APSTIPRINU
LR IZM Rīgas Valsts tehnikuma direktors
Paraksts
E. Grinbergs
Rīgā, 2011.g. 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2010.gada 05.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413
“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
Rīgas Valsts tehnikums iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai 2010.gada
publisko pārskatu.

1.Iestādes juridiskais statuss.
Rīgas Valsts tehnikums (Reģ.Nr.LV90000281996, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīga, LV – 1817)
ir Latvijas Republikas Ministru kabineta izglītības iestāde profesionālās izglītības programmu īstenošanai.
Tehnikumam ir tiešās valsts pārvaldes iestādes statuss, tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša
izglītības iestāde, tai ir sava simbolika, konti Valsts kasē.
2.Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga.
Tehnikuma pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
3.Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas).
3.1.Tehnikuma darbības mēŗkis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, valsts profesionālās
izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mēŗku sasniegšanai.
3.2.Tehnikuma pamatuzdevumi:
3.2.1.nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes;
3.2.2.sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskām
iemaņām;
3.2.3.veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi.

4. 2010./2011. gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi).
4.1. Kvalitatīvu speciālistu sagatavošana atbilstoši darba tirgus prasībām


Kontingenta saglabāšana;



Izglītojamo patstāvīgā darba akcentēšana profesionālo darba iemaņu nostiprināšanai;



Skolotāju profesionālās un pedagoģiskās meistarības pilnveide, mācību metodisko materiālu
sagatavošana;



Izglītojamo zināšanu kvalitātes paaugstināšana, kā arī motivācija profesionālās izglītības
iegūšanai;



Izglītojamo motivācija valsts centralizēto un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtējuma
līmeņa paaugstināšanai;



Karjeras izglītības veicināšana;



Aktivizēt sadarbību ar darba devējiem praktisko mācību, kvalifikācijas prakses, darba vietu
nodrošināšanai un materiālās bāzes pilnveidošanai;



Aktivizēt un pilnveidot profesionālās orientācijas/karjeras izvēles darbu, sadarbībā ar darba
devējiem un vispārizglītojošām skolām.

4.2. Mācību un audzināšanas darba optimizācija


Veicināt I kursa izglītojamo adaptāciju tehnikumā;



Veidot izglītojamo izpratni par pienākumiem, tiesībām un atbildību;



Veicināt izglītojamo pašattīstību un pašvērtējumu karjeras izaugsmes aspektā;



Sekmēt izglītojamo patriotisko audzināšanu un pilsonisko aktivitāti;



Piedalīties ES atklātajos projektu konkursos profesionālās izglītības kvalitātes pilnveidei;



Vecāku aktivizēšana izglītojamo mācību un audzināšanas problēmu risināšanā;



Izglītojamo pašpārvaldes darba aktivizēšana mācību un audzināšanas jautājumu risināšanā.

4.3. Iekšējās kontroles aktivizēšana


Iekšējās kārtības noteikumu un darba drošības noteikumu izpilde;



Izglītotāju/darbinieku darba disciplīna;



Praktisko mācību un patstāvīgo darbu kvalitātes kontrole;



Tehnikuma normatīvo aktu atbilstība Izglītības likumam un citiem izglītību regulējošiem
likumiem.

4.4. Tehnikuma attīstības stratēģija


Pilnveidot izglītības programmu materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu piesaistot ES
projektu finansējumu;



Jauno skolotāju piesaistīšana un skolotāju tālākizglītības veicināšana un atbalstīšana;



Vides sakārtošana;



Ķīmijas un elektropiedziņas laboratoriju modernizācija un dabas zinību kabineta izveide ERAF
projekta ietvaros;



Poligrāfijas centra mācību bāzes izbūve Dārzciema ielā 64 ERAF projekta ietvaros;



Elektropoligona izveide enerģētikas profesijai.

20010./2011.m.g. RVT īsteno 21 (divdesmit vienu) 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības
programmas, kā arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas ar mērķi sagatavot
konkurētspējīgus profesionālus speciālistus, personības, darbiniekus ar plašām zināšanām.
RVT ir 5 nodaļas un 4 centri, arī filiāles Balvos un Krāslavā, kurās īsteno
izglītības programmas:

šādas profesionālās

DATORSISTĒMAS
Kvalifikācija: datorsistēmu tehniķis
Tiek sagatavoti datorsistēmu tehniķi informācijas un datu apstrādes veikšanai un pielietojamo programmu
pakešu izmantošanai dažādos uzņēmumos, firmās un organizācijās, kur izmanto datortehniku.
PROGRAMMĒŠANA
Kvalifikācija: programmēšanas tehniķis
Tiek sagatavoti programmēšanas tehniķi datortehnikas ekspluatācijai un datortīklu darbības nodrošināšanai
datorcentros, iestādēs un komercorganizācijās.
ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI
Kvalifikācija: sekretārs
Tiek sagatavoti sekretāri un biroja tehniskie darbinieki uzņēmumu administratīvās struktūras vienībās, lai
kārtotu lietvedību, organizētu lietišķas tikšanās, savas kompetences ietvaros patstāvīgi atbildētu uz
korespondencēm, izmantojot datortehnikas u.c. tehniskos līdzekļus, veiktu informācijas un datu apstrādi.

AUTOTRANSPORTS
Kvalifikācijas:
 Automehāniķis;
 Transportlīdzekļu krāsotājs;
 Autoatslēdznieks
Tiek sagatavoti automehāniķi, transportlīdzekļu krāsotāji un autoatslēdznieki, kuri var strādāt automobiļu un
to mezglu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu
tirdzniecības uzņēmumos, automobiļu apskates centros, auto saimniecībā un tās apritē.

