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1. Iestādes vispārīgais raksturojums 

1.1. Rīgas Stila un modes tehnikuma juridiskais statuss  

Rīgas Stila un modes tehnikums (turpmāk – tehnikums) ir Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas padotībā esoša valsts izglītības iestāde, dibināta 1964.gadā. Līdz 2017.gada 

16.februārim tehnikums bija atpazīstams kā Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola. 

Dibinātājs: Latvijas Republikas Ministru kabinets.  

Tehnikuma juridiskā adrese ir Ūdeļu iela 22, Rīgā, LV 1064. 

Pamatojoties uz 2017. gada 14. februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 65 ar 2017. gada 16. 

februāri tehnikumam piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss. 

Reģistrācijas apliecības Nr.3334003164, tā izdota 2017.gada 21.februārī.  

1.2. Politikas jomas, nozares, funkcijas 

Rīgas Stila un modes tehnikumā (turpmāk – tehnikums) pavisam kopā 2019.gada 01.oktobrī 

mācās 1122 izglītojamie, t.sk. profesionālo vidējo izglītību (3.profesionālās kvalifikācijas 

līmenis, atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim) iegūst 953 izglītojamie (visi 

valsts budžetā). Dienesta viesnīcās dzīvo 474 izglītojamie. 

Tehnikums nodrošina profesionālās izglītības apguves iespējas Iļģuciema sieviešu cietumā 

(frizieris, šuvējs, pavāra palīgs, florists, no 2020.gada 1.februāra arī viesnīcas istabenis) un 

Centrālcietumā (drēbnieks, konditora palīgs).  

No 2019.gada 27.augusta, iesaistoties ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001), mācības uzsāka 160 izglītojamie (pieaugušie) 

2 tālākizglītības programmās un 5 moduļu apguves programmās. 

Mācību materiālā bāze tiek uzturēta un regulāri modernizēta atbilstoši šodienas darba tirgus 

prasībām. Lai maksimāli tuvinātu praktiskās mācības darba tirgus apstākļiem, tehnikums nomā 

telpas 3 mācību frizētavām Rīgā: Brīvības ielā 356, Brīvības ielā 357, Brīvības ielā 414. Mācību 

frizētavās tiek sniegti pakalpojumi plašam apmeklētāju lokam. 

Tehnikumam ir 2 dienesta viesnīcas - Rīgā, Ūdeļu ielā 24 un Ūdeļu ielā 26. 

Tehnikumu vada direktore. Direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa 

organizāciju un norisi tehnikumā. Saimniecisko darbību nodrošina saimniecības pārzinis.  

2016.gada 29.martā nodibināts Rīgas Stila un modes tehnikuma Konvents, kuru vada Konventa 

priekšsēdētāja – Latvijas frizieru un kosmetologu asociācijas Valdes priekšsēdētāja vietniece, 

Tūrisma un skaistumkopšanas profesiju Nozaru ekspertu padomes locekle.  

Tehnikumā pavisam strādā 154 darbinieki, tajā skaitā direktors un 3 viņa vietnieki, 3 

pamatdarbības struktūrvienību vadītāji, 75 pedagogi, 20 pedagoģiskie darbinieki,  52 atbalsta 

personāls un darbinieki.  

Visiem pedagogiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija.  

Rīgas Stila un modes tehnikums par sava darba prioritāti izvirzījis kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanu. Tehnikumam piešķirtie valsts budžeta un ES fondu finanšu līdzekļi nodrošina 

izglītības programmu īstenošanu un tehnikuma turpmāko attīstību.  

Tehnikuma izglītojamo un pedagogu rīcībā ir teorētisko un praktisko mācību telpas, ēdnīca, aktu 

zāle, demonstrāciju zāle, sporta zāle, sporta laukums, bibliotēka, lasītava un 3 datorklases.  
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Kopš tehnikuma dibināšanas pastāvīgi ir papildinājies un mainījies tajā apgūstamo profesiju 

saraksts. 

Atbilstoši IZM rīkojumam Nr. 1-2e/19/174 “Par profesionālās izglītības kompetences centru 

uzdevumiem” tehnikums  veic reģionālā (vai nozares) metodiskā centra funkcijas, pedagogu 

tālākizglītības centra funkcijas un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanas funkcijas Skaistumkopšanas nozarē un Tekstilnozarē.  

2019./2020.mācību gadā tehnikumā īsteno profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, 

profesionālās tālākizglītības un  profesionālās pilnveides izglītības programmas atbilstoši 12 

izglītības programmu kopām: 

1. Dekoratīvā kosmētika 

2. Ēdināšanas pakalpojumi 

3. Floristikas pakalpojumi 

4. Foto dizains 

5. Foto pakalpojumi 

6. Frizieru pakalpojumi 

7. Kosmetoloģija 

8. Multimediju dizains 

9. Nagu kopšanas pakalpojumi 

10. Skaistumkopšanas pakalpojumi 

11. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 

12. Viesnīcu pakalpojumi 

Izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošanai, pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanai un izglītojamo pieredzes apmaiņas nodrošināšanai laikā no 2016. gada ir 

īstenoti 1.tabulā norādītie Eiropas Savienības fondu līdzfinansēti projekti: 

1. tabula  

Rīgas Stila un modes tehnikumā no 2017.g. līdz 2019.g. īstenotie Eiropas Savienības  fondu 

līdzfinansētie projekti   

Nr. 

p.  

k. 

Projekta nosaukums, Nr. Gads 

Dalībnieki 

Izglīto- 

jamie 
Pedagogi 

1.  Tehnikums no 2018. – 2020. gadam īsteno Erasmus+ 

mācību mobilitātes projektu "Māceklis šodien – 

meistars nākotnē"   Proj. Nr. 2018-1-LV01-KA116-

046919. Partneru valstis: Lietuva (2 partneri), 

Igaunija, Somija, Maķedonija, Bulgārija, Portugāle, 

Spānija (2 partneri). 

2018.-

2019. 

41 10 

2. RSMT ir uzņēmusi Viļņas uzņēmumu pakalpojumu 

profesionālās apmācības centra (Lietuva) 

izglītojamos un pedagogus projektā “Profesionālā 

attīstība kopā ar Eramsus+“ 

Proj. Nr. 2018-1-LT01-KA116-046769 

2018. 3 viesi /  

3 

RSMT 

 

2 viesi /  

3 RSMT 
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3. RSMT ir uzņēmusi PCSO “Akademija Leontic” 

(Maķedonija) izglītojamos un pedagogus projektā 

“Frizieru stilistu, modes stilistu un vizāžistu prakse 

un menedžmets”  Proj. Nr. 2018-1-MK01-KA102-

046881 

2019. 10 viesi 

/ 2 

RSMT 

1 viesi /3 

RSMT 

 

4. RSMT ir uzņēmusi “Frizieru un vizāžistu aroda 

vidusskola” (Slovākija) izglītojamos un pedagogus 

projektā “Mobilitāte veiksmīgam biznesam” Proj. Nr. 

2018-1-SK01-KA102-046090 

2019. 12 viesi 

/ 4 

RSMT 

 

2 viesi /4 

RSMT   

5. RSMT ir uzņēmusi “izglītības centra LUMEN 1993” 

(Spānija) izglītojamos projektā “Dažādie eiropiskie 

skatījumi personiskā tēla kultūrā” Proj. Nr. 2018-1-

ES01-KA102-049699 

2019. 2 viesi 

/2 

RSMT 

0 viesi /  

5 RSMT 

6. ESF darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības 

ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienoš. Nr. 

7.2.1.2./15/I/001 (Frizieris, fotogrāfs, vizāžists, 

manikīra un pedikīra speciālists, SPA speciālists, 

frizieris-stilists, vizuālā tēla stilists, tērpu stila 

speciālists) 

2017.-

2019. 

303 54 

 

7. ESF darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 

8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” Ministru kabineta 2016.gada 

15.jūlija noteikumu Nr.474 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” (Frizieris, fotogrāfs, 

vizāžists, drēbnieks, manikīra un pedikīra speciālists) 

2017.-

2019. 

28 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ESF projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai» (SAM 

Nr.8.3.4.0/16/I/001)  

2018.-

2019. 

110 5 

9. ESF projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs» (SAM 

Nr.8.3.5.0./16/I/001) 

2018.-

2019. 

580 40 

pasākumi 

 

10. ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos» ( SAM Nr. 

8.5.1.0/16/I/001). Iesaistīti 127 darba devēji 

2018.-

2019. 

1287 413 

Prakšu 

vietas 
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11. ESF projekts SAM 8.5.3. “Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences 

pilnveide”: Pedagogu un skolvadības stažēšanās,  

Personāla kompetenču pilnveide kursos, semināros, 

meistarklasēs.  

2018.-

2019. 

- 69 

12. ESF projekts SAM 8.5.2. “Nozaru kvalifikācijas 

sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai 

un kvalitātes nodrošināšanai.”  SAM 8.5.2. 

"Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai". 

2018.-

2019. 

- 36 

 

2. Iestādes darba pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti 

rezultāti) 

2.1. Iestādes darba pamatmērķi  

 Rīgas Stila un modes tehnikuma darba pamatmērķi noteikti atbilstoši 2015.gadā izstrādātajai 

„Attīstības un investīciju stratēģijai 2015. – 2020.gadam.”, kas aktualizēta 2019.gada maijā,  

sasniegts Stratēģijā izvirzītais mērķis – iegūts Profesionālās izglītības kompetences centra 

statuss. 

Tehnikuma misija 

Atbilstoši cilvēkresursu attīstības konceptuālajām nostādnēm mērķtiecīgi pilnveidot izglītības 

procesu un nodrošināt mācību kvalitāti, lai izglītotu konkurētspējīgus praktizējošus 

skaistumkopšanas un tekstilnozares speciālistus augsti kvalificētu un  radošu pedagogu vadībā 

darba tirgum Latvijā un pasaulē. 

Turpināt tehnikumā tādas izglītības vides veidošanu, kur kvalitātes garants ir: 

• tehnikumā veiktie attīstības veicināšanas pasākumi, 

• tehnikumā veiktie pasākumi prakšu kvalitātes nodrošināšanai, 

• izglītības pakalpojumu pašu ieņēmumu piesaiste, 

• iedvesmošana un izaugsmes iespēju radīšana, 

• pozitīvisma attīstīšana un nostiprināšana, 

• tehnikuma un sociālo partneru sadarbība.   

Tehnikuma vīzija 

Izcils, starptautiski atpazīstams profesionālo kompetenču centrs stila un modes profesionāļu 

sagatavošanā. 

Stratēģiskais ilgtermiņa mērķis  

Rīgas Stila un modes tehnikums sekmē kontingenta nemitīgu saglabāšanu atbilstoši Lisabonas 

izglītības stratēģijai un Kopenhāgenas procesa mērķiem, kā prioritāti izvirzot izglītības procesa 

kvalitātes nodrošināšanu. 

