros, kurā piedalījās 

tehnikuma muzikālie kolektīvi: 

 jauktais koris “Pustonis” – vadītāja Inese Grīnberga, koncertmeistars Ritvars 

Knesis, ieguva I pakāpi, 

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

Ritvars Knesis, ieguva augstāko pakāpi, 

 vokāli instrumentālais ansamblis “Pavāru roks” – vadītājs Juris Veremejs, ieguva 

I pakāpi. 

Tehnikuma deju kolektīvs “Laile” piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku  deju kolektīvu atlases skatē un ieguva I pakāpi. Deju kolektīvs piedalīsies 

deju svētku lieluzvedumā “Māras zeme” Daugavas stadionā. 

Tehnikuma mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem ir teicams mākslinieciskais 

sniegums un labi sasniegumi piedaloties skatēs un konkursos. 
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3.6. ABSOLVENTU IEKĀRTOŠANĀS DARBĀ 2017./2018.M.G. 
 

 

Budžeta grupas 

Piešķirtā kvalifikācija 
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Ēdināšanas 

pakalpojumu  speciālists 
80 59 5 10 3 2 1 

Ēdināšanas 

pakalpojumu  speciālists 

uz kuģiem 

32 21 3 2 1 3 2 

Pavārs 20 17 2 0 0 0 1 

Viesmīlības 

pakalpojumu speciālists 
33 16 3 6 4 2 2 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
40 20 4 8 5 2 1 

Restorānu pakalpojumu 

speciālists 
9 7 0 1 1 0 0 

Komercdarbinieks 7 5 0 2 0 0 0 

Tūrisma informācijas 

konsultants 
8 4 1 2 1 0 0 

Apģērbu dizaina 

speciālists 
5 5 0 0 0 0 0 

Tērpu stila speciālists               

Interjera dizaina 

speciālists 
10 6 1 2 0 1 0 

Pārtikas produktu 

ražošanas tehniķis 
6 3 0 2 0 1 0 

Maizes un miltu 

konditorejas 

izstrādājumu speciālists 

9 4 1 3 0 1 0 

Vizuālā tēla stilists 19 9 2 6 0 1 1 

Lauku tūrisma 

speciālists 
14 6 2 4 1 1 0 

KOPĀ 292 182 24 48 16 14 8 

   100% 62% 8% 16% 5% 5% 3% 
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ESF grupas 

Piešķirtā kvalifikācija 
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Pavārs 51 32 5 8 2 2 2 

Konditors 14 10 1 2 0 1 0 

Frizieris 32 21 3 4 1 2 1 

Restorānu pakalpojumu 

speciālists 
9 6 1 1 1 0 0 

Viesnīcu pakalpojumu 

speciālists 
20 15 1 2 0 1 1 

Tūristu grupas 

pamatojums 
9 6 1 2 0 0 0 

Ekotūrisma speciālists 50 26 10 8 2 2 2 

SPA speciālists 31 25 3 3 0 0 0 

Apģērbu modelēšanas 

un konstruēšanas 

speciālists 

14 10 0 4 0 0 0 

Apdares darbu 

strādnieks 
11 6 3 2 0 0 0 

KOPĀ 241 157 28 36 6 8 6 

  
 

65% 12% 15% 2% 3% 2% 

 

Pēdējos gados ir palielinājies kvalificēta darbaspēka trūkums. Īpaši to izjūt apkalpojošajā 

sfērā. Liela daļa izglītojamo jau prakses laikā nodibina darba attiecības vai vienojas par to noslēgšanu 

mācību noslēgumā. Jaunajiem speciālistiem piedāvā labi apmaksātu darbu ar izaugsmes iespējām.  

 

 

3.7. BEZDARBNIEKU APMĀCĪBA 
 

Tehnikums aktīvi sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbnieku 

apmācībā un pārkvalifikācijā. 2017.gadā noslēgti līgumi par bezdarbnieku apmācību par 

kopējo summu EUR 18852.00.  

