Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”
ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA
STATUSA KRITĒRIJIEM
2019./2020.MĀCĪBU GADS

Nr.p.k.

Kritēriji

1

2.1. profesionālo vidējo
izglītību attiecīgajā
izglītības iestādē iegūst:
2.1.1. ne mazāk par 800
izglītojamiem – Rīgā;
2.1.2. ne mazāk par 500
izglītojamiem – citā
administratīvajā teritorijā;
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2.2. pēdējo divu mācību
gadu laikā nepietiekama
mācību sasniegumu
vērtējuma, neattaisnotu
mācību kavējumu vai
nepareizas karjeras izvēles
dēļ ir atskaitīti nevairāk kā
astoņi procenti no
izglītojamiem, kuri mācās
attiecīgajā izglītības
iestādē;
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2.3. pēdējo divu mācību
gadu laikā ne mazāk kā
sešdesmit procentiem
izglītojamo, kuri ieguvuši
profesionālo kvalifikāciju,
vērtējums profesionālās
kvalifikācijas eksāmenos
nav bijis zemāks par
septiņām ballēm;
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2.4. izglītības iestāde
atbilstoši īstenojamām
izglītības programmām
sadarbojas ar darba devēju
organizācijām vai to
apvienībām un nozares

Īss un konkrēts apraksts
(pilns, detalizēts apraksts pielikumos)
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Tehniskā
koledža” (turpmāk – RTK) profesionālo vidējo izglītību uz
01.10.2019. profesionālo vidējo izglītību ieguva 1183 izglītojamie,
t.sk. arodizglītības programmās 0 izglītojamie (dati no PROF-2).
Ir izpildīta kritērija 2.1 prasība.
Pavisam kopā uz 01.10.2019. izglītības iestādē pēc PROF-2
mācījās 1183 izglītojamie, (tajā skaitā 1183 valsts budžetā, 0 ESF,0
neklātienē).
2019./2020. mācību gadā nepietiekama mācību sasniegumu
vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras
izvēles dēļ ir atskaitīti 7,90 procenti no izglītojamiem, kuri
uzsākuši mācības.
Izglītības iestādē 2019./2020.mācību gadā (visās programmās,
kursos) kopā atskaitīti 235 izglītojamie, t.sk. nepietiekama mācību
sasniegumu vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai
nepareizas karjeras izvēles dēļ tika atskaitīti 95 izglītojamie jeb 19,5
%.
2018./2019.mācību gadā nepietiekama mācību sasniegumu
vērtējuma, neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras
izvēles dēļ tika atskaitīti 8,00 procenti no visiem izglītojamajiem.
Līdz ar to pēdējo divu mācību gadu laikā ir izpildītas 2.2.
kritērija prasības.
1.pielikums „Atskaitīto izglītojamo skaits atbilstoši
atskaitīšanas iemesliem pa izglītības programmām
2019./2020.mācību gadā”.
2019./2018.mācību gadā 76 procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši
profesionālo kvalifikāciju, vērtējums profesionālās kvalifikācijas
eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm;
Izglītības iestādē (ieskaitot visas programmu īstenošanas vietas)
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 180 izglītojamo un
tos nokārtoja 179 izglītojamie.
2018./2019.mācību gadā 76 procentiem izglītojamo, kuri ieguvuši
profesionālo kvalifikāciju, vērtējums profesionālās kvalifikācijas
eksāmenos nav bijis zemāks par septiņām ballēm;
Līdz ar to pēdējo divu mācību gadu laikā ir izpildītas
2.3.kritērija prasības.
2.pielikums. „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa
izglītības programmām 2019./2020.mācību gadā.”.
2019./2020.mācību gadā RTK, atbilstoši 12 īstenojamām izglītības
programmām:
 Programmēšana;
 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
 Telekomunikācijas.
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komersantiem un ir
saņēmusi viņu rakstisku
viedokli par sadarbību, kā
arī par mācību prakses
vietas un darba vidē balstītu
mācību organizēšanu.











Elektronika;
Enerģētika un elektrotehnika;
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi;
Inženiermehānika;
Metālapstrāde;
Mehatronika;
Autotransports;
Kokizstrādājumu izgatavošana;
Telemehānika un loģistika,

sadarbojas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), nozaru
asociācijām:
 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociāciju (LIKTA);
 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
asociāciju (LETERA);
 Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociāciju
(LKUEA);
 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu
asociāciju (MASOC);
 Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju
(LEEA);
 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociāciju (LSIA),
un neatkarīgo ekspertu padomēm:
1.
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju nozaru;
2.
Enerģētikas nozares;
3.
Metālapstrādes;
4.
Informācijas tehnoloģiju.
Par īstenoto sadarbību ir saņemti rakstiski viedokļi no
sadarbības partneriem:
 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācijas (LIKTA);
 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu
asociācijas (MASOC);
 Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociāciju
(LKUEA);
 Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas
(LEEA);
 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas (LSIA).
RTK, ar augstākminētajiem partneriem, sadarbojas:
 Izglītības programmu un eksaminācijas satura izstrādē un
aktualizācijā;
 Darba vidē balstītas izglītības (DVB) īstenošanā;
 Projektu īstenošanā;
 Lai profesionālo kvalifikāciju iegūtu tie, kuri savas
zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības
sistēmas;
 Palīdzot organizēt uzņēmumu speciālistu vieslekcijas;
 Mācību programmu saturam nepieciešamā materiāli
tehniskā nodrošinājuma modernizācijā;
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Profesijas standartu izstrādē un aktualizācijā;
Profesionālās
pilnveides
semināru
organizēšanā
pedagogiem.
3.pielikums. „Sadarbība ar darba devēju organizācijām vai to
apvienībām un nozares komersantu rakstiskie viedokļi par
īstenoto sadarbību”.
Izglītības iestāde sadarbībā ar 329 darba devēju organizācijām, to
apvienībām, komersantiem ir nodrošinājusi darba tirgus prasībām
atbilstošas prakses vietas 413 izglītojamiem 12 izglītības
programmās.
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2.5. tajā iespējams izglītot
darbam ar jaunākajām
tehnoloģijām arī citu
profesionālās izglītības
iestāžu izglītojamos;
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2.6. izglītības iestāde
nodrošina nozarē strādājošo
un citu personu
profesionālo tālākizglītību
un pilnveidi;
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2.7. sadarbībā ar nozares
organizācijām un
komersantiem attiecīgā
izglītības iestāde vismaz
divās nozarēs (attiecībā uz
Kultūras ministrijas
padotībā esošām iestādēm –
vienā nozarē) (turpmāk –
atbilstošā nozare), kurās tā
īsteno profesionālās vidējās
izglītības programmas, veic
reģionālā vai nozares
metodiskā centra, pedagogu
tālākizglītības centra un
ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences
novērtēšanas funkcijas, tai
skaitā:
2.7.1. nodrošina vienlaikus
ne mazāk kā
100 izglītojamiem mācības
izglītības programmās katrā
no atbilstošām nozarēm

4.pielikums. „Sadarbība ar darba devēju organizācijām, to
apvienībām un nozares komersantiem, t.sk. mācību prakses un
DVB organizēšanā.”
RTK 2019./2020.mācību gadā ir izglītojusi darbam ar jaunākajām
tehnoloģijām arī RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas
fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju
institūta studiju programmas „Medicīnas inženierija un fizika”
3.kursa studentus. Kopumā apmācīti 26 studenti.
5.pielikums. „Citu profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo
izglītošana darbam ar jaunākajām tehnoloģijām”.
Lai nodrošinātu nozarē strādājošo un citu personu profesionālo
tālākizglītību un pilnveidi, izglītības iestāde 2019./2020.mācību
gadā ir apmācījusi 100 nozarē strādājošos.
Kopā pieaugušo izglītībā īstenotas 2 tālākizglītības programmas:
 „Enerģētika un elektrotehnika”.
Kvalifikācija – „Elektrotehniķis”.
 „Telemehānika un loģistika”.
Kvalifikācija – „Loģistikas darbinieks”.
6.pielikums „Nozarē strādājošo un citu personu profesionālās
tālākizglītības un pilnveides īstenošanas apraksts”.
Sadarbībā ar
 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociāciju (LIKTA),
 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
asociāciju (LETERA),
 Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociāciju
(LKUEA),
 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu
asociāciju (MASOC),
 Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju
(LEEA).
 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociāciju (LSIA)
RTK īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, veic
nozares metodiskā centra funkcijas, pedagogu tālākizglītības centra
funkcijas un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.
2019./2020.mācību gadā RTK nodrošināja mācības vienlaikus:
376 izglītojamiem mācības datorikas nozarē (izglītības
programmas „Programmēšana” un „Datorsistēmas, datubāzes un
datortīkli”);
682 izglītojamam mācības inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē
(izglītības programma „Elektronika”, „Enerģētika un
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kopumā;

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

elektrotehnika”, „Inženiermehānika”, „Kokizstrādājumu
izgatavošana”, „Autotransports”, „Metālapstrāde” un
„Mehatronika”);
66 izglītojamiem mācības transporta pakalpojumu nozarē
(izglītības programma „Telemehānika un loģistika”);
59 izglītojamiem mācības komerczinību un administrēšanas nozarē
(izglītības programma „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”).