Darbības pamatmērķi: 

1. Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu dažādu līmeņu izglītību atbilstoši darba tirgus un 

tautsaimniecības attīstības vajadzībām, kad izglītība visa mūža garumā ir personas 

apzināta un mērķtiecīga izvēle un iespējas to iegūt nav atkarīgas no  sociālā, ekonomiskā 

un veselības stāvokļa.  

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_852.shtml
https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_852.shtml
https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_852.shtml
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2. Nodrošināt  darbībai un attīstībai nepieciešamos cilvēkresursus, paaugstināt esošā 

personāla mūžizglītības un tehnikuma vērtībās – komunikācija, savstarpēja sadarbība, 

profesionalitāte, radošums, atbildība, lepnums par savu skolu, izaugsme – balstītu 

profesionālo kompetenci, tā veicinot piederības sajūtu tehnikumam. 

3. Tehnikuma darbība profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusa 

nostiprināšanai saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem. 

 

2.2. Prioritātes 2019./2020. mācību gadam  

Uzdevumi un darbības pamatvirzieni mērķu īstenošanai 

1.  Izglītības programmu satura un formas pilnveidošana ar darba devēju un sociālo 

partneru līdzdalību, nodrošinot augstus sasniegumus Valsts noslēguma pārbaudes 

darbos un centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.  

2.  Tehnikuma profesionālās izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana.  

3.  Pieaugušo izglītības piedāvājuma pilnveidošana, norises uzlabošana. 

4.  Kvalifikācijas, mācību prakšu organizācijas attīstība, darba vidē balstītu mācību un 

prakšu īstenošana sadarbībā ar darba devējiem.  

5.  Materiāli tehniskās bāzes attīstība un pilnveidošana, piesaistot Eiropas Savienības 

(turpmāk tekstā –ES) projektu finansējumu. 

6.  Sadarbības paplašināšana un stabilizēšana ar uzņēmumiem un citām izglītības 

iestādēm. 

7.  Personāla tālākizglītība, profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide, metodisko 

materiālu izstrāde, pozitīvas pieredzes apgūšana un producēšana. 

8.  Atbalsts profesionālās karjeras izvēles un veidošanas procesiem. 

9.  Darbs starptautiskajos projektos,  piedāvājot iespējas izglītojamo dalībai starptautiskajās 

apmaiņas programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu ietvaros un  īstenojot 

Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētos 

projektus. 

10.  Tehnikuma identitātes un atpazīstamības veicināšana. 

11.  Resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana, attīstot izglītības iestāžu institucionālo 

izcilību.  

12.  Audzināšanas un ārpusstundu darba nodrošināšana.  

13.  Civilās aizsardzības (CA) darba pilnveidošana. 

 

2.3. Darbības rezultāti un to analīze 

Izglītības procesu tehnikumā organizē atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un 

tehnikuma darbību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem.  

Pēdējo divu mācību gadu laikā izglītojamie, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju,  

profesionālās kvalifikācijas eksāmenos uzrādījuši labus un ļoti labus rezultātus.  
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2018./2019.m.g. 87,3 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 332 izglītojamie un tos nokārtoja 331 izglītojamais. 

2. tabula   

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa izglītības programmām 2017./2018.m.g. un 

2018./2019.m.g. (vērtējums septiņās balles un austāks). 

Izglītības programma 2017./2018. 2018./2019. 

Dekoratīvā kosmētika,vizāžists, 2.p.k.l. 90 % 90,6% 

Ēdināšanas pakalpojumi, konditora palīgs, 2. p.k.l. - 100% 

Ēdināšanas pakalpojumi, pavāra palīgs, 2. p.k.l. 100 % 100% 

Foto dizains, Foto dizaina speciālists, 3. p.k.l. 62 % 55,6 

Fotopakalpojumi, fotogrāfs, 2. p.k.l. 91 % 96,2% 

Frizieru pakalpojumi, frizieris, 2.p.k.l. 94 % 100% 

Frizieru pakalpojumi, frizieris-stilists, 3.p.k.l. 62 84,2% 

Kosmetoloģija, kosmētiķis, 3. p.k.l. 74 % 75% 

Manikīrs un pedikīrs, Manikīra un pedikīra speciālists, 2.p.k.l. 100 % 94,4% 

Multimediju dizains, multimediju dizaina speciālists, 3. p.k.l. 67 % 100% 

Skaistumkopšanas pakalpojumi, SPA speciālists, 3. p.k.l. 86 % 71,4% 

Skaistumkopšanas pakalpojumi, vizuālā tēla stilists, 3. p.k.l. 87 % 83,2% 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, drēbnieks, 2.p.k.l. 86 % 71,4% 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, tērpu izgatavošanas 

un stila speciālists, 3.p.k.l. 

93 % 100% 

vidēji 81 % 87,3% 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti atspoguļo reālo un objektīvo situāciju 

programmu apguvē, mācību plānu izpildē. Eksāmenu teorētiskās daļas izpildes rezultāti visās 

programmās ir labi vai ļoti labi. Praktiskā uzdevuma darba rezultāti ir labi.  

Visās kvalifikācijas eksāmenu komisijās piedalās tikai darba devēju pārstāvji. Kvalifikācijas 

eksāmenu komisiju personālsastāvs atbilst prasībām.  

Kā novērotāji eksāmenā piedalījās Nozaru ekspertu padomes locekļi, kosmētiķu sertifikācijas 

komisijas locekļi, VISC pārstāvji. Aizrādījumu par kvalifikācijas eksāmenu norisi nebija.  

Eksaminējamo izglītojamo teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kopumā apmierina 

darba devēju prasības. Par to liecina saņemtie darba piedāvājumi no eksāmenu komisiju 

locekļiem. 

Tehnikums nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu sešās profesionālajās kvalifikācijās: Foto dizaina speciālists, fotogrāfs,  frizieris, 

frizieris – stilists, vizuālā tēla stilists un vizāžists. 

2017. un 2018. gadā tehnikumā organizēja Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 

profesionālo kompetenču novērtēšanu 38 pretendentiem 4 kvalifikācijās.  

Kvalifikācija Frizieris-stilists piešķirta 21 pretendentiem,  

Kvalifikācija  Vizuālā tēla stilists piešķirta 10 pretendentiem,  
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Kvalifikācija  Foto dizaina speciālists – 6 pretendentiem. 

Kvalifikācija Vizāžists – 1 pretendentam. 

2018./2019.m.g. tehnikumā organizēja 1 Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 

profesionālo kompetenču novērtēšanu, kvalifikācija  Vizuālā tēla stilists piešķirta 4 

pretendentiem 

3. Iepriekšējo vērtēšanas periodu ieteikumu izpilde 

Akreditācijas process tehnikumā īstenots 2019.martā. akreditētas 12 programmas.  

Tabula Nr.3 

2019.gada akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde 

Kritērija 

Nr. 

Ieteikums  Ieteikuma 

statuss 

Komentārs  

2.1. 
Īstenojot mācību programmas 

Konditora palīgs un Pavāra palīgs 

ieteicams veidot mācību 

tematiskos plānus kuros 

atspoguļots arī kalendārais 

termiņš, ņemot vērā to,  ka 

īstenojamās programmas ir 

1gadīgās. 

izpildīts  

6.1. 
Sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu 

pārvaldi rast risinājumu 

ventilācijas problēmām Iļģuciema 

cietuma mācību telpās. 

Izpildīts 

daļēji 

Veiktas mutiskas pārrunas ar 

Iļģuciema cietuma vadību; 

jautājums tiks risināts, 

pārbaudot sistēmas darbības 

traucējumus. 

6.1. 
Aktualizēt/atjaunot programmas  

“Pavāra palīgs” izmantojamo 

avotu sarakstu. 

Izpildīts 

daļēji 

Izmantojamo avotu saraksts 

daļēji atjaunots, uzsākot 

modulārās tālākizglītības 

programmas “Pavāra palīgs” 

īstenošanu, atkārtoti tiks 

izvērtēti un aktualizēti 

izmantojamie informācijas avoti. 

5.2. 
Rīgas Centrālcietuma 

programmas Drēbnieks izglītības 

sektora telpā nepieciešamas 

grīdas remonts, kā arī vēlams 

telpas kosmētiskais remonts 

vizuālā mikroklimata 

uzlabošanai. 

Izpildīts 

daļēji 

Notikušas sarunas ar Rīgas 

Centrālcietuma atbildīgajiem 

darbiniekiem un arī Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes darbiniekiem. 

Kad būs rasta iespēja nodrošināt 

finansējumu šiem darbiem, 

jautājums tiks risināts. 

6.1. 
Apsvērt iespēju vienoties ar 

Ieslodzījumu vietu pārvaldi par 

aktualizētu apmācību 

pedagogiem: kā strādāt ar 

ieslodzītajiem, drošības 

instrukcijas pedagogiem 

(,,drošības pogas”), ko darīt 

Izpildīts 

daļēji 

Katra mācību perioda sākumā 

ieslodzījuma vietu pedagogus 

iepazīstina ar darba drošības 

instrukcijām, kā rīkoties 

ārkārtas situācijās. Turpmākās 

sadarbības rezultātā tiks domāts 

par pedagogu padziļinātu 
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ārkārtas situācijās, kā līdz tādām 

nenonākt un tml. 

apmācību darbam ar 

ieslodzītajiem. 

6.1. 
Paredzēt līdzekļus jaunu digitālo 

fotoaparātu un objektīvu iegādei 

reizi 2-3 gados atbilstoši  šo 

tehnoloģiju straujajai attīstībai un 

tendencēm.  

Nodrošināt vismaz 2 līdz 3 

modernas  profesionālas 

fotokameras ar augstvērtīgiem 

profesionālās klases objektīviem 

pasniedzējiem,  mācību darbu, 

uzskates materiālu sagatavošanai, 

paraugdemonstrējumiem 

tehnikuma fotostudijā. Katru 

gadu ieplānot līdzekļus 

fotokameru (iespējams remonts 

un tehniskā apkope) uzturēšanai 

darba kārtībā. 

Izpildīts   

6.1. 
Izglītības iestādē (Ūdeļu ielā 22, 

Rīgā) novērst trūkumu – stikla 

durvju marķēšanā. 

Izpildīts  

6.3. 
Veidot atbalsta sistēmu (papildus 

apmācības, psiholoģiskie treniņi 

u.c.) tiem pedagogiem, kuri 

gatavo audzēkņus dalībai 

profesionālos konkursos un tiem 

pedagogiem, kuri strādā 

ieslodzījuma vietās. 

Izpildīts 

daļēji 

Atbalsta sistēma tiek veidota. 

Skolotāji izmantojuši iespēju 

ESF projekta „Profesionālās 

izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide” ietvaros 

piedalīties Semināru ciklā 

1.“Mūsdienu izglītības vadības 

psiholoģiskie aspekti. Stresa 

vadība.” 2. “Mūsdienu izglītības 

vadības psiholoģiskie aspekti. 