GRĀMATVEDĪBA
Kvalifikācija: Grāmatvedis
Tiek sagatavoti grāmatveži ar vispusīgām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām un iemaņām uzņēmumu
grāmatvedības uzskaites organizēšanā un veikšanā Absolventi var strādāt par grāmatvežiem, ekonomistiem
gan valsts, gan privātajos uzņēmumos.
KOMERCZINIBAS
Kvalifikācija: Transporta pārvadājumu komercdarbinieks
Tiek sagatavoti visās ar transporta pārvadājumiem un transporta pakalpojumiem saistītās nozarēs strādājoši
darbinieki, kuri spēj veikt dažādas ekspeditora darba un komercdarbības operācijas, izmantojot speciālas
datorprogrammas, sagatavot un noformēt dokumentāciju, novērtēt uzņēmuma pakalpojumu efektivitāti,
sazināties ar klientiem ne tikai valsts valodā, bet arī svešvalodās
Kvalifikācija: Komercpakalpojumu darbinieks (arī Balvu RVT filiālē)
Komercpakalpojumu darbinieks var strādāt par grāmatvedības darbinieku, tirgvedības konsultantu,
struktūrdaļas darba organizētāju un līdzīgu pienākumu izpildītāju dažādu nozaru uzņēmumu komercnodaļās,
realizācijas un tirgvedības nodaļās.
ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA
Kvalifikācija: Elektriķis
Tiek sagatavoti elektroiekārtu montāžas un ekspluatācijas elektriķi.
KOKAPSTRĀDES TEHNOLOĢIJAS UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA
Kvalifikācija: Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis (arī RVT Krāslavas filiālē)
Tiek sagatavoti ražošanas tehniķi kokapstrādes tehnoloģijā, kuri var strādāt Kokapstrādes uzņēmumos, vadīt
iecirkņa vai maza ceha darbu.

INŽENIERMEHĀNIKA
Kvalifikācija: Mašīnbūves tehniķis
Tiek sagatavoti mašīnbūves tehniķi, kuri var strādāt metālapstrādes uzņēmumos, vadīt iecirkņa un neliela
uzņēmuma darbu.

ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJA
Kvalifikācija: Ķīmijas tehniķis
Tiek sagatavoti ražošanas tehniķi dažādām silikātu rūpniecības nozarēm, ar zināšanām un iemaņām
būvkeramikas, porcelāna, sadzīves keramikas un stikla izstrādājumu ražošanas tehnoloģijā, jaunu saistvielu
ražošanā un ķīmijas laboratorijās.
POLIGRĀFIJA UN IZDEVĒJDARBĪBA
Kvalifikācijas:
 Poligrāfijas ražošanas tehniķis;
 iespieddarbu maketētājs;
 ofseta iespiedējs;
 iespiedprodukcijas pēcapstrādātājs;
Iegūst profesionālo vidējo izglītību.
Pēc vidusskolas (ESF projekta „Par sadarbību ESF programmas „Cilvēkresursi un nadarbinātība”
papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „ Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
īstenošana ietvaros)
 Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists;
DZELZCEĻA TRANSPORTS (ar IZM rīkojumu Nr. 333 no 03.08.2009.gada pievienots RVT)
Kvalifikācijas:


dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis;



dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis;



lokomotīvju saimniecības tehniķis;



Sliežu ceļu saimniecības tehniķis.

Pēc vidusskolas


ESF projekta specialitāte - dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis;

RVT ir 92

- mācību grupas, uz 01.10.2010. - 2278

audzēkņi, strādā 356 darbinieki, t.sk., 185

pedagogi/izglītotāji, 1 medicīniskais darbinieks(sertificēta ārste) un 170 pārējie darbinikieki.
RVT kopējais grāmatu skaits 101922, t.sk.,64997 mācību grāmatas.

PĀRSKATA GADA GALVENO UZDEVUMU IZPILDE
2010./2011. m. g. mācību metodiskais un audzināšanas darbs izpildīts kā bija plānots.
Piedalīšanās IZM, VISC, u.c. organizētajos pasākumos, konkursos, skatēs, rezultāti.
2010./2011. m.g. tehnikuma skolotāji piedalījās Izglītības un Zinātnes ministrijas Valsts izglītības
satura centra, ka arī citu ministriju, augstskolu un centru organizētajos pasākumos, darba grupās, kursos,
konkursos un skatēs.
Automobiļu nodaļas skolotāji:


piedalījās Toyota Baltic AS rīkotajos semināros par jaunākajām tehnoloģijām autotransporta
tehniskajā aprīkojumā;



A.Stūris piedalījās VISC organizētajā seminārā par CPKE satura pilnveidi profesionālajai
kvalifikācijai automehāniķis;



A. Stūris un audzēkņu komanda piedalījās VISC rīkotajā profesionālās meistarības konkursā
“Automehānika 2010”;



A. Stūris un audzēkņu komanda piedalījās SIA Melga Plus rīkotajā profesionālās meistarības
konkursā;



A. Stūris un audzēkņu komanda piedalījās SIA Orange – Garaž rīkotajā profesionālās meistarības
konkursā;
Dzelsceļnieku nodaļa:



Skotājs Kaspars Adģers ieguva kompetences sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu veikšanā un
būvuzraudzībā (kabeļlīnijas līdz 1 kV; būvju zibensaizsardzības ietaises (pasīvās));telekomunikāciju
sistēmas un tīkli būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;dzelzceļa objektu būvniecības procesu vadība;
dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvuzraudzība; dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;
piedalījās pasākumā PROFS 2011;



Skotājs Normunds Balabka piedalījās praktiskajā kursā “Droša darba skola”, Profesionālās izglītības
attīstības perspektīvas”, „Istenotā Eiropas Sociālā fonda projekta seminārā „Profesionālo mācību
priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču
paaugstināšana” un seminārā „Projekta moduļu programmu un materiālu aprobācija”, „Darba tiesisko
attiecību, darba vides, drošības un darba aizsardzības kompetenču paaugstināšanas modulis”.
Hannoveras industriālā izstādē un automobiļu/auto rezerves daļu izstādē Leipcigā AMI/AMITEC. 3.
Starptautiskā zinātniski-praktiskā konferencē „Vienotā izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēma”;



Skotāja Nataļja Barere piedalījās „Istenotā Eiropas Sociālā fonda projekta seminārā „Profesionālo
mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču
paaugstināšana” un seminārā „Projekta moduļu programmu un materiālu aprobācija”, „Darba tiesisko
attiecību, darba vides, drošības un darba aizsardzības kompetenču paaugstināšanas modulis”Darba
grupas sanāksmē par 2010./2011. m.g. Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena
organizāciju profesionālajai kvalifikācijai „Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un
kustības drošības tehniķis”. Darba grupas izveides sanāksmē profesionālajā kvalifikācijā „Dzelzceļa
transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis”;



Skotāja Jeļena Griņevska piedalījās darba grupas sanāksmē par 2010./2011.m.g. Centralizētā
profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizāciju profesionālajai kvalifikācijai „Dzelzceļa
transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis”. Darba grupas izveides
sanāksmē profesionālajā kvalifikācijā „Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un
kustības drošības tehniķis”. Saņēma sertifikātu „Par VISC ārštata metodiķa statusa par
piedalīšanos prof. kvalifik. eksāmena uzdevumu izstrādē”;