2.7.2. izstrādā profesionālās RTK ir izstrādājusi izglītības programmas saturu kvalifikācijai
izglītības programmu saturu „Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis”.
atbilstošo nozaru profesijās;
7.pielikums „2019./2020.mācību gadā izstrādātās izglītības
programmas pa nozarēm”.
2.7.3. nodrošina pedagogu
2019./2020.mācību gadā RTK ir nodrošinājusi pedagogu
pieredzes apmaiņu un
pieredzes apmaiņu un stažēšanos:
stažēšanos gan valsts, gan
1) valsts līmenī: 20 pedagogiem. (Piemēram, Signe Skujeniece
starptautiskā līmenī;
piedalījās vebināra kursos „Attālināto lekciju vadīšana”; Diāna
Bērziņa, Rafails Rauhmans, Kristīne Rūtiņa piedalījās LDDK
organizētā seminārā „DVB mācības un prakse – iespējas un
rezultāti”.
2) starptautiskā līmenī: 12 pedagogiem.(Piemēram, Anda Kazuša
un Viktors Gutakovskis piedalījās Haas Automation Europe
Abplanalp Baltic SIA organizētās mācībās CNC apmācībās Baltijas
pedagogiem, Andris Jaunkalns un Igors Būmanis piedalījās
CERT.LV, ISACA Latvijas nodaļas un LMT rīkotajā starptautiskajā
kiberdrošība jautājumiem veltītā konferencē „Kiberšahs 2019”.

2.7.4. organizē seminārus,
konferences, konkursus,
olimpiādes un metodiskos
pasākumus izglītojamajiem
un pedagogiem gan valsts,
gan starptautiskā līmenī;

8.pielikums „Pedagogu pieredzes apmaiņas un stažēšanās
nodrošināšana”.
2019./2020.mācību gadā RTK ir organizējusi izglītojamajiem un
pedagogiem divpadsmit metodiskos pasākumus starptautiskā
līmenī.
2019./2020.mācību gadā RTK ir organizējusi divdesmit
metodiskos pasākumus izglītojamajiem, tai skaitā, desmit
konkursus valsts līmenī.

9.pielikums „Organizētie semināri, konferences, konkursi,
olimpiādes un metodiskie pasākumi izglītojamajiem un
pedagogiem”.
2.7.5. izstrādā
2019./2020.mācību gadā izglītības iestādes pedagogi ir izstrādājuši
nepieciešamos mācību un
20 mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un pedagogiem.
metodiskos materiālus
Šo materiālu saraksts ir publicēts tīmekļa vietnē: www.rtk.lv
izglītojamiem un
Materiāli pieejami MOODLE platformas sadaļā „Metodiskie
pedagogiem un publicē tos
materiāli” (Piekļuve – Lietotājs:izm; Parole: RTK-IZM_MetUsrizglītības iestādes tīmekļa
2020)
vietnē;
10.pielikums „Izstrādātie mācību un metodiskie materiāli
izglītojamajiem un pedagogiem”.
2.7.6. nodrošina
ārpus No 2011.gada 1.septembra RTK nodrošina iegūt profesionālo
formālās izglītības sistēmas kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus
apgūtās
profesionālās formālās izglītības sistēmas, radot iespēju paaugstināt
kompetences novērtēšanu;
konkurētspēju darba tirgū.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumiem,
Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūto profesionālo kompetenci” un Izglītības kvalitātes valsts
dienesta deleģējuma līgumiem, pieņemam iesniegumus no
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privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto
profesionālo kompetenci, kas atbilst trešajam profesionālās
kvalifikācijas līmenim kvalifikācijās:













Programmēšanas tehniķis;
Datorsistēmu tehniķis;
Elektronikas tehniķis;
Telekomunikāciju tehniķis;
Sekretārs;
Klientu apkalpošanas speciālists;
Elektrotehniķis
Automehāniķis;
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs;
Mehatronisku sistēmu tehniķis;
Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis;
Mēbeļu galdnieks.

2019./2020.mācību gadā ir veiktas 11 novērtēšanas profesionālās
kvalifikācijā:
 Elektrotehniķis
un 3 novērtēšanas profesionālās kvalifikācijā:
 Automehāniķis.
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2.8. piedalās
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
vai citos ārvalstu finanšu
instrumentu
finansētajos
projektos;

RTK 2019./2020.mācību gadā ir piedalījusies un piedalās šādās
Eiropas Savienības struktūrfondu (vai citos ārvalstu finanšu
instrumentu) finansētajos projektos:
1. ES Mūžizglītības programmas Erasmus+ profesionālā
vidusskola:
2.1. Mobilitātes projekti.
2.2. Stratēģiskās partnerības projekti.
3. Divpusējā sadarbība,
kā arī citās starptautiskās aktivitātēs.
11.pielikums „Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondu
vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos”.

9

2.9. nodrošina
karjeras
izglītības
pasākumu
īstenošanu karjeras vadības
prasmju
apguvei
un
individuālās
karjeras
konsultācijas
tālākās
izglītības un nodarbinātības
izvēlei;

RTK
2019./2020.mācību
gadā
ir
nodrošinājusi
daudzveidīgus karjeras izglītības pasākumus izglītojamo karjeras
vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas
tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei, t.sk., Eiropas Savienības
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenotos pasākumus.
2019./2020.mācību gadā ir īstenoti šādi karjeras izglītības
pasākumi:
 1.-4. kursu izglītojamo konsultēšana grupās par
dažādām tēmām, t.sk. attālināti Zoom platformā:
1.kursu adaptācija mācību iestādē un dienesta
viesnīcā, grupas psiholoģiskais klimats, konflikti, kā
motivēt sevi mācīties, laika plānošana, gatavošanās
darba intervijai, digitālā portfolio veidošana,
tālākizglītības iespējas u.c.
 Veikta 1.kursu izglītojamo anketēšana par profesijas
izvēli un nepieciešamo karjeras atbalstu, savukārt 2.
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2.10. piedāvā iespējas
izglītojamo dalībai
starptautiskajās apmaiņas
programmās, kā arī praksi
Eiropas Savienības
programmu ietvaros.

un 3.kursu audzēkņiem veikta aptauja par pieejamo
karjeras atbalstu skolā.
Veiktas individuālās karjeras konsultācijas, t.sk.
attālināti;
Notikušas mācību ekskursijas uz dažādiem nozares
uzņēmumiem;
Notikušas lekcijas/diskusijas ar absolventiem,
uzņēmumu pārstāvjiem par dažādo ceļu uz karjeru;
Apmeklētas izstādes: Tech Industry 2019, Skola
2020;
Izglītojamie ir piedalījušies “Junior Achievement
Latvia” organizētajos pasākumos -skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) veidošanā, dalība SMU tirdziņā
„Cits
bazārs” Dominā,
izaugsmes
iespēju
konferences „Uzdrīksties uzvarēt” apmeklējums
Ķīpsalas izstāžu hallē, kā arī daži audzēkņi ir
piedalījušies Ēnu dienā „ēnojot” izvēlētās profesijas
pārstāvjus;
Izglītības iespēju izpētes pasākumu apmeklēšana
Latvijas augstskolās;
Tikšanās ar starptautiskā konsultāciju centra KALBA
pārstāvi par izglītību ārzemēs;
Izglītojamie apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes
„Karjeras dienas 2020” pasākumu Ķīpsalā, kur varēja
tikties ar dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvjiem,
veidot savu kontaktu tīklu prakses un darba gaitām;
Izglītojamie piedalījušies dažādos profesionālās
meistarības konkursos;
Karjeras nedēļas ietvaros notikušas dažādas lekcijas
par tēmu „Šodien sākas nākotne”.
Vispārizglītojošo skolu izglītojamo iepazīstināšana ar
profesijām izbraukumos uz citām skolām,
piedalīšanās novadu Karjeras dienas pasākumos;
Izveidota karjeras atbalsta platforma vietnē
https://karjera.rtk.lv/ sadarbības veicināšanai starp
darba devējiem un izglītojamajiem.
Izglītojamiem
iespējams
reģistrēties
portālā
www.prakse.lv, kur ir jaunākā informācija par
prakses un darba vietām.
Izstrādāti dažādi vizuālie materiāli, piktogrammas
audzēkņiem par karjeras vadības prasmju attīstīšanu.