Konfliktu vadība”, 

“Andragoģija - pieaugušo 

izglītības principi un prakse”, 

“Mūsdienu pedagoģijas 

psiholoģiskie aspekti. Stresa 

vadība”, “Vai esam gatavi Z 

paaudzei? Digitālā laikmeta 

bērni ģimenē un skolā”, 

“Efektīva līderība pārmaiņu 

laikā”. 
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4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Tehnikuma darbs ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem 

izglītības jomā, Rīgas Stila un modes tehnikuma Nolikumam, darba kārtības un iekšējās kārtības 

noteikumiem un citiem iekšējo darbu reglamentējošiem dokumentiem.  

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētām izglītības programmām, t.sk. ievēro prasības 

attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību. Īstenotās budžeta programmas nosauktas 4. tabulā. 

4. tabula   

2019./2020.m.g. tehnikumā īstenotās Valsts budžeta finansētas  izglītības programmas 

Izglītības programma Kods 
Īstenošanas 

ilgums 

LKI 

līmenis 
Iegūstamā kvalifikācija 

Foto dizains 
33 214 13 1 4 gadi 4. 

Foto dizaina 

speciālists 

Frizieru pakalpojumi 

(modulārā)  
33 815 02 1 4 gadi 4. Frizieris-stilists 

Frizieru pakalpojumi 

(modulārā) 
35b 815 02 1 1,5 gadi 4. Frizieris-stilists 

Kosmetoloģija 35b 722 09 1 2 gadi 4. Kosmētiķis  

Multimediju dizains 
35b 214 12 1 2 gadi 4. 

Multimediju dizaina 

speciālists 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi 
35b 815 00 1 1,5 gadi 4. SPA speciālists 

Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija (modulārā) 
33 542 02 1 4 gadi 4. 

Tērpu izgatavošanas 

un stila speciālists 

Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija (modulārā) 
35b 542 02 1 1,5 gadi 4. 

Tērpu izgatavošanas 

un stila speciālists 

Dekoratīvā kosmētika 

(modulārā) 
32 815 01 1 3 gadi 3. Vizāžists  

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi 
33 815 00 1 4 gadi 4. Vizuālā tēla stilists 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi (modulārā) 
35b 815 00 1 1,5 gadi 4. Vizuālā tēla stilists 

Fotopakalpojumi 35a816011 1 gads 3. Fotogrāfs 

Nagu kopšanas pakalpojumi 
35a815031 1 gads 3. 

Manikīra un pedikīra 

speciālists 

Dekoratīvā kosmētika 35a815011 1 gads 3. Vizāžists 

ieslodzījuma vietās 

Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija (modulārā) 
30T 542 02 1 

1424 st. 

(1g.) 
4. Drēbnieks  

Frizieru pakalpojumi  20T 815 02 1 640 st. 3. Frizieris  

Ēdināšanas pakalpojumi  
20T 811 02 1 

1428 st.  

(1 g.) 
3. Konditora palīgs   

Ēdināšanas pakalpojumi  
20T 811 02 1 

1428 st.  

(1 g.) 
3. Pavāra palīgs 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=55300&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=55299&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=59033&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija 
20T 542 02 1 640 st. 3. Šuvējs  

Floristikas pakalpojumi 20T 817 00 1 640 st. 3. Florists  

Viesnīcu pakalpojumi 20T 811 03 1 640 st. 3. Viesnīcas istabenis 

 

Ar Eiropas Savienības fondu darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas 

Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”  līdzfinansējumu pieaugušo auditorijā (mācības vakaros un 

sestdienās) tiek īstenotas 2 profesionālās tālākizglītības  programmas un 5 moduļi no 

akreditētām tālākizglītības programmām (5.tabula). 

5. tabula 

2019./2020.m.g. tehnikumā īstenotās ES fondu līdzfinansētas  izglītības programmas 

Izglītības programma/ modulis 
Iegūstamā 

kvalifikācija 

Īstenošanas 

ilgums (st.) 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (modulārā) šuvējs 640 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (modulārā) šuvējs 480 

Šūto izstrādājumu izgatavošana (ar priekšzin.) - 80 

Šūto izstrādājumu izgatavošana (bez priekšzin.) - 80 

Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana - 129 

Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu - 103 

Moduļu kopa: lekālu apstrāde, Piegriešana, Šūto 

izstrādājumu izgatavošana 

- 
138 

 

Projektā prasmes apgūst 138 pieaugušie vecumā 25+ , kuri ir nodarbinātie. 

Visas izglītības programmas atbilst valsts profesionālās izglītības standarta, profesijas 

standartu prasībām un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Izglītības programmu saturs nodrošina pēctecību izglītības turpināšanai augstākas pakāpes 

izglītības programmās. Izglītības programmu saturu aktualizē atbilstoši nozaru attīstībai, 

grozījumi izglītības programmās ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības programmu īstenošanā ievēro mācību priekšmetu vai moduļu (kursu), t.sk. praktisko 

mācību un prakšu tematiskā satura pēctecību, izstrādāta izglītojamo patstāvīgā darba sistēma. 

Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  
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Akreditējamās izglītības programmas, ko īsteno tehnikumā Ūdeļu ielā 22, Rīgā.  

1. Profesionālās vidējās izglītības programma Foto dizains 33214131 ar iegūstamo 

kvalifikāciju “Foto dizaina speciālists”,  atbilst  4. Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmenim. 
 

Izglītības programmas īstenošanas ilgums ir 4 gadi (5768 stundas), no kurām 40  

nedēļas ir darba vidē balstītas mācības, prakse un kvalifikācijas prakse.  
 

Programmā uzņem izglītojamos ar pamatizglītību.  

Sākotnēji izglītības programma ir izstrādāta un licencēta 2013.gada 5.jūlijā, licence 

P-7817, izsniegta 05.07.2013. 

Mācības uzsāktas 2013.gada 1.septembrī un 2013.gada novembrī programma 

akreditēta. 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vairākkārt notikusi licenču un akreditācijas 

lapu maiņa: 

1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 

„Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 211 

„Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 

arodizglītības standartu” un atbilstoši IZM Iekšējo noteikumu Nr.22 

“Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība” 7.punktam 

2016.gada 5.jūlijā veikti būtiski grozījumi izglītības programmā, ieviešot 

jaunu mācību priekšmetu Sabiedrības un cilvēka drošība. 2016.gada 

3.oktobrī saņemta licence P – 14774 un akreditācijas lapa AP 4604 
2) Pamatojoties uz iestādes dokumentu maiņu 2017.gada 03.martā saņemta 

jauna beztermiņa  licence P – 15161, 2017.gada 13.aprīlī saņemta 

akreditācijas lapa AP 4800, kuras derīguma termiņš ir 2019.gada 

4.decembris  

2017.gadā ar tehnikuma direktora rīkojumu veikta izglītības programmas mācību 

plāna aktualizācija, samazinot mācību priekšmetu “Vizuālās reklāmas un 

mārketinga pamati” un “Foto dizains” stundu apjomu un ieviešot jaunus mācību 

priekšmetus “Burtu mācība” un “Dizaina pamati”   

Programmā 2020.gada 01.janvārī mācās 114 izglītojamais, no tiem I kursā 38 

izglītojamie, II kursā 34 izglītojamie, III kursā 20 izglītojamie, IV kursā   22 

izglītojamie. 

2. Profesionālās vidējās izglītības programma Skaistumkopšanas pakalpojumi 

kods 35b 815 00 1 ar iegūstamo kvalifikāciju “SPA speciālists” 4.Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis.  

Programmas īstenošanas ilgums ir 1,5 gadi,  jeb 1560 stundas, no kurām 560 

stundas (14 nedēļas) ir kvalifikācijas prakse darba vidē.  

Programmā uzņem personas ar vidējo izglītību.   

Sākotnēji programma licencēta 2013.gadā 5.jūlijā, paredzot iegūstamo kvalifikāciju 

“SPA meistars”, licence P-7819, saņemta 05.07.2013. 2013.gada 3.decembrī 

programma akreditēta, saņemta lapa AP 2526 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vairākkārt notikusi licenču un akreditācijas 

lapu maiņa: 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=55284&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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1) Pamatojoties ar  2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.775 

„Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 12. 

punktu un saskaņā ar 2014.gada 14.janvāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.22 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 

"Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību"”,  punktu 2.52. „izteikt III nodaļas "Trešā 

pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3259 atsevišķās grupas "CITUR 

NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju 

uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā: "3259 

07 SPA SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo 

noteikumu 2. pielikuma 3.27. apakšnodaļā)", ir jāmaina piešķiramās 

kvalifikācijas „SPA MEISTARS” nosaukums uz kvalifikāciju „SPA 

SPECIĀLISTS”.  2014.gada 26.jūnijā izsniegta licence P-9645 un 

akreditācijas lapa AP 2940. 

2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.144 

„Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 211 

„Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 

arodizglītības standartu” un atbilstoši IZM Iekšējo noteikumu Nr.22 

“Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība” 7.punktam 2016.gada 

15.augustā veikti būtiski grozījumi izglītības programmā, ieviešot jaunu 

mācību priekšmetu Sabiedrības un cilvēka drošība.  2016.gada 13.jūlijā 

saņemta jauna licence P-14221 un akreditācijas lapa AP 4647.  
 

3) Pamatojoties uz iestādes dokumentu maiņu 2017.gada 03.martā saņemta jauna 

beztermiņa licence P-15168 un 2017.gada 13.aprīlī saņemta akreditācijas lapa 

Nr. AP 4804 ar termiņu līdz 2019.gada 4.decembrim. 
 

Programmā 2020.gada 01.janvārī mācās 20 izglītojamie, no tiem I kursā 20 

izglītojamie 

Akreditējamā izglītības programma, ko īsteno tehnikuma izglītības sektorā ieslodzījuma 

vietā – Iļģuciema cietumā Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV 1007 

3. Profesionālās tālākizglītības programma (modulārā) Viesnīcu pakalpojumi, 

kods 20T 811 03 1 ar iegūstamo kvalifikāciju “Viesnīcas istabenis”, 3. Latvijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis.  

Programmas īstenošanas ilgums ir 640 stundas , no kurām 240 stundas ir 

kvalifikācijas prakse.  

Programmā uzņem personas ar pilnīgi vai daļēji apgūtu pamatizglītību. 

Izstrādāta  modulārā tālākizglītības programma, kurai 2020.gada 29.janvārī 

saņemta licence P_2124. 

 Trešā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa tālākizglītības programmu 

“Viesnīcas istabenis” īsteno izglītības sektorā Iļģuciema cietumā no 2020.gada 

3.februāra, tajā mācās 18 izglītojamie. 
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Akreditējamās programmas Foto dizains, kods 33214131 ar iegūstamo kvalifikāciju “Foto 

dizaina speciālists” un Skaistumkopšanas pakalpojumi kods 35b 815 00 1 ar iegūstamo 

kvalifikāciju “SPA speciālists” ir izstrādātas sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem 

partneriem. Tās atbilst valsts profesionālās izglītības standarta, profesijas standarta prasībām 

un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Modulārās programmas Viesnīcas istabenis  saturs izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 

profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” - Projekta “Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001) ietvaros 2019.gadā. 

Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību 

līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, paredz mācību darba 

individualizāciju, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības, tādējādi motivējot 

turpināt kvalitatīvas izglītības ieguvi.  

Tehnikumā darbojas Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija, Šūšanas nozares 

profesiju metodiskā komisija, Frizieru nozares profesiju metodiskā komisija, Vizāžistu un 

vizuālā tēla stilistu metodiskā komisija, Kosmētiķu, SPA speciālistu un Manikīra un pedikīra 

speciālistu nozares profesiju metodiskā komisija, Vizuālo mediju (fotogrāfija, foto dizains, 

multimediju dizains) metodiskā komisija un Grupu audzinātāju metodiskā komisija. 

Pedagogi, saskaņojot metodiskajā komisijā mācību vielas tematiskos plānus, veido 

starppriekšmetu saikni un savstarpējo sadarbību. 

Katra mācību gada sākumā metodiskās komisijas izvirza uzdevumus pilnveidot mācību saturu, 

formas un metodes, darbību orientējot uz radošuma un inovāciju attīstību, un, ņemot vērā 

Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības un satura centra aktualitātes mācību satura, 

nobeiguma pārbaudes darbu satura, norises kārtības jautājumos.  

Metodiskajās komisijās izvērtē nepieciešamību iegādāties mācību līdzekļus un inventāru. To 

iegāde notiek iepirkuma vai tirgus izpētes procedūras rezultātā, iepriekš rūpīgi pētot 

piedāvājumu, konsultējoties ar darba tirgus ekspertiem un sastādot tehnisko specifikāciju. 

Tehnikuma bibliotēkā ir pieejama mācību, izziņas un daiļliteratūra, kas paredzēta izglītības 

programmu īstenošanai atbilstoši profesiju standarta prasībām.  

Mācību literatūras iegādi plāno un veic, sadarbojoties metodiskajai komisijai un tehnikuma 

bibliotekārei. Katru gadu izvērtē un nepieciešamības gadījumā koriģē izmantojamo avotu 

sarakstu. Izglītojamos kopumā nodrošina ar mācību literatūru.  

Izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai ir iekārtotas atbilstošas teorētisko un praktisko 

nodarbību telpas. 

Tehnikumā atbalsta mācību priekšmetu pedagogu dalību Valsts Izglītības   satura centra, Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētajos pasākumos par aktualitātēm mācību 

satura, eksaminācijas, vērtēšanas u.c. jautājumos.  

Piemēram: ESF projekta 8.5.3. “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un 

personāla kompetences pilnveide” ietvaros  6 pedagogi un skolvadības darbinieki apguva 

profesionālās kompetences pilnveides programmu Pieaugušo izglītības programmas īstenojošo 

profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem, pedagogiem un prakšu vadītājiem 
“Mentorings - efektīvs atbalsts jaunajiem pedagogiem”, 36 stundu apjomā 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=55284&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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ESF projekta 8.5.2. "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas 

ietvarstruktūrai" ietvaros 26 pedagogi paaugstināja profesionālo kompetenci programmā 

“Modulāro izglītības programmu izstrāde” 

Tehnikumā atbalsta pedagogu dalību nozares vadošo organizāciju piedāvātajos profesionālās 

pilnveides pasākumos. Izglītojamie apmeklē tehnikumā organizētās vieslekcijas, izstādes, 

piemēram  “Baltic Beauty” ,“Expo Beauty”, nozares seminārus, u.c.  

Tehnikuma vadība un grupu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, ievērojot pēctecību starp 

dažādām izglītības pakāpēm. Izglītības iestādē ir izstrādāti audzināšanas darba virzieni 

audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai trīs gadu periodam un audzināšanas darba plāns 

katram mācību gadam, noteikts atbildīgais par plāna īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību. 

Audzināšanas  darbu sistemātiski izvērtē un analizē.  

Izglītības iestādes vadība aktualizē izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību 

līdzekļu sarakstus, nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem, t.sk. mācību literatūru.  

Visu tehnikumā īstenoto izglītības programmu absolventi ir pieprasīti darba tirgū. 

Stiprās puses: 

1. Tehnikumā īsteno 24 licencētas  izglītības  programmas,  kas izstrādātas un tiek 

pilnveidotas atbilstoši darba tirgus prasībām, ārējo normatīvo aktu prasībām un 

apmierina skolēnu un viņu vecāku pieprasījumu.  

2. Pedagoģiskais  personāls  un   vadība  sadarbojas  izglītības programmu pilnveidē.  

3. Pedagogi  racionāli  plāno  savu  darbu,  ņemot  vērā  izglītojamo spējas,  intereses  un 

vajadzības.  

4. Tehnikums  nodrošina  izglītojamajiem  iespēju  pirms  un pēc stundām  apmeklēt  

mācību konsultācijas,  kas  sekmē  motivāciju  mācību  priekšmetu  apguvē un  ļauj  

padziļināti apgūt mācību saturu atbilstoši spējām.  

5. Tehnikums gan izglītojamos, gan  pedagogus pilnībā nodrošina ar izglītības programmu 

apguvei nepieciešamo mācību literatūru. 

6. Pedagogi cenšas racionāli izmantot pieejamos mācību līdzekļus un tehnikuma materiālo 

bāzi praktiskajām mācībām. Pedagogiem ir radoša pieeja izglītības procesa inovācijām, 

integrējot mācību priekšmeta programmā jaunākās tehnoloģijas darbos. 

7. Pedagogi plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības, darba 

devēju prasības, tādējādi motivējot turpināt kvalitatīvas izglītības ieguvi, lai 

izglītojamais veiksmīgi iekļautos darba tirgū.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot mācību materiāli tehnisko bāzi, tajā skaitā nodrošināt katru pedagogu ar 

inovatīvajām tehnoloģijām elektronisko mācību materiālu izmantošanai.  

2. Sekmēt daudzveidīgi un mērķtiecīgi inovatīvo tehnoloģiju resursus regulāri pielietojošo 

pedagogu skaita palielināšanos.  

3. Papildināt pedagogu darbam nepieciešamo mācību palīglīdzekļu klāstu.  

4. Tehnikuma bibliotēkā regulāri papildināt profesionālās un daiļliteratūras fondu. 

 

Vērtējums – ļoti labi 
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 4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte   

Nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētām izglītības programmām. Tas ir 

pieejams un pārskatāms tehnikuma mācību korpusos, arī elektroniskā veidā, tehnikuma mājas 

lapā un elektroniskajā žurnālā „E-klase”. Izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti par 

izmaiņām nodarbību sarakstā. Ar nodarbību sarakstu un tajā veiktajām izmaiņām iespējams 

iepazīties izglītības iestādes elektroniskajā vidē.  

Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas procesā ievēro normatīvo aktu prasības. Tehnikumā 

pastāv vienotas prasības pedagogu darba kvalitātes vērtēšanai. Pedagogu darba kvalitāti vērtē 

regulāri un informē pedagogus par vērtējumiem. Pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu. 

Pedagogiem ir zināma “Rīgas Stila un modes tehnikuma izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība” un to ievēro ikdienas darbā. 

Mācību stundu kvalitāti vērtē, veicot stundu vērošanu. Jaunajiem pedagogiem sniedz metodisku 

atbalstu. 

Tehnikumā kopumā lieto SIA Digitālās ekonomikas attīstības centrs pakalpojumu „E-klase” - 

elektroniskais žurnāls, nodrošinot datu apstrādi un uzglabāšanu elektroniskā formātā. Ir 

izstrādāta „E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība”. Mācību nodarbību uzskaites 

žurnālu e-vidē pedagogi aizpilda atbilstoši prasībām. Žurnāla aizpildi kontrolē direktora 

vietniece mācību darbā.  

Izglītības sektoros ieslodzījuma vietās izmanto mācību nodarbību uzskaites žurnālu papīra 

formātā (nav pieejams internets). 

Mācību priekšmetu programmu apguvē pedagogi izmanto gan gatavos mācību materiālus, gan 

veido prezentācijas, gan iesaista izglītojamos mācību materiālu veidošanā, aktīvi iesaistās E-

mācību vides attīstībā un pilnveidē, veicina plašāku digitālo materiālu lietojumu mācībās.  

Piemēram, skolotāja M.E.Pāne sagatavojusi e-videi vairākus materiālus, ko izglītojamie labprāt 

lieto: “Attēlu apstrādes pamatprincipi”, “Adobe Photoshop izmantošana”, “Reproducēšanas 

tehnoloģijas” 

Izpildītos darbus izglītojamie var iesniegt arī elektroniski. Izglītojamie zina mājas darbu un 

patstāvīgo darbu izpildes nepieciešamību, lai arī ne vienmēr to ievēro mācību procesā. 

Izglītojamie ir informēti par praktisko mācību nodarbību uzdevumiem un vērtēšanas kārtību.  

Pedagogi ikdienas darbā izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas 

metodes, paņēmienus, kas atbilst izglītojamo spējām, vajadzībām, mācību priekšmeta 

specifikai, konkrētās stundas uzdevumiem un apstākļiem, ja nepieciešams pedagogs jauno vielu 

izskaidro individuāli. 

Saskaņā ar tehnikuma vienoto metodisko tēmu: Pedagogu loma izglītojamo pašvadības un 

pašizziņas caurviju prasmes attīstībai mācību procesā, lielu vērību pievērš sadarbības iemaņu 

pilnveidošanai, lai izglītojamie būtu labāk sagatavoti patstāvīgai dzīvei un sekmīgi integrētos 

darba tirgū.  

Izglītības procesā svarīgi ir attīstīt izglītojamo mācīšanās prasmi, tādēļ daudz izmanto aktīvās 

mācību metodes un formas – situācijas analīze, darbs ar tekstu, novērojumi, prezentācijas, 

https://evide.rsmt.lv/course/view.php?id=84&section=1
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izsakot un pamatojot savu viedokli, diskusijas, kas rosina domāšanu. Ļoti nozīmīgu darbu veic 

radošo spēju apjaušanai un izkopšanai.  

Īstenojot mācību programmu, visi pedagogi lielu uzmanību pievērš mācību satura saiknei ar 

reālo dzīvi un karjeras izglītību. Notiek mācību ekskursijas un profesionālie semināri.  