Saskaņā ar NVA pasūtījumu un noslēgtajiem līgumiem 2 bezdarbnieku grupās 

apmācīti 17 bezdarbnieki 2 izglītības programmās:  

- Izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija – konditors, 

apmācīti 9 bezdarbnieki( grupa pēc darba devēja pieprasījuma) 

- Izglītības programmā „Miltu izstrādājumu ražošana”, kvalifikācija – maiznieks, 

apmācīti 8 bezdarbnieki 
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3.8. TĀLĀKIZGLĪTĪBA 
 

Tehnikums realizē apmācību tālākizglītības grupās, sniedzot iespēju strādājošajiem 

iegūt jaunu profesionālo kvalifikāciju vai pilnveidot esošo profesionālo kvalifikāciju. 2017. 

gadā profesionālo kvalifikāciju pilnveidojušas 806 personas – 558 pieaugušie un 248 

izglītojamie. 

Tehnikumam ir deleģētas tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto 

profesionālo kompetenci 28 profesijās. 2017.gadā atzīta  ārpus formālās izglītības sistēmas 

iegūtā profesionālā kompetence 39 personām: 

 Tūrisma informācijas konsultants – 3 personas 

 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists – 29 personas 

 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem – 2 personas 

 Tērpu stila speciālists – 1 persona 

 Vizuālā tēla stilists – 4 personas 

Tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Rīgas izglītības un informatīvi 

metodisko  centru par neformālās izglītības kursiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem. Sadarbības 

līguma ietvaros neformālās izglītības kursos apmācītas 23 personas. 
 
 

 

3.9. KARJERAS ATBALSTS 
 

Lai veicinātu izglītojamo karjeras attīstību, profesionālo izaugsmi un tālākizglītību gan 

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

mērķtiecīgi plāno un efektīvi īsteno karjeras atbalstu. 

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. Karjeras atbalsta 

īstenošana ir regulāri koordinēta un pārraudzīta.  

2017./2018. mācību gada gaitā ir organizēts karjeras izglītības un atbalsta pasākumu 

komplekss: karjeras dienas-profesiju dienas, informatīvās dienas, atvērto durvju dienas, 

uzņēmēju diena, ēnu diena, tikšanās ar darba devējiem, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem, 

ekskursijas, izstādes un citi pasākumi. Pasākumi ietvera informācijas, karjeras izglītības un 

individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai, plānošanai 

un vadīšanai. Karjeras atbalsta pasākumu organizēšanā un īstenošanā tika iesaistīt i tehnikuma 

darbinieki, valsts un pašvaldību iestādes, darba devēji un nevalstiskas organizācijas.  

Projekta ietvaros darba devēji- nozares profesionāļi novadīja 22 meistarklases „Gūsti 

pieredzi” un 22 lekcijas - seminārus „Mans veiksmes ceļš”. Starp darba devējiem ir restorāna 

“Vincents” direktors Raimonds Tomsons, MoetHennessy zīmolu vēstnieks Baltijas valstīs 

Gints Sniedze, šefpavārs Valters Zirdziņš,  šefpavārs Tomass Godiņš, šefpavārs Lauris 

Aleksejevs, šefpavārs Juris Dukaļskis, šefpavārs Raimonds Zommers, zīmola veidotājis 

Aleksandrs Pavlovs, stiliste Kristīne Rudzinska, un citi darba devēji.Psiholoģi novadīja 26 

lekcijas- seminārus “Gribu labāk izprast sevi”. 

Mācību gada laikā, karjeras atbalsta pasākumos piedalījās vairāk nekā 4450 

interesenti: tehnikuma izglītojamie un viņu vecāki, pedagogi, vispārizglītojošo skolu skolēni 

un viņu vecāki, darba devēji, absolventi, 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.  