12.pielikums „Karjeras izglītības pasākumu īstenošana karjeras
vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas
tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei”.
2019./2020.mācību gadā RTK ir piedāvājusi šādas iespējas
izglītojamo dalībai starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī
praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros:
 „Mobility and Experience – Freedom to Choose”
(2019-1-LT01-KA116-060203)
 „Profesionālo kompetenču pilnveide” (2019-1-LV01KA102-060209)
/Sakarā ar Covid-19 projekta aktivitātes tika pārceltas uz
2020./2021. māc gadu./

6

7

Direktors _________________ Jānis Rozenblats
Janis.rozenblats@kcrtk.lv
T.67081400
Atskaiti sagatavoja ___________________ Studiju daļas vadītāja Inta Klotiņa
Inta.klotina@kcrtk.lv
T.67081401
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1.pielikums
„Atskaitīto izglītojamo skaits atbilstoši atskaitīšanas iemesliem pa izglītības
programmām”
1.1 Izglītības programmā „Programmēšana” (atskaitīti 29 jeb 14%)

1.2. . Izglītības programmā „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”
(atskaitīti 31 jeb 18%)
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1.3. Izglītības programmā „Elektronika” (atskaitīti 18 jeb 24%)

1.4. Izglītības programmā „Enerģētika un elektrotehnika”
(atskaitīti 15 jeb 17 %)
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1.5. Izglītības programmā „Telekomunikācijas” (atskaitīti 16 jeb 27%)

1.6. Izglītības programmā „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”
(atskaitīti 17 jeb 28%)

14

1.7. Izglītības programmā „Inženiermehānika” (atskaitīti 5 jeb 13%)

1.8. Izglītības programmā „Telemehānika un loģistika” (atskaitīti 9 jeb 19%)

15

1.9. Izglītības programmā „Metālapstrāde” (atskaitīti 16 jeb 29%)

1.10. Izglītības programmā „Mehatronika” (atskaitīti 7 jeb 10%)

16

1.11. Izglītības programmā „Kokizstrādājumu izgatavošana”
(atskaitīti 17 jeb 29%)

1.12. Izglītības programmā „Autotransports” (kvalifikācija – automehāniķis)
((atskaitīti 32 jeb 21%)

17

1.13. Izglītības programmā „Autotransports” (kvalifikācija – autoelektriķis)
(atskaitīti 18 jeb 18%)

18

1.14. Atskaitīšanas iemesli kopumā (atskaitīti 235 jeb 19,5 %)

0,5% 1,3%
2,7%
3,7%
7,9%

3,4%

Pēc paša vēlēšanās

Mācību neapmeklēšana

Ģimenes apstākļi

Pāriet uz citu izglītības iestādi

Dzīvesvietas maiņa

Citi iemesli
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1.15. Kontingenta izmaiņas 2019./2020.mācību gadā
Pāriet uz citu
Atskaitītie izglītības
audzēkņi programmu
RTK

Audzēkņu skaits
uz 01.09.2019.

Atjaunotie/
Uzņemtie
audzēkņi

Programmēšana

211

7

29

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

168

3

31

Elektronika

74

2

18

2

Telekomunikācijas

64

1

17

Enerģētika un elektrotehnika

87

1

15

61

1

68
38

Autotransports - Automehāniķis

DPVA

Izziņas

KAC

Audzēkņu
skaits uz
31.08.2020.

26

5

0

157

22

0

3

115

9

1

0

46

0

9

0

0

39

2

17

0

0

54

17

0

7

0

0

38

1

13

0

0

0

0

56

1

5

0

0

0

0

34

151

4

32

0

12

5

7

99

Autotransports - Autoelektriķis

102

0

18

0

17

2

0

65

Metālapstrāde

55

1

16

0

9

0

0

31

Kokizstrādājumu izgatavošana

58

1

17

1

9

0

2

30

Mehatronika

67

0

7

2

9

1

0

48

1204

23

235

8

146

14

12

812

Izglītības programma

Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi
Telemehānika un loģistika
Inženiermehānika

Kopā:
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1

2.pielikums
„Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa izglītības programmām
2019./2020.m.g.”

Kvalifikācija

Automehāniķis
Autoelektriķis
Mehatronisku
sistēmu tehniķis
Programmvadības
metālapstrādes
darbgaldu
iestatītājs
Datorsistēmu
tehniķis

Kārtoja
PKE

<=4

5

6

7

8

9

10

19
17

0
0

7
0

4
3

3
4

4
7

1
2

0
1

10

1

2

1

1

2

3

0

7 balles
un
vairāk %

42
82
60

Vid.
vērt.
6,37
7,65
6,80

22
9

0

3

4

1

1

0

0

25

0

0

3

4

8

10

0

88

8,00

Elektrotehniķis
Elektronikas
tehniķis

17

0

0

1

4

6

6

0

8,00

9

0

5

0

1

1

1

1

94
44

Mēbeļu galdnieks
Programmēšanas
tehniķis
Klientu
apkalpošanas
speciālists
Telekomunikāciju
tehniķis

11

0

3

4

3

0

1

0

6,27

26

0

1

1

7

5

6

6

36
92

7

0

0

1

2

1

1

2

9

0

0

2

3

3

1

0

78

7,33

159

1

21

24

33

38

32

10

71

7,38

3

0

0

0

1

1

1

0

18

0

0

0

0

0

7

11

21

0

0

0

1

1

8

11

180

1

21

24

34

39

40

21

KOPĀ:
Automehāniķis
(ārpus
formālās
izglītības)
Elektrotehniķis
(ārpus
formālās
izglītības)

KOPĀ
PAVISAM
KOPĀ:

6,00

6,56

8,23

86
8,14

100
8,00
100

21

9,61
100
76

9,38
7,62

22

23

24

25

2.1. Izglītības programma „Programmēšana”

2.2. Izglītības programma „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”

26

2.3. Izglītības programma „Elektronika”

2.4. Izglītības programma „Telekomunikācijas”

27

2.5. Izglītības programma „Enerģētika un elektrotehnika”

2.6. Izglītības programma „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”

28

2.7. Izglītības programma „Autotransports”

29

2.8. Izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”

2.9. Izglītības programma „Mehatronika”

30

2.10. Izglītības programma „Metālapstrāde”

31

2.11. Ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu novērtēšana
kvalifikācijai „Elektrotehniķis”

2.12. Ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu novērtēšana
kvalifikācijai „Automehāniķis”

32

3.pielikums

„Sadarbība ar darba devēju organizācijām, to apvienībām un nozares
komersantiem, to rakstiskie viedokļi par sadarbību”
Par īstenoto sadarbību ir saņemti rakstiski viedokļi no sadarbības partneriem:
 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA).
 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācijas (MASOC).
 Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas (LEEA).
 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas (LSIA).
 Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas (LKUEA).

33

4.pielikums
„Sadarbība ar darba devēju organizācijām, to apvienībām un nozares
komersantiem, t.sk. mācību prakses un DVB organizēšanā.”
4.1. Izglītības programma „Programmēšana”

Nr.p.k.
Prakses vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

SIA „Divi grupa”
SIA „SPX”
SIA „Runa Gold”
SIA „Vigobot”
SIA „Datu tehnoloģiju grupa”
SIA „AUKE”
SIA „North Technology Group”
Rīgas Juglas vidusskola
SIA „Global PRO”
SIA „AG-FINANSES”
Ulbrokas vidusskola
Sabiedrības līdzdalības fonds
SIA „Pixout”
SIA „DATACLUB”
SIA „Debitum”
SIA „ABC Idea”
SIA „Directo”
SIA „Tet”
A/S „Rix Technologies”
SIA „Universālās vadības sistēmas”
SIA „Moneo Latvia”
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs”
SIA „VS PRO”
SIA „Foto Angels”
SIA „SWD Factory”
SIA „Aerones Nordic”
SIA „Algora”
SIA „Debitum”
SIA „itrisinājumi.lv”
A/S „Mintos Marketplace”
SIA „mtc.Riga”
LR Labklājības ministrija
SIA „Algora”
SIA „Preses serviss”
SIA „WE can games”
SIA „Compor”
34

DVB
(audzēkņu
skaits)
3
1
-

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

SIA „Digitālo servisu parks”
SIA „Kamiro Consulting”
SIA „One-Two Software”
SIA „Tungsten”
SIA „Indel”
SIA „Mykoob”
SIA BSMS
SIA „TZK Serviss”
SIA „Euroscreen”
SIA „Apply IT”
SIA „Kleintech”
SIA CIFIS
SIA „Vardatusistemas”
Balvu Centrālā bibliotēka
ZS „Asteres”
VSAC, Rīga
SIA „Mobilly”
SIA „Airbender”

-

4.2. Izglītības programma „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”

Nr.p.k.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Prakses vieta
SIA „SPX”
Talsu novada pašvaldība
SIA „101 km TM Eighting Gym”
SIA „Service &CO”
SIA „Bulis”
SIA „Latnet”
SIA „Bromex”
SIA „STROPS Technologies”
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
SIA „Exigen”
SIA „Tet”
SIA „Datoru doktorāts”
SIA „Maksihoms”
Nodarbinātības valsts aģentūra
SIA „Vairogs-M”
LU Matemātikas un informātikas
institūts SIGMAnet
SIA „Reinvest Idea”
Rīgas V.Avotiņa pamatskola-attīstības
centrs
Reģionālās attīstības aģentūra
ATEA
SIA „DT Media”
SIA „EkoShop”
SIA „VIZULO”
35

DVB
(audzēkņu
skaits)
1
-

Prakses vieta

Nr.p.k.
78.
79.
80.
81.