Piemēram, akreditējamās programmas Foto dizaina speciālists  izglītojamie mācību 

priekšmeta „Praktiskās mācības Foto darbi” ietvaros 2020.g. februārī vairākkārt apmeklēja uz 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.  Izglītojamiem bija vairāki darba uzdevumi: Strādāt ar 

fotoaparāta M režīma uzstādījumiem, fotografēt novērtējot apgaismojuma apstākļus un 

izvēloties pareizas ekspozīciju, strādājot telpā ar mākslīgo apgaismojumu un telpā ar dabīgo 

apgaismojumu – mācēt manipulēt ar baltā balansu fotoaparāta uzstādījumos, fotografēt 

Uzvaras parkā, izvēloties laba fotogrāfiskā kadra veidošanas priekšnoteikumus, kadra 

laukumu un tā robežas. Fotografējot ievērot kompozīcijas pamatlikuma “Zelta griezuma” 

principus. 

Piemēram: akreditējamās programmas SPA speciālists  izglītojamie daudz noderīga gūst 

mācību ekskursijās, kuru laikā tiek apmeklētas kosmētisko līdzekļu ražotnes, piem., “Madara 

cosmetics”, muzeji,  piem., Tika apmeklēta AS ”Madara”, ”AQUA villa boutique SPA”, 

“Farmācijas un medicīnas muzejs”, SPA centri un saloni, piem., “Elizabete SPA “, “Jūrmala 

SPA”, “Baltic Beach SPA”. Par šiem apmeklējumiem tika veidotas prezentācijas. 

Tāpat ir bijusi iespēja piedalīties nodarbībās pie vieslektoriem, piemēram, 2019.gada martā 

tehnikumā notika seminārs – meistarklase “SPA speciālists– jaunu iespēju profesija!”, ko 

vadīja tehnikuma absolvente masiere, hidroterapijas speciāliste Zane Griķe. Ir notikušas arī 

vairākas meistarklases sadarbībā ar pirtnieku - pirts meistaru, kā arī ar SPA speciālisti, kura 

vadīja “Taizemes pēdu masāžas” meistarklasi. 

Mācību praksi organizē savlaicīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām: sagatavoti mācību 

prakses dokumenti, prakses programma, individuālais plāns, atbilstoši mācību prakses līgumi. 

Notiek mācību prakses, kvalifikācijas prakses un darba vidē balstītu mācību organizācijas 

pilnveide. 

Izglītojamos iepazīstina ar mācību prakses dokumentu noformēšanas prasībām un informē par 

mācību prakses uzdevumiem.  

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma mācību prakses, kvalifikācijas prakses norises un 

programmas izpildes pārraudzībai un sasniegtā rezultāta novērtēšanai.  

No 2018./2019.mācību gada programmas Foto dizaina speciālists  izglītojamajiem sadarbībā 

ar nozares uzņēmumiem ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 

8.5.1. ietvaros ir nodrošinātas darba vidē balstītas mācības un prakse, kas notiek atbilstoši 

profesionālās izglītības programmas prasībām. 

Piemēram, prakses vietas izglītojamajiem   

Foto dizaina speciālists: Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs, SIA “FotoRobs, SIA “LETA”, 

IU AKA-Ansis Klucis, IU Toms Norde, Fujifilm,  SIA Artūra Rundēļa fotostudija, Valmierā, 

SIA Tava Bilde, u.c. 

SPA speciālistiem kā veiksmīgākās prakses vietas var minēt: SIA “Beer & SPA” Rīgā, 

Elizabetes ielā 75, SIA “Salons Līga”, Valmierā, Rīgas ielā 7, SIA “BBH Investments”, 

Jūrmalā, Jūras ielā 23/25, A/S “Viesnīca Latvija” ESPA, Rīgā, Baznīcas ielā 4a 
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Ir nodrošināta tehnikuma pedagogu pieredzes apmaiņa,  teorētisko zināšanu  un praktisko 

iemaņu pilnveide valsts un starptautiskajā līmenī:  

- valsts līmenī pedagogi regulāri apmeklē profesionālos seminārus, piemēram, 

* skaistumkopšanas nozares profesiju 19 skolotājas stažējās SIA L’Oreal Baltic. 

* Projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences 

pilnveide” ietvaros profesionālās kompetences pilnveides seminārs skaistumkopšanas nozarē 

“Skaistumkopšana - veselības saglabāšana un atjaunošana” Norises laiks: 2019.gada 8.-

9.novembris. Iegūtās zināšanas skolotāji integrē mācību stundās. 

* tehnikumā rīkotais Profesionālas kompetences pilnveides seminārs “Skaistumkopšanas 

pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”, ko apmeklēja RSMT 

skaistumkopšanas nozares pedagogi, skaistumkopšanas nozares pārstāvji un saņēma apliecību 

par programmas apguvi 8 stundu apjomā. Semināra lektors  bija ārste dermatoloģe Liene 

Matuzele. 

starptautiskā līmenī notikuši apasākumi: piem., praktiskais Seminārs “Mārketings 

uzņēmējdarbībā”, vadītājs vieslektors un mārketinga guru no Zviedrijas – Filips Koens (Philip 

Cohen), Seminārs –diskusija “Profesionālās izglītības izaicinājumi digitālajā laikmetā”, kur 

piedalījās 6 RSMT vadības un pedagogu pārstāvji un 12 Karalius Mindaugas profesionālās 

izglītības centra (Lietuva) administrācijas 

- pieredzes apmaiņa nodrošināta dažādos veidos, piemēram, 

* ESF projekta ”Profesionālās izglītības iestāžu  efektīva pārvaldība  un personāla 

kompetences pilnveide” ietvaros, kad  1 skolotājs piedalījās aktivitātē “Projekta mērķa grupas 

stažēšanās Latvijā poligrāfijas nozarē”, 30 stundu apjomā. 

* Erasmus+ mobilitātes projekts "Māceklis šodien – meistars nākotnē"   Proj. Nr. 2018-1-

LV01-KA116-046919 deva iespēju 2 izglītojamiem un 1 pedagogam no Foto dizaina 

speciālistu programmas praktizēties Portugālē, pilsētas Braga vietējos uzņēmumos, sadarbībā 

ar uzņemošo organizāciju BragaMOB, un  3 izglītojamām no SPA speciālistu grupas un 2 

pedagogiem praktizēties gan izglītības iestādē,  gan Lietuvas pilsētas Brištonas uzņēmumā. 

Plūsmas mācību mobilitāte īstenota sadarbībā ar Viļņas biznesa un pakalpojumu profesionālās 

izglītības apmācības centru.  

2020.gadā kopš 27. janvāra Viļņas biznesa pakalpojumu profesionālās apmācības centrā 

mācās RMST 4 topošās foto dizaina speciālistes. piedalās Erasmus+ projektā “Māceklis 

šodien – meistars nākotnē” un Lietuvā pavadīs 3 nedēļas, t.i. līdz pat 22. februārim piedaloties 

foto dizaina programmas stundās un praktiskajās nodarbībās. 

Kopumā 2018./2019 .m.g. izglītības iestāde ir organizējusi pedagogiem: 

1) valsts līmenī:  6 seminārus, piedalījās 38 pedagogi no RSMT, 2 pedagogi no RTRIT, 2 

pedagogi no Saldus tehnikuma, 1 pedagogs no Jelgavas Amatu vidusskolas  

2) starptautiskā līmenī: 4 seminārus 23 pedagogi no RSMT, 14 pedagogi no Lietuvas, 1 

pedagogs no Maķedonijas. 

Ieslodzījuma vietā akreditējamajā programmā mācās izglītojamie ar atšķirīgu iepriekšējo 

izglītības līmeni. Atbilstoši mācību  priekšmetu saturam un izglītojamo spējām tiek sagatavoti 

mācību līdzekļi un patstāvīgā darba uzdevumi.  
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Programmā Viesnīcas istabenis iespēju mācīties izglītojamajiem ar pilnīgi vai daļēji apgūtu 

pamatizglītību nodrošina ieslodzīto tiesības uz izglītību, profesionālās izglītības pieejamību. 

Profesijas ieguvei ir nepārvērtējama loma ieslodzīto resocializācijā.  

Ieslodzījuma vietu specifika neļauj izglītojamajiem izmantot interneta resursus, tādēļ, 

organizējot mācību procesu, pedagogi nodrošina aktuālas metodiskai un profesionālai  darbībai 

nepieciešamās informācijas pieejamību un apriti, kur iegūtā informācija tiks nodota 

izglītojamajiem.  

  

Stiprās puses:  

1. Mācību  stundas  ir  loģiski  strukturētas,  mērķtiecīgas  un  radošas. Pedagogi izmanto 

daudzveidīgas mācību metodes, darba organizācijas formas un IKT piedāvātās iespējas, tādējādi 

paaugstinot izglītojamo motivāciju. 

2. Pedagogi racionāli izmanto pieejamos mācību līdzekļus, materiālus. 

3. Mācību procesu saista ar praksi, izmantojot mācību ekskursijas, nozaru speciālistu lekcijas 

un citas darbības formas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot mācību materiāli tehnisko bāzi, tajā skaitā inovatīvās tehnoloģijas elektronisko 

mācību materiālu izmantošanai.  

2. Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem un kopā meklējot efektīvākās 

mācību darba formas un metodes.  

3. Vairāk organizēt kolēģu savstarpējo stundu vērošanu kā efektīvu mācīšanās formu. 

4. Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām, kā arī 

iepazīstina ar vērtēšanas kārtību katrā konkrētajā mācību priekšmetā, kur norādīta arī 

formatīvās, summatīvās vērtēšanas un mājas darbu uzdošanas kārtība. 

Izglītības iestāde mācību darbu organizē mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties, rosina 

mācību procesā izmantot tehnikuma vai izglītojamo rīcībā esošos resursus (informāciju 

tehnoloģijas, sporta zāles utt.).  

Izglītojamajiem ir pieejama bibliotēka, lasītava, elektroniskais katalogs ALISE. Pārsvarā 

iegādāti izdevumi latviešu valodā, bet ir pieprasījums pēc mūsdienu autoru darbiem arī krievu 

valodā un angļu valodā. 

Tehnikuma bibliotēkā ir pieejamas visu īstenojamo izglītības programmu apguvei atbilstošas 

mācību grāmatas, daiļliteratūra, izziņas literatūra, profesionālā literatūra.  

Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa ir izglītojamie, kuru galvenās prioritātes ir mācību grāmatas 

latviešu valodā, angļu valodā, ģeogrāfijā, dabaszinātnēs,  latviešu daiļliteratūra un profesionālā 

literatūra. Izglītojamo vidū pieprasīti izdevumi ekonomikā un psiholoģijā, tērpu vēsturē, stilā 

un modē, skaistumkopšanā, medicīnā, fotomākslā.  

Pieaug interese par preses izdevumiem, palielinājies uz vietas lasošo skaits un preses 

izmantošana mācību stundas laikā. Bibliotēkā pieejami šādi preses izdevumi:  



PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums   pašnovērtējuma ziņojums 2020 

21 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

1. specializētie žurnāli: Computer Arts, Black&White Photography, Digital SLR, Hairs How, 

Долорес, Ателье Rundschau, Burda u.c.   