27 

 

Profesionālās izglītības prestiža un apgūstamo  profesiju popularizēšanai tehnikuma 

pedagogi un izglītojamie aktīvi piedalījās daudzos pašvaldību organizētajos pasākumos: 

Karjeras dienas, sporta pasākumos un citos, lai sniegtu skolēniem teorētisko un praktisko 

ieskatu par profesionālās izglītības iegūšanas iespējām, nākamajām profesijām un darba vidi. 

Tehnikumā 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. 

 

 

  

3.10.  PROJEKTU ĪSTENOŠANA UN ĀRVALSTU SADARBĪBA 
 

Tehnikums sekmīgi īsteno Eiropas dimensiju profesionālajā izglītībā, lai veicinātu 

sākotnējās profesionālās izglītības kvalitātes un pievilcīguma attīstību, sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanu.  

Tehnikumā ir laba starptautiskā atpazīstamība, jau vairāk kā 15 gadus skola 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 RIRIT projektu 

vadītāja ir ievēlēta par C.H.A.S.E. vadītāju.  

Tehnikumam ir izstrādāta “Internacionalizācijas stratēģija 2016. – 2020. gadam” un 

2016.gada 20.maijā tā ir saskaņota LR Izglītības un zinātnes ministrijā. 2016.gadā ir iegūta 

Profesionālās izglītības mobilitātes harta.  

No 2008. gada līdz 2017.gadam tehnikums ir sekmīgi īstenojis 19 Leonardo da Vinci, 

4 Comenius, 8 Nordplus projektus un 4 ERASMUS+ Pamattdarbības Nr. 1 (KA1) KA1 

projektus. Ik gadu tehnikums piedalās ERASMUS+ programmu projektu konkursos. ES 

projektu ietvaros dažādās Eiropas valstīs katru gadu tiek īstenotas 4-5 mēnešu mobilitātes 

vecāko kursu izglītojamajiem, 3-5 nedēļu mobilitātes jaunāko kursu izglītojamajiem, 2 nedēļu 

audzēkņiem ar īpašām vajadzībām un mazākām iespējām un 1 nedēļas mobilitātes 

pedagogiem.  Atskaites periodā RTRIT tiek īstenoti projekti: 

 

1. Erasmus+ 102 2016-1-LV01-KA102-022518 Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi 

01.09.2016 – 31.12.2017 (īstenotas 58 izglītojamo, 9 pedagogu un 2 pavadošo personu 

mobilitātes) 

2. Erasmus+ 101 2017-1-LV01-KA101-035399 Radoša izglītība dzīvei 01.09.2017-

31.08.2018 (3 vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu mobilitātes)  

3. Erasmus+ 116 2017-1-LV01-KA116-035386 Maini pasauli - sāc ar sevi! 01.09.2017-

31.08.2018 (88 izglītojamo, 2 pavadošo personu un 3 pedagogu mobilitātes) 

4. Erasmus+ 202 (stratēģiskās partnerības PI) 2015-1-LV01-KA202-013404 City guiding 

for vocational tourism education 01.09.2015-28.02.2018 (digitālo mācību līdzekļu 

izstrāde tūrisma izglītībā) 
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5. Erasmus+ 202 (stratēģiskās partnerības PI) 2017-1-PL01-KA202-038850 e-MOTIVE 

01.09.2017 – 31.08.2019 (pegagogu apmācība digitālo mācību materiālu izstrādē) 

6. Erasmus+ 202 (stratēģiskās partnerības PI) 2016-1-FI01-KA202-022755 CULINARY 

CARAVAN 01.09.2016 – 31.08.2018 (uzņēmējspēju veicināšana un uzņēmējdarbības 

izglītība PI audzēkņiem 15 ECTS) 

7. NordPlus Junior NPJR-2016/10417 Individual and flexible study paths 01.09.2016 – 

31.12.2017 (mācīšanās rezultātu veicināšana, 10 izglītojamo mobilitātes) 

 

ES projektu ietvaros tehnikumā tiek uzņemti dažādu Eiropas valstu audzēkņi, 

pedagogi un delegācijas. 2017.gadā RTRIT uzņēma kopumā 38 audzēkņi no Somijas, 

Lietuvas, Itālijas, Ungārijas, Turcijas, Francijas, Zviedrijas un Spānijas. Kā arī 24 skolu 

pārstāvji un nozares profesionāļi no Kipras, Itālijas, Lietuvas, Somijas, Spānijas. 