VSAC „Zemgale”, Iecava
Slimību profilakses un kontroles centrs
SIA „Telcom”
SIA „Restart IT”

DVB
(audzēkņu
skaits)
-

4.3. Izglītības programma „Elektronika”

Nr.p.k
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Prakses vieta
SIA „Lexel fabrika”
SIA „Kompānija NA”
A/S „SAF tehnika”
ID „Dzintars Breške”
SIA „DTT Solutions”
SIA „Elektronika-Serviss”
SIA „Rubate”
SIA „Sintec LV”
IK „ALLFIX”
SIA „Adrona”
SIA „EDDI”, Stopiņu novads
SIA „19points”, Rīga
SIA „Advanced Computer Systems”,
Pārgaujas novads

DVB
(audzēkņu
skaits)
1
1
2
-

4.4. Izglītības programma „Telekomunikācijas”
Nr.p.k.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Prakses vieta
SIA „G4S Latvia”
SIA „Mīts”
SIA LMT
SIA „Evidence Network”
SIA „STA Grupa”
SIA „Tet”
SIA „Dolphnet internet”
SIA „AMANDA-EA”
SIA „We Are Dots”
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DVB
(audzēkņu
skaits)
3
-

4.5. Izglītības programma „Enerģētika un elektrotehnika”

DVB
Nr.p.k.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Prakses vieta
SIA „RISE JE”
SIA „ELTEX”
SIA „Ditra Network”
SIA „Mītavas Elektra”
AS „RECK”
SIA „AH ELEKTROMEISTARS”
SIA „Rettenmeier Baltic Timber”

(audzēkņu
skaits)
5
1
3
1
1
-

4.6. Izglītības programma „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”

DVB
Nr.p.k.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Prakses vieta
A/S „Drogas”
SIA „PPH BeBe.lv”
SIA „Eiropas apavi”
SIA „Apranga”
SIA „H&M”
SIA „Firma Madara’89”
SIA „Gaļasmiesnieks”
SIA „Forever 18”
NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

(audzēkņu
skaits)
-

4.7. Izglītības programma „Autotransports”

DVB
Nr.p.k.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Prakses vieta
SIA „Tehauto”
SIA „Inchcape Motors Latvia”
SIA „Drvs”
SIA „Autobrava”
SIA „V4MOTORS”
SIA „Desmo Baltija”
SIA „MH3”
IK „Dīzeļu darbnīca”
Latvijas Republikas Saeimas
autobāze
SIA „Eddy Cars Mechanics”
SIA „Auto Vilnis”
SIA „Demontāža”
SIA „Arro Buss”
SIA „TUF”
SIA „Sinhro-C Smiltene”
37

(audzēkņu
skaits)
1
3
1
-

DVB
Nr.p.k.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Prakses vieta
SIA „MŪSA MOTORS”, Rīga
SIA „Mollers Auto Ventspils”
SIA „G.A.Projekts”
SIA „4MANN”
SIA „RW”
Autoshells Limited
SIA „Di&Alex”
SIA „Lasi auto”
SIA „D2D”
SIA „VM Auto”
SIA „PRO MOTORS”
CR serviss
SIA „Auto VHV”
SIA „Jass RUDZĪŠI”
SIA „ATIS AUTO”
Z/S „Dučkēni”
SIA „Auto Statuss 7”

(audzēkņu
skaits)
-

4.8. Izglītības programma „Metālapstrāde”

DVB
Nr.p.k.
152.
153.
154.

Prakses vieta
SIA „Skan-Tooling”
SIA „HF Hydraulics”
DUECO

(audzēkņu
skaits)
-

4.9. Izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”

DVB
Nr.p.k.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Prakses vieta
„Katlamāja” – Grundzāles pagasts
SIA „BEND it”
SIA „Līva AB Nord”
SIA „SLMEŽS NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMI”
SIA „AM Furnitūra”
SIA „Mežmaļi”
SIA „CRASS”
SIA „Plockmatic”, Rīga
SIA „Strautnieki Agro”
SIA „YPH”
SIA „ZEMGUS LB”
SIA „Bolderāja Serviss”
SIA Topdesk”
SIA MGH Transport”
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(audzēkņu
skaits)
-

DVB
Nr.p.k.
169.

Prakses vieta
SIA „Orkla Foods Latvija”

(audzēkņu
skaits)
-

4.10. Izglītības programma „Mehatronika”

DVB
Nr.p.k.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Prakses vieta
SIA „Alrauta”
SIA „Pranit Exim”
SIA „DC Restorāni”
SIA ,,Hansa Flex’’
SIA „Step”
SIA „MAA Intelengineering”
SIA „Bolderāja Serviss
AS „Infleks”
SIA „ABB”

(audzēkņu
skaits)
-

4.11. Izglītības programma „Inženiermehānika”

DVB
Nr.p.k.
179.
180.
181.
182.

Prakses vieta
SIA „Dayton”
SIA „Rehill”
SIA tirdzniecības uzņēmums
„Sansi”
SIA „AGV Serviss”

(audzēkņu
skaits)
3
1
-

4.12. Izglītības programma „Telemehānika un loģistika”

DVB
Nr.p.k.
183.
184.
185.
186.
187.

Prakses vieta
SIA „Rimi”, Latvija
SIA „Polipaks”
SIA „Do it”
SIA „AD Baltic”
SIA „Patrika”
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(audzēkņu
skaits)
24
2
6
1
-

5.pielikums.
„Citu profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo izglītošana darbam ar
jaunākajām tehnoloģijām.”
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6.pielikums
„Nozarē strādājošo un citu personu profesionālās tālākizglītības un pilnveides
īstenošanas apraksts.”
Nr.p.k. Programmas nosaukums
1.

Enerģētika un elektrotehnika

2.

Telemehāmika un loģistika

Kvalifikācija

Programmas
Absolventu
veids
skaits
Elektrotehniķis Profesionālā
41
tālākizglītība
Loģistikas
Profesionālā
59
darbinieks
tālākizglītība
KOPĀ:
100
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7.pielikums.
„2019./2020.mācību gadā izstrādātās izglītības programmas pa nozarēm.”
Nr.
p.k.

Nozare

1.

Metālapstrādes,
mašīnbūves un
mašīnzinību
nozare
(Aukstumiekārtas)
Enerģētikas
nozare
(Siltumenerģētika)

Metodiskā
darba
joma
Inženierzinātnes
un tehnoloģijas
(Aukstumiekārtas,
Siltumenerģētika)

Izglītības
programmu grupa
521 Mehānika un
metālapstrāde
522 Enerģētika
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Izglītības
programmu kopa
521 02
Inženiermehānika
522 06
Siltumenerģētika

Kvalifikācija,
3PKL
Siltumapgādes
un apkures
sistēmu
tehniķis

Mācību
ilgums
1,5 gadi uz
vidējās
izglītības
bāzes
4 gadi uz
pamatizglītības
bāzes

8.pielikums
„Pedagogu pieredzes apmaiņas un stažēšanās nodrošināšana”
Starptautiskā līmenī

1.

Pedagoga
vārds, Pasākums
Norises laiks, vieta
uzvārds
A.Jaunkalns,
Kiberdrošības jautājumiem veltīta 02.- 03.10.2019., Rīga
I.Būmanis
starptautiska konference „Kiberšahs
2019”.

2.

A.Kazuša,
V.Gutakovskis

4.

L.Berkoviča

5.

L.Berkoviča

6.

Dz.Zauska

7.

A.Kazuša,
M.Stepanovs
I.Klotiņa

Nr.p.k.