Skotāja Nataļja Ivaškovska piedalījās darba grupas izveides sanāksmē par profesionālo
kvalifikāciju „Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības
tehniķis”;



Skotāja Nadežda Lukjaņenoka saņēma sertifikātu „Par VISC ārštata metodiķa statusa par
piedalīšanos prof. kvalifik. eksāmena uzdevumu izstrādē”;

 Skotāja Nadežda Lauhina piedalījās „Istenotā Eiropas Sociālā fonda projekta seminārā
„Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un
praktisko kompetenču paaugstināšana” un „Projekta moduļu programma un materiālu
aprobāciju”, seminārā „Informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču paaugstināšanas
modulis”. Piedalījās darba grupas sanāksmē par 2010./2011.m.g. Centralizētā profesionālās
kvalifikācijas eksāmena organizāciju profesionālajai kvalifikācijai „Dzelzceļa transporta
pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis”;
 Skotāja Klavdija Šilova piedalījās projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšana prioritārajos mācību priekšmetos”.
Ekonomikas nodaļa:


Skolotājas Lelde Šēra un Laila Uzule piedalījās Leonardo da Vinci projekta pieredzes apmaiņas
braucienā uz Spāniju – ieguva starptautisko sertifikātu – „Certificate of Recognition for Acquired
Experience and Competences” no 23.10.2010;



Skolotāja – Renāte Neilande piedalījāsVISIC organizētajā seminārā „Profesionālās
kvalifikācijas eksāmena izstrādes metodikas pilnveidošana”;



Skolotājas – Olga Špoģe, Renāte Neilande pedalījās RVT rīkotajā seminārā „Mūsdienu
skolotāja kompetences”;



Skolotājas - Ārija Geiba, Karmena Freimane, Lāsma Pudule – piedalījās ESF projektā, lai noteiktu
atbilstību kādam no kvalitātes līmeņiem;



Skolotāja Lelde Šēra piedalījās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes organizētajā ESF
projekta 21.03.2011. līdz 08.04.2011. aktivitātēs – „Skolotāja aptauja par skolēna mācību darbību un
uzvedību”;



Skolotāji – B. Bržeska, L. Šēra, M. Lablaika, K. Freimane, L. Pudule, A. Papins
aprobācijas seminārā Banku augstskolā;

piedalījās



Skolotāji – Olga Špoģe, Maija Lablaika, Atis Papins piedalījās Gramatvedības un Finanšu koledžas
rīkotajā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vienotā izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēma”;



Skolotājas A. Pozņaka, L. Pudule, I. Radčenko un A.Paramonova piedalījās grāmatvedības seminārā
profesionālo priekšmetu skolotājiem;



Skolotāja Lelde Šēra piedalījās24 stundu praktiskās darbības mācību izbraukuma seminārā –
„Tūrisma produktu piedāvājums, klientu piesaiste un mārketings”; piedalījās Biznesa augstskolas
Turība rīkotajā seminārā „Sabiedrības attīstības aktuālie jautājumi”;



A. Pozņaka piedalījās VISC organizētajā darba grupā kvalifikācijas eksāmena satura izstrādē un
pilnveidē profesionālajai kvalifikācijai „Grāmatvedis”;

Kokapstrādes centrs:


Krāslavas filiāles skolotāji E.Bebris, K.Vanags un audzēkņi piedalījās VISC organizētajā praktiskās
darbības

seminārā „Rokas elektroinstrumentu pielietošana kokizstrādājumu izgatavošanā”, kas

notika Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā 2010.gada novembrī;


Krāslavas filiāles skolotājs V. Šidlovskis piedalījās VISC un Rīgas Amatniecības vidusskolas
rīkotajā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā „KRĒSLS
2011”, kas norisinājās 2011.gada jūnijā.

Ķīmijas nodaļa:


skolotājs V.Ozoliņš piedalījās VISC organizētajā darba grupā par CPKE satura pilnveidi
profesionālajai kvalifikācijai “Elektriķis”;



skolotāja I.Federe piedalījās ESF projekta ,, Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses
vadītāju teorētisko

zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana''. Teorētisko zināšanu

paaugstināšanas moduļu programmas ,, Darba tiesisko attiecību un darba aizardzības modulis ''
aprobācijas seminārā, 2011.g.
Sekretariāta un biroja darba nodaļa:


skolotāji - D. Skutāne un K. Linde piedalījās VISC organizētajos semināros par 2010./2011.m.g.
CPKE norisi un satura pilnveidi.

Sadarbība ar darba devējiem, to apvienībām, vietējo pašvaldību
Kvalitatīvai mācību procesa nodrošināšanai un sekmīgai izglītības programmu īstenošanai būtiska
nozīme ir sadarbībai ar darba devējiem par izglītības satura jautājumu pilnveidi, praktisko mācību un
kvalifikācijas prakses īstenošanu. Notiek vadības, pedagogu un darba devēju dialogs par mācību procesa
uzlabošanu un kvalifikācijas prasību izmaiņām, jauno tehnoloģiju materiālo resursu ieviešanā.

Kvalifikācijas eksāmenu komisiju sastāvos piedalījās darba devēji. Kvalifikācijas un mācību prakses
nodrošināšanai 20010./2011. m.g. sadarbojāmies ar uzņēmumiem, ar kuriem noslēgti līgumi gan par mācību
praksi, gan par kvalifikācijas praksi: SIA „VITA Mārkets”, SIA „Zelta Vārpa”, “T3 Baltic”,SIA “Dnet IT
risinājumi”, „Opti Line”, SIA „Lattelecom”, SIA „B.L.B. Baltijas Termināls”, SIA „Lido Spice”, SIA „PV
Global”, SIA „FT Bus”, SIA „Audits 55”, SIA „”Winkler Baltija”; SIA „Kurzemes namu
apsaimniekotājs”, SIA „Baltik master”, SIA „Finansu ceļvedis”, A/S „Dzintars”, SIA „Balta EKO”;
T/C „Rosme”, SIA „Logistor”, SIA „Farhard”,VA/S „Latvijas pasts”, SIA „BIOVELA”; A/S
Grindeks; A/S Latvenergo; Toyota Baltic AS,SIA”WESS” Motors; “Troja”, “Baldze”; SIA
“Netpoint Technologies”; VAS “Latvijas dzelzceļš”, Rīgas pasažieru stacija; Latvijas Poligrāfijas
uzņēmumu asociācijas uzņēmumi: SIA “ Livonia Print”, SIA “Preses nams Baltic” ,SIA PG Mūkusala, A/S
Paraugtipogrāfija, SIA “ United pres”, A/S Kvadra Pak, SIA Talsu tipogrāfija, A/S Poligrāfists, SIA Madonas
poligrāfists, Zvaigzne ABC, SIA Jumava u.c.