2. periodiskie izdevumi redzesloka paplašināšanai un atpūtai: GEO, Ilustrētā Pasaules vēsture, 

Ilustrētā zinātne, Nezināmā vēsture, Annas psiholoģija, Pastaiga, Santa, Veselība, Vides 

vēstis, Psiholoģija skolai un ģimenei, Kapitāls, Dienas bizness ,Izglītība un kultūra. 

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, 

uzņemas līdzdalību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto izglītības iestādes piedāvātos 

resursus mācību mērķu sasniegšanai.  

Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja kopēt un izdrukāt dažādus mācību materiālus. 

Bibliotēkā un datorklasēs (no stundām brīvajā laikā) izglītojamajiem ir iespējams strādāt ar 

datoru. Lasītavā ir pieejams projektors, liels ekrāns un portatīvais dators. Bibliotēkas 

lietotājiem ir pieejams krāsains lāzerprinteris.  

Mācīšanās motivācijas paaugstināšanos sekmē informācijas iegūšana: apmeklējot izstādes, 

uzaicinot dažādu nozaru pārstāvjus un apmeklējot uzņēmumu rīkotos seminārus.  

Piemēram, akreditējamās programmas Foto dizaina speciālists izglītojamie mācību ekskursijā 

uz Fotogrāfijas muzeju iepazinās ar fotogrāfijas attīstību Latvijā, latviešu fotogrāfu darbiem, 

senākiem fotogrāfijas izpildes un apstrādes veidiem. Tāpat izglītojamie apskatīja Rīgas 

Jūgendstila muzeja pamatekspozīciju – 20gs. sākuma rīdzinieku interjeru, kā arī iepazinās ar 

muzeja jauno digitālo ekspozīciju. Izglītojamo darba uzdevums - izanalizēt iegūto informāciju 

un piedalīties mācību stundu diskusijās.  

Piemēram, akreditējamās programmas SPA speciālists apmeklēja semināru – meistarklasi  

„Mans veiksmes stāsts”, kur pieredzē labprāt dalījās lektore, Weyergans Skaistuma un 

Veselības centra “AMELA” vadītāja Lāsma Vesere. 

Mājās un patstāvīgi veicamo darbu saturā pedagogi mērķtiecīgi iekļauj uzdevumus, kas palīdz 

attīstīt izglītojamā prasmi strādāt ar informācijas avotiem un pilnveidot praktiskās iemaņas. 

Apzinoties profesionālās karjeras attīstības pasākumu nozīmi, tehnikums iesaistījies ESF 

projekta «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (SAM 

Nr.8.3.5.0./16/I/001)aktivitātēs, kur pedagogi mudina izglītojamos apmeklēt profesionālās 

pilnveides seminārus, pasākumus un izstādes, kur izglītojamajiem ir iespēja sasaistīt 

teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi, kā arī organizē karjeras izvēli sekmējošus 

pasākumus tehnikumā, kur iesaistīti arī akreditējamo izglītības programmu izglītojamie,  
 

piemēram, Foto dizaina speciālistiem notika labās prakses seminārs/ diskusija un meistarklase 

“Fotogrāfija – laika fiksāža un tās daudzveidīgais pielietojums” lektore: fotogrāfe Anita Roze-

Traviņa. 

Tehnikumā mācīšanās tiek orientēta uz rezultātu, atbilstošu katra izvēlētajam mērķim, tās 

kvalitāte ir atkarīga no katra indivīda personīgās ieinteresētības, viņa izziņas procesa un gribas 

īpašībām un no viņa prasmes sadarboties.  

Izglītības iestāde mācību darbu organizē mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties, rosina 

mācību procesā izmantot  tehnikuma rīcībā esošos mācību resursus, izaugsmes iespējas. 

Izglītojamie piedalās dažādos profesionālās meistarības konkursos. 

Piemēram, akreditējamās programmas Foto dizaina speciālists piedalās tehnikuma foto 

konkursā, kura tēma 2020.gadā ir “Ķepa uz sirds”. 
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Piemēram, Tehnikums Latvijas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā izveidoja Tehnikuma 

audzēkņu foto darbu izstādi  “Mūsu draugi”, kur no 2018.gada decembra līdz 2019.gada 

maijam bija eksponētas 100 audzēkņu labākās fotogrāfijas no dažādiem mācību gadiem. 

Īstenojot mācību procesu ieslodzījuma vietās, ņem vērā izglītojamo kontingenta sastāvu un 

specifiku, iepriekšējās izglītības atšķirības. Izglītojamie, uzsākot mācības, detalizēti tiek 

iepazīstināti ar programmas apgūstamo saturu un programmas īstenošanas mērķa sasniegšanas 

paredzētajiem uzdevumiem un vērtēšanas kārtību katrā mācību priekšmetā vai modulī. 

Tehnikumā veic mācību stundu kavējumu uzskaiti, datus analizē kopā ar ieslodzījuma vietas 

resocializācijas darbiniekiem. 

Pieaugušo mācīšanās procesā mācību mērķis ir jāizvirza saskaņā ar pieaugušo interesēm un 

vajadzībām. Jāņem vērā arī tas, ka pieaugušo mācību grupa nav vienveidīga – tajā katram 

indivīdam ir sava pieredze, sagatavotība, uzskati un vērtības. 

Izglītojamo mācīšanos, darbošanos grupā, problēmu risināšanas veidu u. c. lielā mērā ietekmē 

arī mācīšanās stils.  

Piemēram, programmas Viesnīcas istabenis mācību grupā pārsvarā ir izglītojamie, kuri 

iecienījuši aktīvo (stilam raksturīga darbība, cilvēks mācās no pieredzes) un pragmatisko 

(galvenais ir iegūtās zināšanas saistīt ar praksi) mācīšanās stilu.  

Ikdienas darbā ir svarīga stundas mērķu izskaidrošana un loģisks stundas noslēgums. Tā kā 

mācīšanās aptver arī sociālās prasmes, tādas kā prasme izmantot citu cilvēku palīdzību, prasme 

sniegt palīdzību un sadarboties, tad, piemēram, praktisko nodarbību laikā pedagogs pievērš 

uzmanību šo prasmju attīstīšanai (grupu un pāru darbs, savstarpējā vērtēšana, prezentēšana un 

sava viedokļa korekta aizstāvēšana).  

Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā ir balstīta demokrātiskuma principā, kad 

ikviens pedagoģiskajā procesā iesaistītais izglītojamais strādā radošā sadarbībā ar citiem, 

kopdarbībā mācās izteikt savu viedokli, argumentēt to,  uzklausīt citus, veidot kopīgu darbības 

programmu, kas nodrošina sadarbības viedokļu un lēmumu dažādību. Stundās tiek pielietoti šādi 

principi: 

• izvēles un piedāvājumu princips – tiek dota iespēja ar metožu daudzveidību izvēlēties, kā 

papildināt jau esošās zināšanas un pieredzi;  

• aktīvas darbības princips – lai atcerētos vairāk, izglītojamiem ir jāredz, jādzird, jārunā un 

jādara;  

• vienlīdzības un tolerances princips – katram būtu jārada pārliecība, ka visi var mācīties 

viens no otra;  

• iesaistīšanas un iesaistīšanās procesā princips, kad pirmais solis – apzināšanās un uzskatu 

apmaiņa, otrais solis – darbība un sadarbība;  

• labvēlīgas attieksmes princips – labvēlīga vide izglītojamā personības attīstībai sekmē 

izmantot dažādas darba formas un metodes.  

Tehnikumā uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un veic pasākumus 

kavējumu novēršanai. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas 

un mācību pasākumus.  

 

Stiprās puses:  

1. Mācīšanās darbs ir organizēts daudzveidīgi, tas nodrošina mācīšanās un patstāvīgā darba 

prasmju attīstību. 
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2. Izglītojamo  mācīšanās  motivācijai    rosina  izmantot  tehnikuma  piedāvātās mācīšanās 

iespējas lasītavā, bibliotēkā, datorklasēs, piedaloties konkursos, projektos, skatēs u.c.   

3. Ļoti nozīmīgs faktors mācīšanās procesā ir konsultācijas, kas notiek katru darba dienu 

pirms vai pēc mācību stundām.  

4. Pedagogu un izglītojamo sadarbība ir pozitīva. 

5. Izglītības iestāde analizē izglītojamo kavējumu iemeslus un veic pasākumus kavējumu 

novēršanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Veicināt visu izglītojamo līdzatbildību par mācīšanās darba rezultātiem. 

2. Turpināt veikt darbības mācību stundu kavējumu samazināšanai.  

 

Vērtējums – ļoti labi    
 

 

 

   4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Tehnikumā ir izstrādāta un apstiprināta “Rīgas Stila un modes tehnikuma izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”, ar kuru iepazīstināti izglītojamie un pedagogi.  

Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas 

kārtību. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst mācību priekšmetu vai moduļu 

programmām, mācību priekšmetu specifikai un moduļos noteiktajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem. Vērtējumus regulāri atspoguļo mācību nodarbību uzskaites žurnālā „e-klase”. 

Pārbaudes darbos pedagogi dod iespēju izglītojamajiem apliecināt savas kompetences - 

zināšanas, prasmes un iemaņas noteiktu mācību rezultātu sasniegšanai. Izglītojamajiem ir 

zināma un saprotama vērtēšanas kārtība. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši mācību 

priekšmeta vai moduļa tematiskajam plānam. Izglītojamos regulāri iepazīstina ar vērtējumiem.   

Pedagogi veic diagnosticējošo vērtēšanu, lai noteiktu iepriekš apgūtās prasmes, iemaņas mācību 

procesa plānošanai, mācību uzdevumu izvēlei.  

Tehnikumā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību sasniegumu 

vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. Izglītojamajiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība.  

Tehnikumā ir noteikts, kā izglītojamie var uzlabot savus mācību sasniegumus, t.sk. nosakot 

iespējamo katra mācību sasnieguma uzlabošanas reižu skaitu un termiņu. 

Izglītojamos regulāri iepazīstina ar vērtējumiem. Iegūtos rezultātus apkopo un analizē nodaļas 

metodisko komisiju sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Akreditējamajā izglītības programmā Foto dizaina speciālists (4g) paredzēta arī programmas 

vispārizglītojošā daļa, kad grupu izglītojamie 2. un 3. kursā kārto Valsts noslēguma 

pārbaudījumus - centralizētos eksāmenus vispārizglītojošajos mācību priekšmetos saskaņā ar 

noteikto kārtību. 

Katrs izglītojamais pirms kvalifikācijas prakses saņem prakses programmu, kurā norādīts, kas 

jāapgūst prakses laikā, prakses dienasgrāmatu, kurā atzīmē visus padarītos darbus. Noslēdzot 

praksi, darba devējs dod savu vērtējumu, aizpildot anketu „Darba devēja anketa”, ”Praktikanta 

raksturojums”. Izglītojamais sagatavo „Kvalifikācijas prakses pārskatu”, ko apstiprina darba 

devējs, prezentē to un saņem vērtējumu “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.  
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus (turpmāk _PKE) plāno un organizē atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk - VISC) un Latvijas 

Nacionālo kultūra centru (turpmāk – LNKC). 