Haas Automation Europe Abplanalp
Baltic SIA – CNC mācības Baltijas
pedagogiem
Pieredzes apmaiņa Erasmus+ projekta
„Modern Study Materials for Car
Technicians” ietvaros ar Kauno
technikos kolegija (Lietuva).
Pieredzes apmaiņa Erasmus+
mobilitātes programmas ietvaros ar
Kauno technikos kolegija (Lietuva).
Dalība vasaras „Latviešu valodas un
literatūras” asociācijas izbraukuma
seminārā.
Dalība video seminārā „Introduction
to Skill PO4 - Industry 4.0”.
Dalība projekta „Tracking Learning
and Career Paths of VET graduates to
improve quality of VET provision”
darba seminārā.
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2019./2020.
Tallina, Igaunija
2019./2020.
Kauņa, Lietuva

2019./2020.
Kauņa, Lietuva
07.2020.
Polija, Vācija
29.07.2020.
Vācija
01.2020., Atēnas,
Grieķija

Valsts līmenī
Nr.p.k. Pedagoga vārds,
uzvārds

Pasākums

Norises laiks, vieta

Metodiskā sanāksme - Modulārās
profesionālās IP „Elektrotehniķis”
aprobācija.

14.10.2019.
SIA „Schneider
Electric Latvija”,
Katlakalna iela 9,
Rīgā
15.oktobrī, PIKC
Rīgas Valsts
tehnikums,
Dārzciema iela 70,
Rīga

1.

R.Rauhmans

2.

V.Adītāja,R.Rauhmans Pedagogu profesionālā pilnveide
elektriķu profesijā – seminārs „KNX
vēsture un šodienas aktualitātes. KNX
sistēmas salīdzinājums ar tradicionālo
sistēmu un pielietojuma joma”.

3.

S.Sisojeva

4.

D.Bērziņa,
R.Rauhmans,
K.Rūtiņa
N.Karatun
Izglītības programmas
„Programmēšana”,
4.kursa P1 grupas
audzēkņi Čekriževs un
V.Punkins.

5.

Seminārs „Pedagogu profesionālā
pilnveide programmēšanas tehniķa
profesijā”.
Seminārs „DVB mācības un prakse –
iespējas un rezultāti”.

18.10.2019.

23.10.2019.

TAPOST (Theory and Practice of 8.-10.10.2019.
Software Testing) konference „Test
Fast & Benefit Continuously” (Testē
ātri un iegūsti nepārtraukti).
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7.

I.Golubeva

9.

I.Bērziņa

10.

R.Kurms

11.

F.Dimiņš

12.

S.Skujeniece

14.

K.Rūtiņa

15.

E.Džeksone

16.

E.Džeksone

16.

S.Ozola

17

S.Ozola

VISC īstenotā projekta „Profesionālās
izglītības iestāžu efektīva pārvaldība
un personāla kompetences
pilnveide” seminārs „Par stažēšanās
organizēšanu loģistikas nozarē”.
Dalība „Vēstures skolotāju” biedrības
pasākumos.
Pieredzes apmaiņa pie skolotājas
D.Kaupužas.
Piedalīšanās PIKC „Liepājas
tehnikums” mācību procesa analīzē.
Kursi „Inovācijas augstskolu
didaktikā” (160 stundas), LLU

10.10.2019.

Vebināra kursi ”Attālinātu lekciju
vadīšana”.
Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programma „Kompetenču
pieeja mācību saturā: Skolu vadības
loma jaunā mācību satura un pieejas
mācībām ieviešanai skolā”.
Pedagogu profesionālās pilnveides A
programma ,,Skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) mentora
sagatavošana jauniešu uzņēmējspēju
kompetenču attīstīšanai izglītības
iestādē.
Dalība seminārā „Novitātes latviešu
valodas, literatūras un vēstures
mācīšanā un apguvē mūsdienīga
mācību procesa nodrošināšanai”.
Dalība profesionālās kompetences
seminārā „Efektīva komunikācija”.
Kursi „Veikt pedagoga karjeras
konsultanta pienākumus un vadīt
individuālās konsultācijas vispārējā
un profesionālajā izglītībā” (160
stundas).
Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programma „Kompetenču
pieeja mācību saturā: Skolu vadības
loma jaunā mācību satura un pieejas
mācībām ieviešanai skolā”.

2020.
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09.-11.2019.

2020.
2019.

2020.

2019.

2020.
2020.

2020.

Pedagogu profesionālās pilnveides A
programma „Literārā mantojuma
veiksmīga integrēšana
latviešu valodas un literatūras
stundās” - 8 stundas.
18.

M.Stepanovs

19.

A.Kazuša, A.Veips

20.

21.

22.

Seminārs LR IZM VISC par
kvalifikācijas eksāmena ,,Mehatronisku
sistēmu tehniķa’’ teorētiskās un
praktiskās daļas saturu.

Darbs VISC ,,Metālapstrādes,
mašīnbūves un mašīnzinību nozares”
profesijas standarta un profesionālo
kvalifikācijas prasību ekspertu darba
grupā.
A.Kazuša,
Dalība ESF projekta „Profesionālās
M.Stepanovs
izglītības iestāžu efektīva pārvaldība
un personāla kompetences pilnveide”
(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
profesionālās kompetences pilnveides
tiešsaistes kursos „Prezentāciju
veidošana darbam tiešsaistē”.
A,Kazuša,
Dalība ESF projekta
V.Gutakovskis,
Nr.8.5.2.0/16/I/001
A.Veips, N.Švarcs
«Nozaru kvalifikācijas sistēmas
pilnveide profesionālās izglītības
attīstībai un kvalitātes
nodrošināšanai» modulārās
profesionālās izglītības programmas
obligātās daļas (A daļas) un obligātās
izvēles daļas (B daļas) profesionālo
kompetenču moduļu novērtēšanas
uzdevumu un to vērtēšanas kritēriji
Metālapstrādes, mašīnbūves un
mašīnzinību nozare, profesionālā
kvalifikācija „Programmvadības
metālapstrādes darbgaldu iestatītājs”,
4. LKI līmenis.
J.Krizbergs, A.Kazuša, ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas
V.Gutakovskis
sistēmas pilnveide profesionālās
izglītības attīstībai un kvalitātes
nodrošināšanai” (Nr. 8.5.2.0/16/I/001)
5. darbība „Mācību līdzekļu (to skaitā
digitālo mācību līdzekļu) un
metodisko materiālu izstrāde -„CNC
darbagaldu programmēšana
metālapstrādē””.
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10.2019.

2019./2020.

05. – 06.2020.

2018.-2020.

2019.2020.

9.pielikums
„Organizētie semināri, konferences, konkursi, olimpiādes un metodiskie
pasākumi izglītojamajiem un pedagogiem”
Pasākumi izglītojamiem un pedagogiem starptautiskā līmenī
Pasākumi
Nr.p.
k.
1.
2.

3.

Dalībnieku izglītības
iestādes/vieta

Starptautisks enerģētikas un Lietuva,Igaunija,Latvija,
mehatronikas konkurss.
Slovākija/Liepāja, Latvija
Lekcija par vides
SUEZ Trading Europe,
aizsardzību.
Francija (www.suez.com)

Erasmus + programmas
stratēģiskās partnerības
(KA2) inovāciju atbalsta
projekta
„Interaktīvu un animētu
rasēšanas mācību līdzekļu
attīstība”, noslēguma
konference
https://liggd.lt/diadtools/lv/learningmaterials.lv

Rīga, Latvija
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Dalībnieku skaits

3
35

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

CNC darbgaldu tehnoloģiskā
procesa programmēšana,
pielietojot
MTS TopTurn un TopMill
programmas
CNC darbgaldu tehnoloģiskā
procesa programmēšana,
pielietojot
MTS TopTurn un TopMill
programmas
CNC darbgaldu
programmēšanas pamatu
apgūšana, izmantojot MTS
(Mathematisch Technische
Software) programmu.

MTS Mathematisch
Technische SoftwareEntwicklung GmbH,
Vācija/ Rīga, Latvija

3

MTS Mathematisch
Technische SoftwareEntwicklung GmbH,
Vācija/Berlīne, Vācija

2

Simulācijas programma SYM
plus, trīsdimensiju apstrādes
procesa simulācija (virpošana
un frēzēšana), četriem
zināšanu līmeņiem.
Metālapstrādes darbgaldu
programmēšanas valodas
SIEMENS, FANUC,
HEIDENHAIN, FAGOR,
izveide uz stimulatoriem un
detaļu izgatavošana ar CNC
frēzmašīnu.
Inter Cars - Latvija seminārs
automobiļu uzbūvē sadarbībā
ar piegādātāju GATES,ASV
Inter Cars - Latvija seminārs
automobiļu uzbūvē sadarbībā
ar piegādātāju ELRING,
Vācija
Inter Cars - Latvija seminārs
automobiļu uzbūvē sadarbībā
ar piegādātāju CORTECO,
Polija
Inter Cars - Latvija seminārs
automobiļu uzbūvē sadarbībā

CNC KELLER GmbH
Vācija/ Rīga, Latvija

5

EMCO Headquarters

9

Baltec CNC Technologies, 4
UAB,Lietuva/Rīgs, Latvija

EMCO GmbH,
Austrija/Rīga, Latvija

GATES, ASV/Rīga,
Latvija

2

ELRING, Vācija/Rīga,
Latvija

2

CORTECO, Polija/Rīga,
Latvija

2

BM CATALYSTS,
Apvienotā

2
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ar piegādātāju BM
CATALYSTS, Apvienotā
Karaliste

Karaliste/Rīga, Latvija

Pasākumi izglītojamiem un pedagogiem valsts līmenī

Nr.p.
k.
1.