Lai veicinātu informācijas izplatību par projektu iespējām un izplatītu to rezultātus, 

RTRIT tika organizēti divi semināri – Rīgā un struktūrvienībā Preiļos “Radošums, izglītība un 

starptautiskā mobilitāte”.  

2017. gadā tehnikumā ir norisinājušās ārvalstu profesionālās izglītības pedagogu un 

nozares speciālistu meistarklases: 

 Kipras virtuves meistarklases Rīgā un Preiļos; 

 Itāļu picu meistarklase; 

 Itāļu virtuves meistarklase; 

 Itāļu galda klāšanas un apkalpošanas kultūras meistarklase; 

 Lietuviešu konditorejas meistarklase; 

 Lietuvas nacionālo ēdienu meistarklase; 

 Itāļu nedēļa RTRIT 

Tehnikuma pedagogi ir vadījuši nodarbības, meistarklases un apguvuši jaunas 

zināšanas un ēnojuši kolēģu darbu sadarbības partneru izglītības iestādēs Kiprā, Francijā, 

Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, Dānijā, Spānijā, Somijā un Itālijā. 

Tehnikums attīsta starptautisko sadarbību un meklē jaunas sadarbības organizācijas. 

2017. gadā uzsākta sadarbība ar Ukrainas Čerņivtsi reģiona Profesionālās izglītības centru, 

Maribor tūrisma skolu Slovēnijā un Alytaus profesionālās izglītības centru Lietuvā.  

 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 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. Projekta mērķis ir izveidot modernu un aprīkotu izglītības 

centru vienotā nekustamā īpašuma kompleksā, paredzot jaunas sporta zāles celtniecību, to 

savienojot ar tehnikuma ēkām Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā un Nīcgales ielā 26, Rīgā. 

Materiāli tehniskās bāzes, mācību vides modernizācija un jaunāko IKT risinājumu ieviešana. 

Veikt infrastruktūras uzlabošanu, prioritāro izglītības programmu mācību bāzes izveidošanu 

un atjaunošanu, kā arī nodrošinot ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.  

Arī mācību īstenošanas vietā Preiļos, ir uzsākta dienesta viesnīcas pārbūve un 

atjaunošana mūsdienīga un moderna mācību procesa nodrošināšanai. Izsludināts iepirkumus 

aprīkojuma iegādei dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai, kā arī jaunizveidojamo izglītības 

programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Ir veiktas mācību aprīkojuma piegādes atbilstoši 

noslēgtajiem piegāžu līgumiem.  
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4. PERSONĀLS 
 

Darbinieku skaits uz 2017.gada 1.janvāri – 321 

Darbinieku skaits uz 2017.gada 31.decembri – 312 

Vidējais darbinieku skaits 2017.gadā – 316 

Vidējais amata vietu skaits 2017.gadā – 306 

Vīrieši – 51 

Sievietes – 261 

 

Darbinieku vecums  

 

 
 

  

Visiem tehnikuma darbiniekiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. Doktora 

zinātniskais grāds 2 darbiniekiem, maģistra grāds 98 darbiniekiem, bakalaura grāds 38 

darbiniekiem, augstākā izglītība 53 darbiniekiem, 1.līmeņa augstākā 20 darbiniekiem, vidējā 

profesionālā izglītība 72 darbiniekiem un vidējā izglītība 23 darbiniekiem, pamatizglītība 6 