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
Kvalifikācijas eksāmena rezultāti liecina par audzēkņu zināšanu un prasmju paaugstināšanos.
Kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja un kvalifikāciju ieguva 97,7 absolventu.

2011. gadā kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 518 4. kursu audzēkņi (2010.gadā – 506), no tiem nokārtoja
un ieguva atbilstošu kvalifikāciju – 506 (97,7%) iepriekšējā mācību gadā – 499 audzēkņi (98,6 %).
Kvalifikāciju neieguva 12 audzēkņi (2,3 %). Komisijas secināja, ka visumā teorētisko zināšanu un praktisko
iemaņu līmenis ir līdzīgs kā iepriekšējā mācību gadā. 25 audzēkņi jeb 4,8 % ieguva augstāko vērtējumu 10
„izcili”, bet 254 audzēkņi jeb 52,9 % ieguva vērtējumu „labi”, „ļoti labi” un „teicami”.
100% nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu un ieguva atbilstošu kvalifikāciju Ķīmijas nodaļas audzēkņi
t.sk. Ķīmijas tehnoloģijas, Automehāniķi, Mašīnbūves tehniķi, Sekretariāta un biroja darba organizatori
Datortehnikas nodaļas absolventi, Grāmatvedības,, Kokapstrādes centra un Dzelzceļnieku centra absolventi.

Tabulā sniegta informācija par RVT iegūstamo profesionālo kvalifikāciju

CPKE

Vērtējums (balles)
nokārtoja

skaits, kuri

Audz.

CPKE

kārtoja

skaits, kuri

Profesionālā kvalifikācija

Audz.

absolventu CPKE rezultātiem

10

9

8

7

6

5

KOPĀ

518

506

25

74

79

101

78

149

Mašīnbūves tehniķis

17

17

-

1

-

2

5

9

Automehāniķis

59

59

-

-

3

2

7

47

Sekretārs/e

16

16

1

3

3

4

3

2

Grāmatvedis

67

67

7

10

14

16

12

8

Transporta pārvadājumu

28

25

-

2

2

2

4

15

Komercpakalpojumu darbinieks

54

54

2

8

10

6

5

23

Koka izstrādājumu ražošanas

25

25

-

-

3

5

6

11

Koksnes materiālu apstrādātājs

15

15

-

-

2

9

4

-

Ķīmijas tehniķis

20

20

-

2

2

4

5

7

Elektriķis

26

25

4

10

4

2

3

2

Programmēšanas tehniķis

35

35

3

5

6

11

2

8

Datorsistēmu tehniķis

30

30

1

13

9

5

2

-

Iespieddarbu maketētājs

27

27

1

4

3

10

2

7

Ofseta iespiedējs

24

16

-

2

3

4

3

4

Iespiedprodukcijas

11

11

2

2

3

4

-

-

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

18

18

2

4

2

-

6

4

Dzelzceļa transporta pārvadājumu

15

15

-

3

4

8

-

-

7

7

1

2

1

1

2

-

24

24

1

3

5

6

7

2

komercdarbinieks

tehniķis

pēcapstrādātājs

organizācijas un kustības drošības
tehniķis
Dzelzceļa transporta automātikas,
telemehānikas un sakaru tehniķis
Lokomotīvju saimniecības
tehniķis

2011. gada VISC eksāmenu rezultātu analīze metodiskajās komisijās notiks septembrī, bet
pedagoģiskajā padomē – novembrī.
Analizējot iepriekšējā mācību gada galveno uzdevumu izpildi var secināt, ka tehnikuma kolektīvs
veicis nopietnu darbu audzēkņu kontingenta saglabāšanā, bet ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī kopumā
un ģimeņu labklājības līmeni, audzēkņi tomēr nolemj meklēt darba piedāvājumus, lai varētu sevi nodrošināt,
tādā veidā atvieglojot materiālo slogu no vecāku pleciem, kā rezultātā ir grūti apvienot mācības un darbu,
tāpēc atskaitīto audzēkņu skaits, šogad tas ir 9,8% (iepriekš 7,3%).

Atskaitīto audzēkņu īpatsvara samazināšana
IZGLĪTOJAMO SKAITS PERIODA SĀKUMĀ 01.01.2010.

Tajā
skaitā

2278

Atskaitīto izglītojamo skaits kopā

223

Atskaitīto izglītojamo skaits kopā procentuāli

9.8%

slimības dēļ

21

nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums

29

par izglītības iestādes neapmeklēšanu

38

dzīves vietas maiņas dēļ

19

ģimenes apstākļu dēļ

36

citi iemesli

17

pārgāja uz citām izglītības iestādēm

59

Pedagoģiskās padomes darba rezultāti.
Atbilstoši pedagoģiskās padomes sēžu plānam notikušas pedagoģiskās padomes sēdes. Pedagoģiskās
padomes sēdēs, kā katru gadu, tika izskatīti aktuāli mācību metodiskā un audzināšanas darba jautājumi, kā arī
tehnikuma finansiālā darbība. Tika veikta 2009./2010.m.g. rezultātu analīze un kolektīvs informēts par ESF
projektiem. Informācijas centra speciālisti izskaidroja E-apmācība aktualitātes. Kolektīvs tika iepazīstināts ar
RVT Profesionālās izglītības attīstību un investīciju stratēģisko plānu 2010. – 2015. gadam. Pedagoģiskās
padomes sēdēs administrācija kolektīvu

informēja par

2010./2011.m.g. VISC organizētiem sertifikātu

eksāmeniem un CPKE, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.
Reizi gadā par savu darbu pedagoģisko padomi informē Audzēkņu pašpārvalde.