2.

Pasākumi

Dalībnieku
izglītības iestāde

Dalībnieku
skaits

Latvijas Brīvo arodbiedrību
apvienības (LBAS)
organizētā konkursa PROFS
pusfināls.

Latvija

6 izglītības
01.11.2019.
programmas
„Autotransports”
audzēkņi un 1
pedagogs

Profesionālās meistarības
konkurss „Jaunais
automehāniķis 2020”

Latvija

2 izglītības
03.- 05.07.
programmas
2020.
„Autotransports”
audzēkņi un 1
pedagogs
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Norises laiks

3.

Profesionālās meistarības
konkurss „Elektroniķis 2019”
2. vieta –
izglītības programmas
„Elektronika” 3.kursa EL
grupas audzēknim Kārlim
Alfrēdam Sīlītim
3.vieta –
izglītības programmas
„Elektronika” 4.kursa EL
grupas audzēknim Endrju
Derevjagin

Latvija
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12

12.12.2019.

4.

RVT nacionālā jauno
profesionāļu meistarības
konkursa Skills Latvia 2020
prasmju konkursu „Grafikas
dizains” un „Datortīklu
administrēšana” pusfināli.

Latvija

Labāko sniegumu un iespēju
aprīlī piedalīties SkillsLatvia
2020 finālā un cīnīties par
Latvijas labākā jaunā
profesionāļa titulu datortīklu
administrēšanā ieguva:
Mārcis Akmentiņš - 2.vieta
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12

29.- 30.01.
2020.

5.

Konkurss „Gudrākais
sakarnieks 2019”.

RTK

9

06.11.2019.

6.

Konkurss
„Zinām vai minam”.

RTK

14

07.11.2019.
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7.

Konkurss „Labākais
programmētājs”.

RTK

16

12.11.2019.

8.

Konkurss „Ventspils IT
izaicinājums 2019”.

Latvija, Ventspils

3 audzēkņi
1 pedagogs

13.- 15.11.
2019.

9.

Konkurss „Labākais

RTK

33

14.11.2020.

53

datortehniķis”

10.

Konkurss „Labākais
elektriķis”.

RTK

15

19.-20.11.
2019.

11.

RTK teritorijā, Braslas ielā
16, viesojās „WAGOBUS”
infolainer ar
demonstrējumiem.

RTK

300

17.10.2019.
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12.

Dalība Tukuma novada
izglītības pārvaldes pedagogu
- karjeras konsultantu
organizētajā karjeras dienā „Atnāc un uzzini”, lai
iepazīstinātu par izglītības
iespējām RTK.

Tukums

2 audzēkņi
2 pedagogi

13.

Dalība Liepājas novada
izglītības pārvaldes
organizētā karjeras dienā „Kur tālāk mācīties”, lai
iepazīstinātu par izglītības
iespējām RTK.

Liepāja

3 pedagogi
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13.02.2020.

14.
15.
16.

Dalība LDDK seminārā DVB Rīga
prakšu vadītājiem.
Dalība portāla „Uzdevumi.lv” Rīga
darba seminārā.
Dalība darba seminārā par
Rīga
kvalifikācijas
„Programmēšanas tehniķis ”
programmas aktualizāciju un
CPKE materiālu gatavošanu.
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12

18.09.2019.

32

19.09.2019.

23

12.12.2019.

17.

18.

19.

20.

Dalība darba seminārā par
modulāro izglītības
programmu izstrādi un
saskaņošanu kvalifikācijām:
„Datorsistēmu tehniķis”,
„Programmēšanas tehniķis”,
„Elektronikas tehniķis”,
„Elektrotehniķis”,
„Telekomunikāciju tehniķis”.
Dalība video sanāksmē
modulārās profesionālās
izglītības programmas
„Programmvadības
metālapstrādes darbgaldu
iestatītājs” jaunā mācību
satura izveidei.
Dalība video sanāksmē par
mācību plāna izstrādi
kvalifikācijām „Mēbeļu
galdnieks” un
„Būvizstrādājumu galdnieks”.
Dalība video sanāksmē par
mācību plāna izstrādi
kvalifikācijai
„Mehatronisku sistēmu
tehniķis”.

Rīga + attālināti

30 + 30
attālināti

08.06.2020.

RTK, Rīga

10

27.05.2020.

Jelgava, attālināti

3

05.2020.

Valmiera,
attālināti

3

06.2020.
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10.pielikums
„Izstrādātie mācību un metodiskie materiāli izglītojamajiem un pedagogiem”
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Mācību vai metodiskā
materiāla nosaukums
Tehniskie mērījumi un
ierīces.

Tehniskā dokumentācija –
skices, rasējumi, kopsalikuma
rasējumi, shēmas,
datorgrafika, tehniskā
grafika...
Automobiļu uzbūves pamatu
priekšmeta apguves darba
lapas.

Pedagoga v.,
uzvārds
Viktors
Gutakovskis,
Artis Iesmiņš,
Anda Kazuša,
Juris
Krizbergs
Anda Kazuša

Jānis
Grīnbergs

4.

Aksonometrisko projekciju
rasēšana – izometrija.

Kristiāns
Štekelis

5.

Ievads PLC
(programmējamos loģiskajos
kontroleros).

Mihails
Stepanovs

6.

Jaunās paaudzes
kolaboratīvie roboti.

Mihails
Stepanovs

7.

Datortehnikas montāža un
komplektēšana.

Arta Petaja

8.

Darbs ar komandu rindu.

Arta Petaja

9.

Domēna kontroliera
uzstādīšana.

Arta Petaja
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Anotācija
Metodiskais materiāls ir informatīvs
palīgmateriāls dažādu mērinstrumentu
izvēlē un to pielietošanā.
Paredzēts izglītības programmu
„Mehatronika” un „Metālapstrāde”
izglītojamiem.
Metodiskais materiāls paredzēts moduļa
„Metāla vai kompozītmateriālu detaļu
izgatavošanas tehniskā dokumentācija”
ievada nodarbībai, lai veicinātu izpratni par
tehniskās dokumentācijas veidiem
tehniskajā grafikā.
Praktisko darbu lapas paredzētas moduļa
„Automobiļu uzbūves pamati” apguvei,
tēmas – automobiļu iedalījums, vispārējā
uzbūve un tehniskais raksturojums.
Metodiskais mācību materiāls audzēkņiem
dažādu aksonometrisku projekciju
veidošanā.
Metodiskais materiāls izglītības
programmas „Mehatronika” izglītojamiem
par PLC darbības principiem, to
sastāvdaļām. Apskatītas binārās, decimālās
un heksadecimālās skaitīšanas sistēmas un
skaitļu konvertēšana. Materiālā iekļauts
apraksts par PLC iekārtu priekšrocībām un
trūkumiem.
Metodiskais materiāls izglītības
programmas „Mehatronika” izglītojamiem
robotu tehnikas pamatos. Darbā aprakstīti
dažādu ražotāju izgatavotie roboti,
salīdzinātas priekšrocības, trūkumi un
tehniskie parametri.
Metodiskais materiāls praktiskajām
mācībām, modulis PB2. Virtuālās OS
instalēšana un konfigurēšana.
Praktiskais darbs izglītības programmas
„Programmēšana”, 3.kursa audzēkņiem.
Galvenās komandu rindas komandas, to
izmantošana praksē, datorsistēmas
konfigurēšana ar komandu rindas palīdzību.
Praktiskais darbs izglītības programmas
„Programmēšana”, 3.kursa audzēkņiem.
Izpētīt aktīvās direktorijas struktūru,
uzstādīt un nokonfigurēt domēna
kontrolieri uz OS Windows Server 2016
bāzes.

Iveta Ulmane

Materiāls paredzēts audzēkņiem, lai varētu
apgūt tēmas, gan klātienē, gan attālināti,
izpildot konkrētus uzdevumus, sasniegt
gala rezultātu

11. Izdales materiāls
„Cybercrime”

Signe
Skujeniece

Materiāla tēma ir „Kibernoziegumi”.
Materiāls domāts 2. kursu audzēkņiem. Tas
aptver visas valodas apguves prasmes:
lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu, runāšanu.
Mācību materiālu veido no dažādiem
metodiskās literatūras avotiem iegūti teksti
un praktiski uzdevumi.