Izglītojamos savlaicīgi informē par profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu, 

vērtēšanas kārtību un citām noteiktajām prasībām. 

Akreditējamajā izglītības programmā SPA speciālists profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas 

eksāmens notiek “centralizēti”, tas nozīmē, ka eksāmena saturs ir izstrādāts VISC organizētā 

darba grupā un vērtēšana notiek pēc vienotiem kritērijiem.  

Programmas Foto dizaina speciālists izglītojamie kvalifikācijas iegūšanai izstrādā 

Kvalifikācijas darbu. Eksāmena programmas vadlīnijas nodrošina LNKC, tehnikumā precizē 

darba uzdevuma tēmu un izpildes nosacījumus. 

Tālākizglītības programmai Viesnīcas istabenis eksāmena saturu un vērtēšanas kritērijus 

izstrādā tehnikumā organizētā darba grupā un saskaņo VISC. 

PKE teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas telpas un nepieciešamais 

materiāli tehniskais nodrošinājums. 

PKE komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek ievērota kvalifikācijas 

eksāmenu norises kārtība, dokumentācija noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

Stiprās puses:  

1. Tehnikumam ir izstrādāta un apstiprināta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, un pedagogi ievēro tajā noteiktās prasības.  

2. Vērtēšanas kārtības ievērošanu  regulāri  uzrauga un vajadzības gadījumā kārtību 

aktualizē.  

3. Vērtēšana ir objektīva un metodiski pamatota, par to liecina ikdienas un eksāmenu 

rezultātu nelielās atšķirības. 

4. Pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus izglītojamajiem ir iespēja uzlabot, apmeklējot 

mācību priekšmetu konsultācijas. 

5. Darbojas e – klase, kura jūtami atvieglo darbu pedagogiem un sniedz operatīvu 

informāciju izglītojamajiem un viņu vecākiem.  

6. Liela pieredze profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā, darba devēju 

iesaistīšanā eksāmenu satura pilnveidē un vērtēšanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Uzlabot vērtējumu ierakstu e-klasē savlaicīgumu un regularitāti. 

2. Turpināt vērtēšanas kārtības monitoringu. 

3. Stiprināt e-vides materiālu dažādību un izmantošanas biežumu, lai uzlabotu mācību 

sasniegumus. 

 

Vērtējums - ļoti labi 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Tehnikumā regulāri apkopo informāciju par izglītojamo ikdienas darba mācību sasniegumiem.  

Apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences kopumā atbilst apgūstamās profesijas standartā, 

izglītības programmā izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.  

Izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas vērtē 10 ballu skalā, kā arī ieskaitīts, neieskaitīts 

visos mācību priekšmetos, moduļos, praktiskajās mācībās, praksē un kvalifikācijas praksē, 

atbilstoši tehnikumā izstrādātai un apstiprinātai „Rīgas Stila un modes tehnikuma izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai”. 

Balstoties atklāto problēmu analīzē, notiek mācību sasniegumu pilnveides pasākumi. 

Skolotāju individuālais darbs ar izglītojamajiem notiek pēc direktores apstiprināta konsultāciju 

grafika. 

Mācību priekšmetos izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis vidēji ir vērtējams kā 

“pietiekams” vai „optimāls”, arī “augsts”. (1.-2.attēli) 

 

 

1.attēls 

Profesionālā vidējās izglītības programma “Foto dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju Foto 

dizaina speciālists 2019./2020.m.g. 1.semestra kompetenču līmenis 1./2.grupa  (1.kurss) 
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2.attēls 

Profesionālā vidējās izglītības programma “Foto dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju Foto 

dizaina speciālists 2019./2020.m.g. kompetenču līmenis 83./84.grupā (3.kurss) 

 

 

Tehnikumā īsteno pasākumus mācību sasniegumu pilnveidei, balstoties identificēto problēmu 

analīzē. 

 

Izglītojamajiem ir iespēja regulāri apmeklēt konsultācijas, saņemt uzdevumus, sagatavoties un 

atkārtoti kārtot pārbaudes darbus, lai uzlabotu individuālos mācību sasniegumus. 

Piemēram, akreditējamo programmu skolotāji uzskata, ka konsultācijas mācību procesa 

organizēšanā ir ļoti būtiskas. Pēdējos gados konsultācijās veiktais darbs ir palīdzējis 

izglītojamiem, kuriem latvieši valoda nav dzimtā valoda. Ir ievērojams skaits izglītojamo, 

kuriem ir grūti uztvert klasē pasniegto, ar viņiem ir individuāli jāpārrunā neskaidrais un 

nesaprastais.  

Konsultācijas ir ievērojams “palīgs” arī tiem izglītojamiem, kuri darba vai veselības dēļ nav 

varējuši piedalīties nodarbībās. Konsultācijās ieskaites, kurās nav bijis sekmīgs vērtējums, ir 

iespējams nodot vērtēšanai atkārtoti, protams, iepriekš skolotājam paskaidrojot neizprasto. 

Šajās situācijās vienmēr zināšanu un vērtējuma līmenis uzlabojas. Konsultācijās daudz laika 

tiek veltīts praktisko iemaņu uzlabošanai. 

Grupu audzinātāji sadarbojoties ar mācību priekšmetu pedagogiem un tehnikuma 

administrāciju, izstrādā un pedagoģiskās padomes sēdēs apstiprina pasākumu plānu 

izglītojamo individuālo mācību sasniegumu uzlabošanai. 

 

Stiprās puses:  

1. Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumus uzskaita e-klases žurnālā, kurš paver 

plašas iespējas šo sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba plānošanai.  
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2. Izglītojamos un viņu vecākus  regulāri informē par mācību sasniegumiem ikdienas 

darbā.   

3. Izglītojamajiem konsultācijās  dota iespēja regulāri uzlabot savus mācību sasniegumus.  

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt iesaistīt tehnikuma atbalsta personālu izglītojamo mācīšanās motivācijas 

uzlabošanā.  

2. Pedagogiem  meklēt  metodiskus  risinājumus  izglītojamo intereses  radīšanai  un spēju 

atraisīšanai visos mācību priekšmetos. 

3.  Uzlabot sadarbību ar atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu izglītojamajiem 

mācīties atbilstoši savām spējām.  

 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Atbilstoši 2000.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.211 “Noteikumi par valsts 

profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 13.1.2. punkta 

prasībām izglītības programmās, kuras izglītojamie uzsāk pēc pamatizglītības ieguves, 

izglītojamie kārto četrus eksāmenus vispārizglītojošos mācību priekšmetos: latviešu valodā, 

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (lielākā izglītojamo daļa izvēlas angļu valodu), 

matemātikā un vismaz vienu eksāmenu pēc izglītojamā izvēles, kura apjoms izglītības 

programmā nav mazāks par 105 mācību stundām (izglītojamie izvēlas Latvijas un pasaules 

vēsturi). 

Atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām centralizētajos eksāmenos 

izglītojamo sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā.  

Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst vispārējās vidējās 

izglītības standartā noteiktajiem valodas prasmes līmeņu aprakstiem, papildus norāda valodas 

prasmes līmeni B1, B2 vai C1.  

Vidējo sasniegumu analīzē izmanto katra izglītojamā iegūto vērtējumu attiecinātu pret 

maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā. Šie dati ir izteikti % jeb kopprocentos.  

Uz sertifikāta to atspoguļo kā kopvērtējumu. 2018./2019.mācību gada Centralizēto eksāmenu 

rezultāti tehnikumā atspoguļoti 6.tabulā. 
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6.tabula 

2018./2019.mācību gada Centralizēto eksāmenu rezultāti tehnikumā. 
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Angļu  

valoda 
45,5% 100 0 1 8 18 19 16 9 15 10 4 0 

Bioloģija  39,3% 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Krievu  

valoda  
75,6% 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 

Latviešu  

valoda  
39,5% 106 0 2 6 18 29 27 15 7 2 0 0 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

36,1% 118 0 1 13 24 37 30 8 4 1 0 0 

Matemātika  12,9% 110 12 48 28 16 5 1 0 0 0 0 0 

 

Apmierinoši rezultāti ir vēstures eksāmenā, kur kopējais procentuālais rādītājs ir 36,1%. 

Vēsturē grūtības bijušas argumentētas esejas rakstīšanā. 

Angļu valodā izglītojamajiem bija problēmas, pildot valodas lietojuma un rakstīšanas daļas 

uzdevumus.  

Augstāki rezultāti ir angļu valodas centralizētajos eksāmenos, kur tehnikuma izglītojamo 

vidējās zināšanas attiecīgi bijušas 45,5% .  

Izglītojamo sertifikāti apliecina, ka minēto mācību priekšmetu eksāmenos sekmīgāk izpildīti 

pamatprasmes pārbaudoši uzdevumi. Nepietiekamas bijušas zināšanas radošo uzdevumu 

izpildei. 

Lielākā daļa izglītojamo salīdzinoši sekmīgi izpildījuši uzdevumus, kuros pārbaudītas zināšanas 

un pamatprasmes.  

Latviešu valodā lielākās problēmas sagādājis tekstveides uzdevums jeb pārspriedums. 

Matemātikas eksāmenā daļa izglītojamo pareizi izpildījuši uzdevumus, kas pārbauda zināšanu 

lietojumu standarta situācijās, bet nepietiekamas zināšanas bijušas, risinot nestandarta 

uzdevumus.  

Diemžēl 12 izglītojamie matemātikas eksāmenu nav nokārtojuši, jo apgūto zināšanu vērtējums 

ir bijis zemāks par 5%. 

Salīdzinot eksāmenu rezultātus tehnikumā ar vidējiem radītājiem profesionālās izglītības 

iestādes valstī (3.attēls), secināms, ka tehnikumā kopumā tie procentuāli ir zemāki, izņemot 

latviešu valodu, kur rezultāts nedaudz pārsniedz rezultātu valstī.  

Mazāk apmierinoši rezultāti ir matemātikas centralizētajos eksāmenos.  
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3.attēls 

2018./2019.m.g. Centralizēto eksāmenu rezultāti tehnikumā un vidējie radītāji profesionālās 

un mākslas izglītības iestādēs valstī 

 

 

Kā objektīvos faktorus salīdzinoši zemajam rezultātam jāmin tas, ka lielākajai daļai izglītojamo, 

iestājoties tehnikumā, pamatzināšanas centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos ir 

nepietiekamā līmenī, lai sekmīgi apgūtu vidusskolas kursu, un daļai izglītojamo personīgā 

pašmotivācija ir zema. 

Kā objektīvos faktorus salīdzinoši zemajam rezultātam jāmin tas, ka kopējais stundu skaits 

vispārizglītojošajos mācību priekšmetos ir mazāks nekā vidusskolās, bet izglītojamajiem 

jāapgūst tāds pats mācību priekšmetu satura apjoms kā vidusskolās.  