Iepriekšējās kontroles sistēma
Galvenie kontroles virzieni un prioritātes mācību gadā bija kontingenta saglabāšana, mācību un
audzināšanas darba optimizācija struktūrvienībās, tehnikuma iekšējo normatīvo aktu atbilstība Ministru
kabineta noteikumiem.
Kontroles rezultāti tika apspriesti tehnikuma padomes sēdēs. Veikta tehnikuma iekšējo normatīvo
dokumentu aktualizācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Tehnikuma nolikums iesniegts
apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā.
Uzsākot jauno mācību gadu tiek noskaidrots vai viss nepieciešamais materiāli tehniskais
nodrošinājums (mācību programma, tematiskie plāni), ir pieejams.
Katru mēnesi tiek veikta audzēkņu atestācija, kavējumu uzskaite, sekmju izraksti tiek nosūtīti
audzēkņu vecākiem.
Katru pirmdienu administrācijas sanāksmēs tiek saplānoti nedēļā veicamie darbi.
Cilvēkresursu attīstība, darbinieku apmācība
Tehnikuma administrācijas un pārvaldes amatus ieņem atbilstošas izglītības un kvalifikācijas
darbinieki.
Administrācijas, skolotāju un saimniecisko darbu kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumiem.
Personāla kvalifikācijas paaugstināšana un profesionālā pilnveide notiek saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
Tehnikuma administrācija atbalsta personāla vēlmi paaugstināt un pilnveidot savu kvalifikāciju.
Daudzi skolotāji piedalās ESF finansētajos izglītības projektos.
2010./2011.m.g. 3 pedagogi ieguva bakalaura līmeņa augstāko izglītību, 5 - maģistra grādu.
14 RVT pedagogi turpina studijas augstākās izglītības iestādēs: RPIVA, RTU, LU, EKA.
Vairāki tehnikuma skolotāji apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus vai seminārus.
Analizējot veikto darbu mācību un audzināšanas darba optimizācijā varētu vēlēties lielāku vecāku
līdzdalību, jo bieži vecāki pat nereaģē uz audzinātāju ziņojumiem par audzēkņu sekmēm.
Audzināšanas darba, profesionālās orientācijas, karjeras izglītības un adaptācijas pasākumi.

Mācību uzsākšana jaunā skolā ievieš kardinālas izmaiņas jauniešu dzīvē, mainās sociālā vide, mācību
darba organizācijas shēma. Līdz ar to aktualizējas vajadzība adaptēties. Šo stāvokli raksturo iekšējā spriedze,
kas rada grūtības lēmumu pieņemšanā. Adaptācijas periodā audzēkņi mācās atrast mācībām personīgo jēgu
un motivāciju, iepazīt izvēlēto profesiju, mainīt uzvedību, atbilstoši jaunajai sociālajai lomai, attīstīt
sadarbības iemaņas un integrēšanos kolektīvā. To palīdz realizēt grupu audzinātāju darba formas:


ekskursijas (arī iepazīšanās ar RVT telpām);



iepazīšanās ar iekšējās kārtības un darba drošības noteikumiem;



savstarpējā iepazīšanās (spēles);



aptaujas un anketēšana par pirmajiem iespaidiem tehnikumā.

RVT Psihologam sadarbojoties ar pedagogiem tiek veikti komandu saliedēšanas treniņi un pasākumi, rīkoti
semināri - par jauniešu adaptāciju sociālā vidē; stresa menedžmentu; līdzatkarību; psiholoģisko noturību, kā
arī veikta RVT sociālpsiholoģiskā klimata izpēte un citi pētījum:.
1. kursa adaptācijas aptauja ,,Kā es jūtos RVT’’;
2. un 3. kursa audzēkņu grupu psiholoģiskā klimata izpēte ,,Mana attieksme pret RVT’’;1.,2. un 3.
kursa audzēkņu aptauja ,,Mans skolotājs’’;
pētījumi jauniešu grupu ietvaros.
Individuālais un grupu darbs (mācību motivācija, attiecības, mediācija, atkarības, personības
pašizpēte, karjera u.c.).
Sekmju un mācīšanās spēju pašnovērtējums mēnešu un semestru beigās.
Pedagogiem jāiegūst izglītojamo uzticību, lai adaptācijas process būtu efektīvāks jāveicina sadarbība ar bērnu
namiem, lai izglītojamais redzētu un iepazītos ar profesionālajām izglītības iestādēm.
Tehnikumā mācību gada laikā tika organizētas 5 informācijas dienas. Ar mācību iestādes darbības
virzieniem var iepazīties tehnikuma mājas lapā. Tika organizētas audzēkņu tikšanās ar darba devējiem un
augstskolu pārstāvjiem un izskatīti jautājumi par tālākizglītības iepējām.
Tika veikts darbs, lai veidotu audzēkņu pozitīvu attieksmi pret valstī notiekošajiem demokrātiskajiem
un politiskajiem procesiem.
Tradicionāli notiek Lāčplēša dienai veltīta viktorīna 1. kursiem, kā arī Latvijas Republikas
Proklomēšanas dienai veltīts pasākums Kara muzejā. Tā kā tehnikums atrodas pilsētas centrā, tad liela
nozīme mācību un audzināšanas darba optimizēšanai ir muzeju apmeklēšana. 1. un 2. kursa audzēkņi regulāri
apmeklē Nacionālo vēstures muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Kara muzeju, kā arī Barikāžu
muzeju.

Joprojām neatrisināts jautājums ir tas, ka daļai audzēkņu trūkst motivācijas apgūt izvēlēto specialitāti.
Liela daļa izglītojamo nāk no maznodrošinātām vai nepilnām ģimenēm, kurās vecākiem nav darba. Daudziem
audzēkņiem ir nopietnas veselības problēmas, kas traucē sekmīgi mācīties.
RVT sadarbojas ar citām institūcijām, lai veiksmīgi izglītotu jauniešus, un tās ir:
RD Rīgas Pašvaldības policija;
Pašvaldības policijas nepilngadīgo prevencijas nodaļa;
RD Labklājības departamenta Veselības pāevaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses
nodaļa;
Pacientu biedrība “Dzīvības koks”;
Latgales transporta un sakaru skola;
Sociālie dienesti, Bāriņtiesas, Valsts probācijas dienests, Papardes zieds.