12. Izdales materiāls
„Technologies”

Signe
Skujeniece

13. Izdales materiāls „Indirect
questions”

Signe
Skujeniece

Materiāla tēma ir „Tehnoloģijas”. Materiāls
domāts 2. kursu audzēkņiem. Tas aptver
sekojošas valodas apguves prasmes:
lasīšanu, rakstīšanu, runāšanu. Mācību
materiālu veido no dažādiem metodiskās
literatūras avotiem iegūti teksti un praktiski
uzdevumi.
Mācību materiāls paredzēts 1. kursu
audzēkņiem padziļinātai netiešo jautājumu
veidošanas apguvei. Tas sastāv no
teorētiskās daļas un vairākiem
uzdevumiem.

14. Pārbaudes darbi latviešu
valodā.

Sandra Ozola

Pārbaudes darbi latviešu valodā
profesionālās vidusskolas visu specialitāšu
1.kursu audzēkņiem.

15. Pēcpārbaudījumi literatūrā.

Evija
Džeksone

Pēcpārbaudījumi literatūrā profesionālās
vidusskolas audzēkņiem
1.,2.,3.,4.semestrim.

16. Ģeometrija.

Vija Grava

Metodiskais darbs sastāv no teorētiskā
materiāla, kurš satur attiecīgās tēmas
attēlus, definīcijas un nepieciešamās
aprēķina formulas, un ilustrētiem
atrisinātiem uzdevumiem, kas izpildīti pēc
Valsts Izglītības satura centra
norādījumiem.
Metodiskais darbs satur šādas tēmas:
 prizma;
 piramīda;
 nošķelta piramīda;
 cilindrs;
 konuss;
 nošķelts konuss;
 sfēra un lode.
Metodiskais darbs veidots tā, lai
materiālus varētu izmantot gan stundā, gan
risinot mājas darbus, gan strādājot
patstāvīgi.

10.

1. Mācību vielas
apguves plāni
modulim „EIKT
pamatprocesi un
darbu veidi”.
2. Mācību vielas
apguves plāni
modulim „Preču un
pakalpojumu izvēle
EIKT infrastruktūras
izveidei”.
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Katras tēmas beigās paredzēta
summatīvais pārbaudes darbs.

Mācību materiāls modulim „Lokālo tīklu
ierīkošana un uzturēšana”, PB-2.

17. Antenu izmantošana WIFI
tīklā.

Andris
Jaunkalns

18. Centralizētā profesionālās
kvalifikācijas eksāmena
praktiskās daļas tehniskās
dokumentācijas veidošanas
vadlīnijas.
19. Ievads robotikā.

materiāls
kvalifikācijas
Vita Balikova, Metodiskais
prakses
dokumentācijas
noformēšanai.
Svetlana
Sisojeva

20. Vadības shēmu veidošana
sistēmām ar vienu
izpildierīci.

Mihails
Stepanovs,
Anda Kazuša
Viktors
Gutakovskis
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Mācību metodiskais materiāls par
rūpnieciskajiem robotiem, to ekspluatāciju
un programmēšanu.
Metodiskais materiāls izglītības programmu
„Mehatronika” un „Metālapstrāde”
izglītojamiem mācību priekšmetā
„Ražošanas procesu automatizācija”.
Materiāls ir sadalīts 8 praktiskajos darbos,
no kuriem katrs sastāv no vairākiem
jautājumiem un praktisku sistēmu montāžu
un demontāžu uz mācību stendiem.

11.pielikums
„Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu
instrumentu finansētajos projektos”
11.1. ES Mūžizglītības programmas Erasmus+ profesionālā vidusskola.
11.1.1. Mobilitātes projekti
Īstenošanas vieta

Projekta
Projekta nosaukums
veids
KA1
„Mobility and Experience –
Freedom to Choose”
(2019-1-LT01-KA116-060203)
KA1
„Profesionālo kompetenču
pilnveide” (2019-1-LV01KA102-060209)

RTK, Latvija

Izglītības
programma

Dalībnieku
skaits

Kokizstrādājumu
izgatavošana

4*

Kauno technikos
profesinio
Kokizstrādājumu
mokymo centras, izgatavošana
Lietuva
*Sakarā ar Covid-19 projekta aktivitātes tika pārceltas uz 2020./2021. māc gadu

6*

11.1.2. Stratēģiskās partnerības projekti
Projekta
veids
KA2

Projekta nosaukums

Projekta Nr.
2019-1-EE01-KA202-051593

Intelligent e-learning systems in
robotics/mechatronics

11.2. Divpusēja sadarbība
Iestāde, valsts

Aktivitāte

MTS Mathematisch
Technische SoftwareEntwicklung GmbH, Vācija

Pasniedzēju praktiskās apmācības
„CNC darbgaldu tehnoloģiskā
procesa programmēšana, pielietojot
MTS TopTurn un TopMill
programmas”
Pasniedzēju praktiskās apmācības
„CNC darbgaldu tehnoloģiskā
procesa programmēšana, pielietojot
MTS TopTurn un TopMill
programmas”
Pasniedzēju praktiskās apmācības
“CNC darbgaldu programmēšanas
pamatu apgūšana, izmantojot MTS
programmu”
Pasniedzēju praktiskās apmācības
„Simulācijas programma SYM
plus, trīsdimensiju apstrādes
procesa simulācija (virpošana un
frēzēšana), četriem zināšanu

MTS Mathematisch
Technische SoftwareEntwicklung GmbH, Vācija

Baltic CNC Technologies
UAB, Lietuva

CNC KELLER GmbH,
Vācija
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Īstenošanas
vieta

Dalībnieku
skaits

PIKC RTK

3

Berlīne, Vācija

2

PIKC RTK

4

līmeņiem”
EMCO Headquarters
GmbH, Austrija

G.U.N.T. Gerätebau GmbH,
Vācija

Pasniedzēju praktiskās apmācības
„Metālapstrādes darbgaldu
programmēšanas valodas
SIEMENS, FANUC,
PIKC RTK
HEIDENHAIN, FAGOR izveide uz
stimulatoriem un detaļu
izgatavošana ar CNC frēzmašīnu”
Praktiskās apmācības
PIKC RTK
„Laboratorijas stenda izmantošana”

9

10

11.3. Citas starptautiskās aktivitātes
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju katedra
Pasākums

Norises vieta

Profesionālās pilnveides programma „Horvātijas
pieredze sociālā darbā ar senioriem un ģimenēm ar
bērniem”
6. starptautiskā zinātniski praktiskā konference
„Veselība un personības attīstība:
starpdisciplinārā pieeja”
Starptautiskais seminārs „Psiholoģiskā izpēte un
atzinuma sagatavošana”
Starptautiskā konference „Data generation for the
acquisition of the university courses of informatics
and statistics in the health care specialities”.
Starptautiskā konference „Mācību vadītāji – darba
vidē balstītu mācību panākumu atslēga?” Eiropas
platforma pieredzes apmaiņai profesionālajā
izglītībā 2012. gada Berlīnes memoranda ietvaros
Starptautiskā konference „Ceļā uz kvalitatīvām
darba vidē balstītām mācībām Baltijā un ārpus tās”
Starptautiskā mācību darbnīca „Desing thinking
method for creative tackling unemployment” (30
stundas)
Starptautiskā konference „Internationalising
Trading for Social Enterprise Sustainability and
Education”
Starptautiskā konference „Engineering for Rural
Development”
Starptautiskais seminārs „Erasmus+ kā rīks
izglītības kvalitātes paaugstināšanai”
Starptautiskā sanāksme: „Labas prakses piemēri
ārvalstu uzņēmumos”
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Dalībnieku
skaits

Pūla, Horvātija

1

Rīga, Latvija

2

Cēsis, Latvija

1

Rēzeknes
Tehnoloģiju
akadēmija, Latvija

1

Rīga, Latvija

1

Rīga, Latvija

1

Jelgava, Latvija

1

Viļņa, Lietuva

1

Jelgava, Latvija

1

Jelgava, Latvija

2

Lisabona, Portugāle

2

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra
Pasākums

Norises vieta

CNC apmācība Baltijas reģiona skolotājiem (Haas
Automation Europe, SIA Abplanalp Baltic)
Starptautiskais enerģētikas un mehatronikas
konkurss
Starptautiskā lekcija vides aizsardzībā (SUEZ
Trading Europe, Francija)
Starptautiskais apmācības seminārs „F-gāzes
pārstrāde” (Estonian Environmental Research
Centre)
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Dalībnieku
skaits