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 tehnikuma darbību:  

5.1.1. starptautiskā pārtikas izstāde „Riga Food 2017”;  

5.1.2. Dzejas dienas; 

5.1.3. „Labo darbu festivāls” pasākumi; 

5.1.4. “UNESCO nedēļas 2017” pasākumi - “Eiropas Kultūras mantojums” un “Kulinārais 

mantojums lietojumā” 

5.1.5. Eiropas valodas diena; 

5.1.6. Latgales brīvprātīgo forums; 

5.1.7. Rīgas starptautiskā dizaina izstāde “Desing Isle 2017”; 

5.1.8. Sadarbība ar  biedrību “Jauniešu kustībai”; 

5.1.9. konkurss “Profs 2017”; 

5.1.10. diskusija “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā”; 

5.1.11. “Lūgšanu brokastis” Rožkalnu kultūras namā; 

5.1.12. vecāku nedēļas pasākumi 2017.gada novembrī; 

5.1.13. Baltijas apvienotās skaistumkopšanas izstāde “Baltic Beauty 2017” kreatīvais 

meikaps; 

5.1.14. XII Baltijas SPA čempionāts; 

5.1.15. pasākumu cikls “Viesmības diena”; 

5.1.16. pasākumu cikls “Patriotu nedēļa”; 

5.1.17. konkurss “Rīmēsim Latvijai”; 

5.1.18. konkurss “ Mana dzimtā pilsēta Latvijā”; 

5.1.19. konkurss “Foto rāmis Latvijas simtgadei”; 

5.1.20. lāpu gājiens veltīts Lāčplēša dienai; 

5.1.21. izstāde “Valsts svētki mūsmājās”; 

5.1.22. erudītu spēle “Es mīli tevi, Latvija”; 

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

5.1.24. radošais pasākums ”Veidojam Latvijas kontūru kopā”; 

5.1.25. koncerts veltīts Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai; 

5.1.26. Itāļu nedēļa Rīgā; 

5.1.27. POP UP restorāns; 

5.1.28. labdarības akcija “Ziema pilsētā”; 

5.1.29. jauniešu deju kolektīvu pasākums “Ziemassvētku kauss – 2017” Īslīces kultūras namā; 

5.1.30. Ziemassvētku piparkūku izstāde; 

5.1.31. Ziemassvētku koncerts Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā; 

5.1.32. komandu konkurss “Erudīts” – UNESCO kultūras mantojums; 

5.1.33. piedalīšanās diskusijā “Barikāžu ugunskuru gaismā”, sadarbībā ar UNESCO; 

5.1.34. Zviedrijas Izglītības ministrijas vizīte tehnikumā; 

5.1.35. Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvia 2018; 

5.1.36. piedalīšanās deju kolektīvu koncertā “Draugu pulkā” Lapmežciema kultūras namā; 

5.1.37. stilistu vizuālā tēla izstāde “Fantāzijas jampadracis”; 

5.1.38. konkurss “Mans veltījums tīrai Latvijai”; 

5.1.39. piedalīšanās 25.starptautiskajā tūrisma izstādē  - gadatirgū “Balttour 2018”; 

5.1.40. piedalīšanās jauniešu forumā “Es esmu internetā. Es piedalos”; 

5.1.41. tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem; 
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5.1.42. “Skaistuma parāde” – līgavu frizūru un tērpu demonstrējumi; 

5.1.43. konkurss “Uzlecošā zvaigzne”; 

5.1.44. koru sadziedāšanās koncerts ar Rēzeknes tehnikuma jaukto kori; 

5.1.45. piedalīšanās Rīgas matemātikas 68. olimpiādes otrajā posmā; 

5.1.46. 24.starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2018”; 

5.1.47. atvērto durvju nedēļa uzņēmumos 2018; 

5.1.48. ēnu dienu pasākumos Rīgā un Latvijā; 