RVT tika organizēti ārpusstundu pasākumi kā:


Svinīgs pasākums veltīts mācību gada sākumam;



Tikšanās ar grupu audzinātājiem nodaļās. Informācija par audzināšanas darba vadlīnijām jaunajā
mācību gadā. Audzinātāja portfolio izveides principiem;



Skolotāju dienai veltīts pasākums;



Prevencijas pasākumi:



„Tava administratīvā atbildība” 1.kursiem;
„Tabakas vārds pret tavējo” 2.kursiem;
„GuRu bez aizspriedumiem”;
„ Nē, narkotikām” 1.-2.kursiem;
Ar alkoholu vai bez tā” 3.kursiiem;
Diskusija par fimu”Dzīves derīguma termiņš”;
Seminārs meitenēm” Ar meitenēm par sievietēm svarīgo” ;
Balvu filiāles audzēkņu viesošanās Rīgā, hokeja spēlēs vērošana;
„Dosim ceļu pavasarim” – pasākums Dzelsceļnieku centrā;
Darbs ar audzēkņiem dienesta viesnīcā, reidi.
Ēnu diena RVT.;



Intelektuālā spēle jauniešiem „Erudīts”;



Spodrības nedēļa. “Lielā Talka” notika visās RVT nodaļās un centros;



Projektu nedēļa. Radošāko, atraktīvāko, interesantāko darbu prezentācijas RVT zālē;



Sporta diena 1.kursiem;



Dažādi SPORTA PASĀKUMI:
2010. gads oktobris- rudens sacensības „Zelta jūdze” -piedalījās 28 audzēkņi;
2010. gads - Lāčplēša dienai veltītas sacensības „Sportiskākais puisis”;
2010. novembris – RVT čempionāts volejbolā;
2011. gada janvāris/februāris - RVT čempionāts basketbolā;

2011. gads aprīlis – RVT čempionāts volejbolā jauktajām komandām;
2011.gada aprīlis – RVT čempionāts galda tenisā;
2011. gada aprīlis – Rīgas pilsētas pavasara stafešu skrējiens;
2011. gada 10. jūnijs – Sporta diena 1. kursiem.
Citas sportiskās aktivitātes:
2010. gada novembrī sadarbībā ar audzēkņu servisu organizētas sacensības strītbolā. Tajās piedalījās
arī tehnikuma pašdarbības pulciņu mākslinieki. Savukārt 2010. gada rudenī kopīgi rīkotas
orientēšanās sacensības Kronvalda parkā un 2011. gada 16. maijā sacensības roku laušanās
(armwrestling) sacensības.
Pateicoties šai sadarbībai, sporta skolotājiem ir izveidojušās ne tikai lietišķas, bet arī draudzīgas
attiecības ar studentiem. Vienlaikus sadarbība palīdz daudz labāk izprast studentu vēlmes attiecībā uz
sportiskām aktivitātēm.

RVT audzināšanas nodaļā notiek regulārs darbs:
Sanāksmes ar Nodaļu/centru vadītājiem: Pirmdienās, plkst.12.00, visu mācību gadu
MAD kopsapulces: Otrdienās, plkst.9.00, visu mācību gadu
Sanāksmes ar Audzēkņu pašpārvaldi: Otrdienās, plkst.15.00, visu mācību gadu
Krāslavas filiāles apmeklējums: 2 reizes mācību gada laikā
Balvu filiāles apmeklējums: 3 reizes mācību gada laikā
AUDZINĀŠANAS DARBS DIENESTA VIESNĪCĀS (Gāles iela 17, Rēznas iela 10a, Ūnijas iela 27/29)

5.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
5.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)
Nr.p.k.
1.

2009.
gadā 2010. gadā
(faktiskā izpilde)
apstiprināts likumā faktiskā izpilde
Finanšu resursi izdevumu segšanai 3066457
314758
30387847
(kopā)
Finansiālie rādītāji

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu 406813
ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.
2.1.1.

265944

2697363

2691204

477395

347580

3073586

3142816

3037095

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3065578

3132816

3022851

kārtējie izdevumi

2647517

2861053

2730072

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

271763

292779

2.1.5.

subsīdijas, dotācijas un sociālie 418061
pabalsti
kārtējie
maksājumi
Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

10000

14244

2.1.4.

8008

5.2.Tās budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi tiek izlietoti iestādes
darbības nodrošināšanai.
Programma:Līdzdalība Eiropas savienības Struktūrfondu īstenošanā.
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)

Nr.p.k.
1.

2009.
gadā 2010. gadā
(faktiskā izpilde)
apstiprināts likumā faktiskā izpilde
Finanšu resursi izdevumu segšanai 143295
43799
434632
(kopā)
Finansiālie rādītāji

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

143295

43799

434632

Izdevumi (kopā)

143284

43799

434632

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

143284

43799

430988

2.1.1.

kārtējie izdevumi

5295

921

30899

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

42878

400089

2.1.5.

subsīdijas, dotācijas un sociālie 137989
pabalsti
kārtējie
maksājumi
Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2.1.4.

5.3.Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums.
Atlikums uz 31.12.2011. LVL 1382.00
2010.gadā saņemtie ziedojumi LVL 2900.00
- no juridiskām personām – LVL 2500.00
- no fiziskām personām – LVL 400.00
Izlietojums LVL 1518.00
-

Pasākumu apkalpošana. – LVL 37.00
Ziedi – LVL 332.00
Mazvērtīgais inventārs– LVL 128.00
Inventāra noma – LVL 39.00
Projektors 3 gabali– LVL 982.00

2010.gada saņemtie dāvinājumi LVL 5881.00 (bezskaidrā naudā)
- Grāmatas – LVL 5690.00
- Printeris – LVL 161.00
- Prezentācijas tāfele – LVL 30.00

6. iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas iestādes, kas nav
valsts aģentūras. Norāda arī pārējos finanšu resursu avotus, ieņēmumu apmēru un izlietojumu;
Nav
7.darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās
aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta
līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums;
Nav
8.informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata gadā tādas tika
apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai;
Nav
9.Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un īstenošanas
rezultāti, par kuriem valsts ir galvojusi;
Nav
10. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma summu, pētījuma
veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku informāciju;
Nav

11.Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros
īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums;
Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondos un citos kopprojektos
2010./2011.mācību gadā
Iestādes
statuss
(iesniedzējs/
partneris)
10D

Projekta
kopējais
darbības
laiks
10E

Projektā
iesaistīto
pārstāvju skaits
Pedagogi,
Audzēkņi
darbinieki
10F
10G

Projekta kopējais
finansējums, Ls

Nr.