Tallina, Igaunija

2

Liepāja, Latvija

3

Rīga, Latvija

35

Rīga, Latvija

25

12.pielikums
„Karjeras izglītības pasākumu īstenošana karjeras vadības prasmju apguvei
un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības
izvēlei”
Lai audzēkņus sagatavotu efektīvai pārejai no izglītības iestādes uz pieaugušo darba dzīvi,
izglītības iestādei, ir jānodrošina saviem audzēkņiem aizvien daudzveidīgāks un lielāks
mācīšanās pieredžu skaits reālajā darba vidē, lai pēc iespējas ciešāk pietuvinātā tai, kas veido
izpratni par personīgo un profesionālo kompetenci, karjeras izveides principiem un nākotnes
vīziju caur personīgo izaugsmi. Visaptverošas karjeras izglītības programmas ieviešana PIKC
RTK ir rūpīgi plānota, un tā ir kā ietvarstruktūra- jaunieša dzīves pamatam uz nākotnes
skatījumu.
Šajā sakarībā PIKC RTK ir izstrādāts „Karjeras izglītības atbalsta plāns”, kurš ietver
dažādas audzēkņu grupas un aktivitātes:
 Atbalsts reflektantiem;
 Audzēkņu adaptācija mācību iestādē;
 Karjeras izaugsmes iespēju apzināšana izvēlētajā nozarē;
 Izglītojamā sagatavošana pārejai no izglītības uz darba tirgu;
 Sadarbība ar absolventiem.
Saskaņā ar mācību iestādes karjeras izglītības programmu grupu audzinātāji un mācību
priekšmetu pedagogi, sadarbojoties ar pedagogiem karjeras konsultatiem, savu mācību
priekšmetu ietvaros un grupu audzināšanas stundās integrē karjeras izglītību.
PIKC RTK ir izveidota karjeras atbalsta platforma vietnē https://karjera.rtk.lv/ sadarbības
veicināšanai starp darba devējiem un izglītojamajiem. Izglītojamiem iespējams reģistrēties
portālā www.prakse.lv, kur ir jaunākā informācija par prakses vietām un darba vietām.
PIKC RTK notiek dažādi informatīvie pasākumi, piemēram, atvērto durvju dienas, tikšanās
ar darba devējiem, reģionālie profesionālie konkursi sadarbībā ar nozaru asociācijām u.c. Tāpat
PIKC RTK pārstāvji piedalās dažādos informatīvajos pasākumos vispārizglītojošās skolās, kurās
informē par piedāvātajām izglītības programmām.
PIKC RTK audzēkņi tiek vesti mācību ekskursijās uz dažādiem nozares uzņēmumiem,
tāpat viņiem notiek mācību prakses uzņēmumos, kurās audzēkņi var iepazīties reālo darba vidi
un uzzināt, kā veidot savu karjeru. Daļu prakšu vietu palīdz nodrošināt bijušie absolventi un
audzēkņu vecāki. Tāpat caur nozaru asociācijām tiek meklēti un atrasti sadarbības uzņēmumi
ilgstošai prakšu vietu nodrošināšanai. PIKC RTK notiek darba vidē balstītu mācību īstenošana.
PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ar 2018.gada 1.janvāri ir noslēgusi sadarbības līgumu ar
VIAA par Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs" projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu, kura ietvaros izglītības iestādē strādā trīs pedagogi
karjeras konsultanti. Ir izveidots Karjeras izglītības centrs, kurš organizē karjeras atbalsta
pasākumus izglītojamajiem gan izglītības iestādē, gan ārpus izglītības iestādes.
Pedagogi karjeras konsultanti, sadarbojoties ar grupu audzinātājiem un priekšmetu
pedagogiem, semestra sākumā ir novadījuši informatīvas nodarbības par pieejamo karjeras
atbalstu koledžā, veikuši audzēkņu aptauju par profesijas izvēli un karjeras atbalsta jautājumiem.
Mācību gada laikā ir notikušas vairākas grupu konsultācijas, kuras vadījuši gan pedagogi
karjeras konsultanti, gan grupu audzinātāji pēc nepieciešamības konkrētajai mācību grupai.
Grupu konsultācijas notikušas par šādām tēmām: 1.kursu adaptācija mācību iestādē un dienesta
viesnīcā, grupas psiholoģiskais klimats, konflikti, kā motivēt sevi mācīties, laika plānošana,
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gatavošanās darba intervijai, digitālā portfolio veidošana, tālākizglītības iespējas, gatavošanās
valsts pārbaudījumiem u.c.
Par turpmākajām izglītības iespējām 3. un 4.kursa audzēkņiem bija iespēja pavasarī
apmeklēt starptautisko izstādi Skola 2020. Elektronikas un telekomunikāciju specialitātes 4.kursa
audzēkņi apmeklēja RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, 4.kursa klientu
apkalpošanas speciālisti apmeklēja Biznesa augstskolu Turība. Par studijām ārzemēs PIKC RTK
izglītojamos informatīvu nodarbību vadīja starptautiskā konsultāciju centra KALBA pārstāvis.
Katru gadu izglītojamiem tiek dota iespēja piedalīties nozares izstādēs, piemēram,
2019.gada novembra beigās metālapstrādes un mehatronikas specialitāšu izglītojamie apmeklēja
izstādi Tech Industry 2019.
2019./2020.m.g. ir notikuši dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi ESF projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
 „Kā kļūt par labu speciālistu?” – visu specialitāšu izglītojamie ir devušies 5 mācību
ekskursijās uz nozares uzņēmumiem, kur iepazinušies ar uzņēmuma darbību,
izmantotajām tehnoloģijām, nepieciešamajām darba prasmēm un karjeras iespējām
konkrētajā uzņēmumā.
 „Dažādais ceļs uz karjeru” – notikušas 4 nodarbības lekciju – diskusiju veidā, kur
dažādu profesiju pārstāvji, arī bijušie absolventi, ir stāstījuši par karjeras izvēli, par
profesijā piedzīvotajām neveiksmēm un to pārvarēšanu. Nodarbību laikā izglītojamie
varēja uzzināt, kādas prasmes un personības īpašības palīdz konkrēto profesiju
pārstāvjiem noturēties darba tirgū.
 „Savas dzīves veidotājs” – 2.kursa datorsistēmu tehniķu profesijas izglītojamajiem bija
iespēja piedalīties izaugsmes trenera Alekseja Daumes vadītajā nodarbībā par to, kā
izglītojamie var sevi veiksmīgi pierādīt pēc izglītības iegūšanas izvēlētajā profesijā.
Lektors sniedza praktiskus padomus, kādi priekšnoteikumi ir jāievēro, uzsākot karjeru,
kādas karjeras vadības prasmes nepieciešamas labiem rezultātiem izvēlētajā profesijā.
 „Manas uzņēmējspējas” – 4.kursa autotransporta, mehatronikas un kokizstrādājumu
izgatavošanas izglītības programmu izglītojamie piedalījās izglītojošā nodarbībā par
uzņēmējspējām, to lomu pašnovērtējuma veikšanā. Nodarbības laikā profesionālās
izaugsmes trenere iepazīstināja jauniešus ar uzņēmējspēju attīstošiem paņēmieniem.
 „Mana nākotnes izvēle” - 1.kursa programmēšanas audzēkņi piedalījās koučinga trenera
vadītā nodarbībā par to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus, kā tos varētu sasniegt un kā
izglītības ieguve saistās ar karjeru nākotnē.
Karjeras atbalsta pasākumu apraksti un fotogrāfijas apskatāmas vietnē www.rtk.lv, sadaļā
KarjeraKarjeras atbalsts.
2019./2020.m.g. PIKC RTK audzēkņi ir iepazīstinājuši vispārizglītojošo skolu izglītojamos
par profesiju apguvi atvērto durvju pasākumos uz vietas koledžā, izbraukumos uz citām skolām,
novadu Karjeras dienas pasākumos, piemēram, Tukuma novada karjeras diena „Atnāc un uzzini”
23.01.2020.
PIKC RTK Atvērto durvju dienas notiek 4 reizes gadā, kuru laikā pasākuma dalībnieki var
iepazīt mācību vidi, vērot mācību procesu, tikties ar pedagogiem un izvēlētās profesijas
audzēkņiem, lai rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Attālinātā mācību procesa laikā pedagogi karjeras konsultanti vadīja grupu nodarbības un
individuālās karjeras konsultācijas attālināti, izmantojot Zoom platformu, kā arī izglītojamajiem
sūtīja informāciju un dažādus informatīvus materiālus par karjeras jautājumiem Mykoob
elektroniskajā žurnālā.
Sagatavoja: I.Klotiņa, 67081401
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