5.1.49. tikšanās ar zemes sardzes pārstāvjiem; 

5.1.50. Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkurss; 

5.1.51. radošais pasākums “Radi.Rādi.Raidi.2018” Kuldīgā un Vecbebros; 

5.1.52. profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvaldes salidojums – Labo darbu 

festivāls; 

5.1.53. profesionālās meistarības konkursu diena; 

5.1.54. kora piedalīšanās koncertā “Rīgas gailis 2018” Rīgas Doma baznīcā; 

5.1.55. tikšanās ar pašvaldības policijas darbiniekiem; 

5.1.56. piedalīšanās “Lielajā talkā” Biķernieku mežā sadarbībā ar Valsts policiju; 

5.1.57. “Baltā galdauta svētki”, veltīti Latvijas republikas neatkarības atjaunošanas dienai; 

5.1.58. tikšanās ar probācijas dienesta darbiniekiem; 

5.1.59. sporta spēles un koncerts “Siržu zagļi” Baložu vidusskolā; 

5.1.60. tehnikuma izglītojamo piedalīšanās konkursā “Erudīts -2018” Jelgavā; 

5.1.61. piedalīšanās Latvijas Tirgotāju asociācijas pasākumos; 

5.1.62. deju kolektīva “Laile” piedalīšanās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētkos. 

5.1.63. aktuālās informācijas izvietošana tehnikuma mājas lapā www.rtrit.lv un tehnikuma 

lapās sociālas tīklos Facebook: https://www.facebook.com/RigasTRIT. 
 

 

5.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI  
2017./2018. mācību gada laikā notika vairākas izglītojamo un viņu vecāku 

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

uzņēmējiem par tehnikuma darba kvalitāti. 

Veikts sociālo tīklu monitorings, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par tehnikuma 

darbību un komunikāciju ar mērķauditoriju. 

Par tehnnikuma 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); 
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 Latvijas Maiznieku biedrība (LMB); 

 Latvijas pavāru klubs; 

 Latvijas Siera klubs; 

 Latvijas Bērnu bāreņu fonds;  

 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. Pētījumi parāda, ka pašlaik trūkts 14000 kvalificētu darbinieku. 

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", SIA "STOCKMANN",SIA 

„POLAR BEK DAUGAVA”, Viesnīca ''Tallink Hotel Rīga'', Opera Hotel SPA, u.c. 

Tehnikumā iegūtās profesijas ir darba tirgū pieprasītas. Lielākā daļa topošo absolventu jau 

kvalifikācijas prakses laikā tika noformēti pastāvīgā darbā. 
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6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI  
 

6.1. GALVENIE UZDEVUMI 

6.1.1. Piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un 

labo darbu maratons.” 

6.1.2. Īstenot dažādas izglītojamo pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, iesaistīties un 

līdzdarboties Latvijas Republikas simtgades sagatavošanā un svinēšanā. 

6.1.3. Veicināt jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu 

gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. 

6.1.4. Turpināt tehnikumā uzsākto tradicionālo pasākumu norisi - Skolotāju diena, Dzejas 

dienas, Mārtiņdienas tirgus, izstāde „Valsts svētki mūsmājās”, Ziemassvētku piparkūku 

izstāde, u.c. 

6.1.5. Turpināt darbību Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas 

programmā AWARD. 

6.1.6. Pilnveidot audzināšanas darba sistēmu tehnikumā, panākot efektīvāku ģimenes un 

tehnikuma pedagogu sadarbību vienota audzināšanas mērķa sasniegšanā. 

6.1.7. Izglītojamo pašpārvaldei aktivizēt izglītojamos sabiedriskajai līdzdalībai tehnikumā.  

6.1.8. Turpināt pilnveidot materiāli – tehnisko bāzi interešu izglītības kolektīvu darbības un 

kvalitātes nodrošināšanai. 