Projekta
veids

Projekta
nosaukums

10A

10B

10C

Leonardo
da Vinci
Mobilitāte

Kokapstrādes
profesionālo
mācību
priekšmetu
skolotāju
profesionālo
kompetenču
pilnveidošana
Bulgārijā.

iesniedzējs

1 nedēļa

0

4

4 420

Leonardo
da Vinci
Mobilitāte

Profesionālo,
teorētisko
un
praktisko
zināšanu
paplašināšanas
iespējas Spānijā

iesniedzējs

2
nedēļas

9

0

15 250

Leonardo
da Vinci
Mobilitāte

Izglītības
programmas
„Komerczinības”
skolotāju
profesionālo
zināšanu
un
kompetenču
uzlabošanas
iespējas Spānijā

partneris

1
nedēļas

3

4 234

7

23 904

1

2

3

KOPĀ

9

10H

12. Būtiskie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sabiedrībai
kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā, strukturizējot
pa šādiem pakalpojumu veidiem:

RVT piedāvā šādas profesionālās tālākizglītības programmas un profesionālās pilnveides
programmas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Tālākizglītība (iegūstot kavlifikāciju)
Sekretārs – 960 stundas
Grāmatvedis – 960 stundas
Autoatslēdznieks – 640 stundas
Transporta līdzekļu krāsotājs – 640 stundas
Automehāniķis – 960 stundas
Enerģētika un elektrotehnika – 960 stundas
Pilnveide (saņemot apliecību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem)
Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana 320 stundas
Datorgrāmatvedība – 160 stundas
Datoru lietošana – 160 stundas
Automobiļu elektroniskās vadības sistēmas un diagnostika – 220 stundas
Sekretariāta un biroja darbs – 240 stundas
Automobiļu krāsošana – 160 stundas
Komercdarbības pamati – 320 stundas
Eksternāts - visās Rīgas Valsts tehnikuma licencētajās un akreditētajās izglītības
programmās.

Tālākizglītības programmu īstenošana un piedalīšanās Nodarbinātības valsts aģentūras
organizētajā bezdarbnieku profesionālajā apmācībā
2010. / 2011.mācību gadā

Nr.

Programmas nosaukums

Mācību
ilgums

Īstenošanas laiks Izglītojamo
skaits

t.sk.NVA
apmācības
pasākumos

A

B

C

D

F

1.

Neformālā izglītība – angļu valoda 120 st.
(bez priekšzināšanām)

15.09.2010.
01.07.2011.

– 36

2.

Neformālā izglītība – angļu valoda (ar 120 st.
priekšzināšanām)

01.09.2010.
04.04.2011.

– 24

3.

Neformālā izglītība –datorzinības (ar 120 st.
priekšzināšanām)

02.10.2010.
01.07.2011.

– 12

4.

Neformālā izglītība – datorzinības 120 st.
(bez priekšzināšanām)

29.09.2010.
01.07.2011.

– 71

5.

Neformālā izglītība – valsts valoda, 120 st.
atbilstoši valodas prasmes pārbaudes
zemākajam līmenim

15.09.2010.
30.06.2011.

– 56

6.

Neformālā izglītība – valsts valoda, 120 st.
atbilstoši valodas prasmes pārbaudes
vidējam līmenim

03.10.2010/.
10.06.2011.

– 46

7.

Neformālā izglītība – valsts valoda, 120 st.
atbilstoši valodas prasmes pārbaudes
zemākajam līmenim

05.11.2010.
15.06.2011.

– 24

KOPĀ:

E

269

Starpiestāžu pakalpojumi, kuri ir saistīti ar iestāžu savstarpējo sadarbību noteiktu valsts pārvaldes funkciju
vai uzdevumu veikšanā vai kuru rezultāts ir nepieciešams tikai citas iestādes funkciju vai uzdevumu izpildei
vai tās pakalpojumu nodrošināšanai;
Komercpakalpojumi, kas neizriet no iestādes valsts pārvaldes funkcijām vai uzdevumiem un kuri sabiedrībai
ir pieejami brīvā tirgus apstākļos, un kurus sniedz uz komerciāliem pamatiem par samaksu (piemēram,
mērniecības darbi, kopēšana, topogrāfisko karšu sagatavošana);
Publiskie pakalpojumi, kas noteikti normatīvajos aktos, vai no tiem izrietošie materiālie vai nemateriālie
labumi, ko iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, sniedz privātpersonai saistībā ar
tās kompetencē esošu publiskās pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi;
Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. Novērtējumu sagatavo pēc kārtējā stratēģijas plānošanas cikla beigām,
un tajā iekļauj šādu informāciju:
Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze, kas raksturo katrā no darbības virzieniem noteikto mērķu
sasniegšanas pakāpi;
Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, kā arī secinājumi, kas pamato jaunā plānošanas cikla
stratēģijā nosakāmo darbības virzienu un valsts budžeta programmu vai apakšprogrammu mērķus, rezultātus,
prioritātes un svarīgākos uzdevumus;
Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to rezultāti (norāda atbilstoši kārtībai,
kādā izstrādā un aktualizē iestādes darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu, pamatojoties uz iestādes
darbības spēju aspektiem);
Cita informācija, kuru institūcija uzskata par svarīgu, lai atspoguļotu stratēģijas īstenošanas laikā sasniegto;
Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai
(piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās korupcijas
novēršana), kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām.
RVT personāla sastāvs 2010./2011.m.g.
Darbinieku skaits

Rādītāja nosaukums

Štata vienību,
likmju skaits

t. sk.
kopā

pamat-

t. sk.
no kopējā skaita
sievietes

darbinieki

pamatdarbiniece
s

B

1

2

3

4

5

KOPĀ

356

356

276

224

180

Pedagogi:

185

185

177

129

119

-

-

-

-

-

120

120

95

73

105

no tiem ārzemnieki
profesionālo priekšmetu skolotāji un
arod (amat) mācību skolotāji

vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji

83

83

63

71

66

pārējie pedagogi

-

-

-

-

-

Medicīniskais personāls

1

1

1

1

1

Pārējie darbinieki

170

170

159

94

88

Pedagogu sadalījums pēc vecuma un slodzes (pamatdarbinieki)
Pedagogu skaits
kopā

t.sk.
sievietes

Pedagogu vecums

x

x

24 gadi un jaunāki

8

6

25 – 29 gadi

21

14

30 – 34 gadi

9

4

35 – 39 gadi

21

5

40 – 44 gadi

14

11

45 – 49 gadi

16

10

50 – 54 gadi

21

19

55 – 59 gadi

37

28

60 – 64 gadi

18

13

65 gadi un vecāki

20

9

Pedagogu slodzes

x

x

mazāk par 0,25

16

11

0.25 – 0.49

18

13

0.50 – 0.74

28

19

0.75 – 0.99

22

16

1,00 – 1.49

53

34

1.50 – 2

48

26

no kopējā skaita, pedagogi
pensijas vecumā

30

16

Pedagogu sadalījums pēc izglītības (pamatdarbinieki)
Ar augstāko izglītību un tai pielīdzināto
Ar vidējo izglītību
Ar vidējo
Augstskolā
t.sk.
Zinātņu
pedagoģisko izgl.
t. sk. ar
s un
Apguvuši cita
vai apguvuši cita
doktori
augstāko
veida pedag.
Ar vidējo Ar vidējo veida pedag. izgl. koledžās kopā
Kopā
izglītības
pedagoģisk
studējošie
vispārējo profesionāl
program-mas
programmas
o
izglītību
izglītību o izglītību (apjoms > 320 st.)
(apjoms>320 st.)
6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

2

10

-

10

165

102

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

8

3

8

103

62

41

-

1

-

1

1

2

64

62

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Sadaļa "Komunikācija ar sabiedrību", skat iepriekš pie pasākumiem un audzināšanas darba.
8.1. pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai;
8.1. RVT veic sabiedrības izglītošanu par izglītības iegūšanas iespējām tehnikumā;
Dalība izstādē “Skola 2011.”;
Pusaudžu izglītošana, par iespējām mācīties tehnikumā;
Tehnikuma mājas lapas papildināšana ar informāciju, kas palīdz lasītājam iepazīties ar tehnikuma darbības
principiem un vidējās profesionālās izglītības iegūšanas iespējām;
Atvērto durvju dienas;
Amatnieku svētki;
Baltijas Valstu profesionālo iestāžu sporta spēles Ventspilī.
8.2. pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba kvalitāti un
to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi);
Pasākumi, lai noskaidrotu sabiedrības apmierinātību ar RVT darba kvalitāti netika veikti.

8.3. sadarbība ar nevalstisko sektoru:
Pastāv sadarbība ar nevalstiskām organizācijām:
Vecāku apvienība „VISI”;
Jauniešu organizācija „Avantis”;
Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija;
„Latvijas Poligrāfijas uzņēmuma asociācija”;
Biedrība „Saules enerģijas asociācija”;
Biedrības ''streetbasket";
Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība;
Pasākumu organizēšanas biedrība "Knutstyle”
9. "Nākamajā gadā plānotie pasākumi"
9.1. iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;
Lai stiprinātu RVT tradīcijas katru gadu tiek organizēti šādi pasākumi:
Ekskursiju organizēšana uz nozaru uzņēmumiem;
Pieredzes apmaiņa starp skolām;
Darba pilveide mācību priekšmetu meodiskajās komisijās;
Metodiskās padomes un Pedagoģisko padomju sēžu tematikas izstrāde;
Dalība izstādē “Skola 20….”;
Atvērto durvju dienu organizēšana;
Labdarības akcijas ;
Tehnikuma dalība dažādos VISC, IZM organizētajos pasākumos, konkursos, skatēs;
9.2. nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;
Katra mācību gada beigās tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi nākamajam mācību gadam:

2011./2012. mācību gada mērķis:


Nodrošināt kvalitatīvu, inovatīvu mācību procesu jauna kvalificēta, motivēta un
konkurētspējīga speciālista veidošanai atbilstoši Latvijas valsts tautsaimniecības nozaru
vajadzībām.

Uzdevumi:


Pilnveidot pedagogu profesionālo un pedagoģisko meistarību un sekmēt mācību metodisko materiālu
sagatavošanu, sekmēt pedagogu tālākizglītības procesu.



Akcentēt izglītojamo patstāvīgo darbu, paaugstināt zināšanu kvalitāti un motivēt profesionālo darba
iemaņu nostiprināšanu, veicinot audzēkņu pašattīstību un pašvērtējumu.



Veicināt sadarbību ar darba devējiem, profesionālām un vispārizglītojošām skolām, praktisko mācību,
kvalifikācijas prakses, darba vietu nodrošināšanai un materiālās bāzes pilnveidošanai.



Pilnveidot izglītības programmu materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu piesaistot Eiropas
savienības projektu finansējumu.



Veicināt audzēkņu izpratni par vērtībām, pienākumiem, tiesībām un atbildību, sekmējot audzēkņu
patriotisko audzināšanu un pilsonisko aktivitāti.



Aktivizēt grupu audzinātāju, dienesta viesnīcu audzinātāju, Vecāku padomes, Audzēkņu pašpārvaldes
darbu izglītojamo mācību un audzināšanas problēmu risināšanā, iekšējās disciplīnas uzlabošanā.



Pārraudzīt un kontrolēt praktisko mācību un patstāvīgo darbu kvalitāti.



Nodrošināt Iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības noteikumu ievērošanas patstāvīgu monitoringu,
Rīgas Valsts tehnikuma iekšējo normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošai
likumdošanai, Izglītības un Zinātnes ministrijas un Ministru kabineta rīkojumiem un noteikumiem;

Pāsākumi:
Ekskursiju organizēšana uz nozaru uzņēmumiem;
Pieredzes apmaiņa starp skolām;
Darba pilveide mācību priekšmetu meodiskajās komisijās;
Darba organizācija, lai veiksmīgi akreditētu mācību priekšmetu programmas 2012.gada aprīlī;
Metodiskās padomes un Pedagoģisko padomju sēžu tematikas izstrāde;
Dalība izstādē “Skola 2012.”;
Dalība konkursā “Profesionālis 2012.”;
Atvērto durvju dienu organizēšana;
Labdarības akcijas;
Sporta aktivitātes;
Preventīva rakstura pasākumi, lai veicinātu pozitīvu attieksmi pret dzīvi un mācībām;
Profesionālo pulciņu darbība;
Tehnikuma dalība dažādos VISC, IZM organizētajos pasākumos, konkursos, skatēs;

9.3. nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
Mūžizglītības programmas Inovāciju pārneses projekts „Euro-Nach II“.
9.4. iestādes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības).
Izglītības iestādei kredītsaistību nav.