6.1.9. Sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu grupu audzinātājiem, interešu izglītības 

skolotājiem un dienesta viesnīcas skolotājiem. 

6.1.10. Paplašināt mācību programmas, kurās tiek ieviestas Darba vidē balstītas mācības. 

 

 

6.2.  IZGLĪTĪBAS PROCESS UN AUDZINĀŠANAS DARBS 

6.2.1. Aktualizēt un pilnveidot audzināšanas programmas atbilstoši izstrādātajiem mācību- 

audzināšanas plāniem. 

6.2.2. Attīstīt 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, organizējot 

profesionālās pilnveides kursus, kā arī piesaistīt jaunos pedagogus un veicināt viņu 

iekļaušanos kolektīvā. 

6.2.5. Turpināt atbalstīt izglītojamo un pedagogu radošo darbību dažādos starpvalstu un ESF 

projektos. 

6.2.6. Veicināt pedagogu pieredzes apmaiņas un labās prakses popularizēšanu. 

6.2.7. Pilnveidot pedagogu kompetences par pilsoniskās audzināšanas jautājumiem, 

organizējot kursus “Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”. 

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 100.gadadienas atzīmēšana, Baltu 

vienības 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 2018”, 

“Skola 2019”, un citos IZM un VISC organizētajos pasākumos. 
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6.2.11. Piedalīties Latvijas Republikas simtgades pasākumos. 

6.2.12. Turpināt tehnikumā 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, Koru kari, radošo 

darbnīcu, meistarklašu organizēšana, karjeras dienu organizēšana, uzņēmēju dienu 

organizēšana, Ēnu dienu organizēšana, konferenču organizēšana izglītojamo un pedagogu 

profesionalitātes paaugstināšanai. 

6.2.13. Tehnikuma 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. Aktualizēt Izglītojamo pašpārvaldes darbu mācību un audzināšanas jautājumu 

risināšanā. 

6.2.25. Turpināt darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, piedaloties dažāda mēroga 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

6.2.26. Pievērst uzmanību audzināšanas metožu atbilstībai izglītojamā tikumiskās attīstības 

nodrošināšanai. 

6.2.27. Sekmēt izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes, un patriotisma 

nostiprināšanos, radot iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā un tehnikuma sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā. 

6.2.28. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt tehnikuma un 

vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs. Īpaši 

uzsverot, izglītojamo pašpārvalžu aktivitātes pilsoniskās līdzdalības īstenošanā,  gatavojoties 

Latvijas simtgadei, un plānot aktivitātes ilgtermiņā (2017.-2021.gadam). 

6.2.29. Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un izglītojamo pašpārvaldes darbību, radot 

iespējas līdzdalībai izglītības procesa un tehnikuma vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā. 

6.2.30. Veicināt izglītojamo piedalīšanos Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu 

pašaudzināšanas programmā AWARD.  

6.2.31. Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas 

līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību: 

6.2.31.1. saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana; 

6.2.31.2. Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši 

vecumam; 

6.2.31.3. apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna izmantošana; 

6.2.31.4. cilvēkdrošība. 

6.2.32. Aktualizēt saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūru. 
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6.2.33. Veikt informatīvo darbu par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 

pienākumu ievērošanu. 

6.2.34. Veicināt kompetenču attīstību. 

6.2.35. Veicināt apkārtējās vides sakopšanu un saglabāšanu, resursu jēgpilna izmantošanu, 

stiprināt izpratni par cilvēkdrošību. 

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

6.2.36.1. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku tradīcijas 

nepārtrauktības nodrošināšanu; 

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

 

 

6.3. FINANŠU UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

6.3.1. Uzlabot 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. Nodrošināt tehnikuma telpu racionālu izmantošanu. 

6.3.10.  Izmantot tehnikuma intelektuālo kapacitāti, piedāvājot konsultāciju pakalpojumus, 

organizējot speciālistu meistarklases, seminārus. 
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