Lielākajai daļai izglītojamo, iestājoties tehnikumā, pamatzināšanas centralizēto eksāmenu 

mācību priekšmetos ir nepietiekamā līmenī, lai sekmīgi apgūtu vidusskolas kursu un daļai 

izglītojamo personīgā pašmotivācija ir zema, lai sasniegtu pēc iespējas augstākus mācību 

rezultātus.  

Vissvarīgākais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus mācību procesa apstākļus un vērīgi sekot, 

lai centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos mācību process saturiski ir kvalitatīvāks. 

Profesionālas kvalifikācijas eksāmeni tehnikumā notiek vairākas reizes mācību gada laikā:  

decembrī, jūnijā un oktobrī, jo īstenojamās izglītības programmas ir ar ļoti dažādu ilgumu. 

Atšķirīgs ir programmu uzsākšanas laiks – septembris vai februāris.  

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus 2019. gadā tehnikumā  kārtoja 370 izglītojamie un tos 

nokārtoja 360 izglītojamie (1 ieguva nepietiekamu vērtējumu, 9 neieradās). 

Eksaminējamo izglītojamo teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kopumā apmierina 

darba devēju prasības, par to liecina saņemtie darba piedāvājumi no eksāmenu komisiju 

locekļiem – manikīra un pedikīra speciālistiem, tērpu izgatavošanas un  stila speciālistiem, 

frizieriem, frizieriem-stilistiem, vizuālā tēla stilistiem.  

Daļa izglītojamo darbu turpina kvalifikācijas prakses vietās. 

 

39,4

50,89

19,5

39,539,54
45,498

12,85

36,05

0

10

20

30

40

50

60

latviešu valoda angļu valoda matemātika vēsture

Centralizēto eksāmenu vidējo rezultātu 
salīdzinājums ar citām PI iestādēm 

2018./2019.m.g. (%)

valstī tehnikumā



PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums   pašnovērtējuma ziņojums 2020 

30 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

81 % izglītojamo 2017./2018.mācību gadā, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju un  87,5% 

izglītojamo 2018./2019.mācību gadā vērtējums profesionālās kvalifikācijas eksāmenos nav bijis 

zemāks par septiņām ballēm izglītojamo (7.tabula). 

7.tabula 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti tehnikumā 2019.gadā pa kvalifikācijām 
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Frizieris - stilists 21 20 1   3 1 5 6 4 1 16 80,0 

Tērpu 

izgatavošanas un 

stila speciālists 

12 7 5       2 4 1   7 100,0 

Vizuālā tēla 
stilists 

9 9     2 2 2 2 1 
  

5 55,6 

SPA speciālists 8 7 1   1 1 1 2 2   5 71,4 

Drēbnieks 5 5       1 2 2     4 80,0 

Frizieris 14 14       2 5 7     12 85,7 

Frizieris 19 18 1       2 14 1 1 18 100,0 

Fotogrāfs 26 26       1 8 15 2   25 96,2 

Manikīra un 
pedikīra 

speciālists 

18 18     1   2 10 5   17 94,4 

Vizāžists 19 19       2 5 8 4   17 89,5 

Frizieris - stilists 44 44     2 4 18 9 11   38 86,4 

Tērpu 

izgatavošanas un 
stila speciālists 

3 3         1 1 1   3 100,0 

Vizuālā tēla 

stilists 
22 22       2 4 9 6 1 20 90,9 

Foto dizaina 

speciālists 
9 9     2 2 2 1 1 1 5 55,6 

Multimediju 

dizaina speciālists 
6 6         4 2     6 100,0 

Vizāžists 13 13       1 3 7 2   12 92,3 

Kosmētiķis 13 12   1 1 2 7 2     9 75,0 



PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums   pašnovērtējuma ziņojums 2020 

31 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

kopā sākotnējā 

profesionālā 

izglītība 

261 252 8 1 12 21 73 101 41 4 219 86,9 

Florists  16 16     1 1 5 2 4 3 14 87,5 

Mājkalpotājs 10 10           3 5 2 10 100,0 

Drēbnieks 13 13     3 2 4 2 2   8 61,5 

Drēbnieks 15 15     1 2 2 1 3 6 12 80,0 

Šuvējs 9 9       1 3 2 3   8 88,9 

Frizieris 15 15           6 5 4 15 100,0 

Konditora palīgs 18 18       1 4 6 7   17 94,4 

Pavāra palīgs 13 12 1       2 8 2   12 100,0 

kopā 

tālākizglītībā 
109 108 1 0 5 7 20 30 31 15 96 88,9 

KOPĀ 370 360 9 1 17 28 93 131 72 19 315 87,5 

Visās kvalifikācijas eksāmenu komisijās piedalījās darba devēju pārstāvji. Iegūtie rezultāti rāda, 

ka piedāvātās izglītības programmas ir apgūtas atbilstoši izglītības programmas un profesijas 

standarta prasībām. 

Akreditējamajā programmā Viesnīcas istabenis kvalifikācijas eksāmens plānots 2020.gada 

jūnijā. 

Stiprās puses:  

1. Tehnikuma pedagogi iesaistās centralizēto kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes 

darba grupās, ko organizē VISC. 

2. Tehnikuma vadība un pedagogi analizē valsts pārbaudes darbu rezultātus, analizē 

nepilnības un plāno uzlabojumus. 

3. Izglītojamos regulāri informē par eksāmenu saturu un vērtēšanas kritērijiem.   

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt iesaistīt tehnikuma pedagogus un atbalsta personālu izglītojamo mācīšanās 

motivācijas uzlabošanā.  

2. Mācību priekšmetu skolotājiem  pārdomāti jāplāno katrā mācību stundā apgūstamā 

mācību satura apjoms, ņemot vērā kopējo stundu skaitu un laika posmu, kas paredzēts 

mācību priekšmeta apguvei.  

3. Pārdomāt mācību metožu, daudzveidīgu mācību papildmateriālu izvēli, kārtējo un 

patstāvīgo darbu uzdevumu saturu. 

4. Skolotājiem jāmudina izglītojamie vairāk strādāt patstāvīgi, lai mācību priekšmetu 

saturu apgūtu padziļināti. 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts. 

Tehnikumā rūpējās par  izglītojamo psiholoģisko, emocionālo un fizisko drošību.  

Personāls ir ieguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā sniegt 

psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem. 
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Tehnikums nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu un citām 

atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām. 

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties emocionālās vardarbības gadījumos.  

Iestādē strādā sociālais pedagogs un medmāsa. Daudzās mācību priekšmetu programmās un 

moduļos ietvertas dažādas sociālās izglītības tēmas.  

Visās izglītības programmās ir mācību priekšmets “Sabiedrības un cilvēka drošība”, kurā 

iekļautas tēmas par veselības izglītību, atkarību profilaksi, emocionālo inteliģenci un stresa 

menedžmentu. Tehnikumā popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē to sekmējošas lekcijas 

un sporta aktivitātes.  

Izglītojamajiem ir iespēja darboties tehnikuma pašpārvaldē, kas veicina ciešu sadarbību starp 

izglītojamajiem, pedagogiem un vadību, kā arī iesaistīties dažādu pasākumu organizēšanā.  

Lai tehnikumā uzturētu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt psiholoģisko drošību, 

direktores vietniece audzināšanas darbā, grupu audzinātāji, dienesta viesnīcu pedagogi, kā arī 

atbalsta personāls veic plašu ikdienas darbu ar izglītojamajiem.  

Liela atbildība ir grupu audzinātājiem, kuru uzticību izglītojamie ir iemantojuši. Tehnikumā 

strādā iejūtīgi un saprotoši pedagogi, un viņi iesaistās izglītojamo sociālo problēmu risināšanā.  

Daudz darba ieguldīts izglītojamo veiksmīgas adaptācijas procesa norisē tehnikumā un dienesta 

viesnīcā. Notiek anketēšana par to, kā izglītojamie iejutušies gan tehnikumā, gan mācību grupā, 

gan dienesta viesnīcā. 

Anketēšanas rezultātus analizē un plāno turpmākās darbības drošas un atbalstošas darbības 

vides uzturēšanai tehnikumā. 

Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir izvietota 

drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, instrukcijas u.tml.). Pastāv noteikta kārtība 

ārpusstundu pasākumu organizēšanai. 

 Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar iekšējās kārtības noteikumiem, 

darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Stiprās puses:  

1. Tehnikumā ir nodrošināti nepieciešamie apstākļi un atbalsts, lai darbības vide būtu 

droša un labvēlīga. 

2. Tehnikuma ikdiena un pasākumi veicina izpratni par veselīgas pārtikas un dzīvesveida 

nozīmi, t.sk. drošības un atkarību profilakses jautājumiem.  

3. Tehnikumā ir nodrošināts kompetenta kvalificēta atbalsta personāla darbs.  

4. Izglītojamo psiholoģiskās,  sociālpsiholoģiskās un  medicīniskās  vajadzības ir zināmas 

pedagogiem un atbalsta personālam. Tās ievēro mācību procesa īstenošanā un valsts 

pārbaudes darbu organizēšanā.   

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Vēlama psihologa palīdzība psiholoģiskā atbalsta sniegšanai izglītojamajiem un 

darbiniekiem. 

2. Iekļaujošās izglītības īstenošana tehnikumā. 

3. Iesaistīt izglītojamos drošas un veselību veicinošas vides uzturēšanā un pilnveidošanā. 

4. Turpināt profesionālu lektoru piesaisti, izglītojot par dažādiem ar veselību, drošību un 

atkarību profilaksi saistītiem jautājumiem. 
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5. Organizēt pedagogiem supervīzijas, kas palīdzētu apzināties un stiprināt personīgos 

resursus, samazināt izdegšanas risku. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību veic darba aizsardzības 

speciālists ar atbilstošu augstāko izglītību. Tehnikumā ar rīkojumu noteiktas atbildīgās personas 

par elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanas uzraudzību. 

Tehnikuma un dienesta viesnīcas telpās ierīkotas automātiskās ugunsdzēsības  apziņošanas 

sistēmas, veikta darbinieku apmācība. 

Darba drošības instruktāžas veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām. Iekārtoti 

darba drošības un ugunsdrošības instruktāžu žurnāli izglītojamajiem un personālam. 

Izglītojamajiem nodrošinātas ievadmācības darba drošībā un instruktāžas darba vietā. 

Ievadmācību izglītojamajiem saskaņā ar direktora rīkojumu veic grupas audzinātājs.  

Par instruktāžu veikšanu izdarīti ieraksti attiecīgā darba drošības instruktāžu žurnālā un 

apliecināti ar parakstiem. Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par instruktāžu 

ievērošanu. 

Darbiniekiem, stājoties darba attiecībās, ievadmācību veic darba aizsardzības speciālists.  

Darba vietā instruktāžu veic tiešā darba vadītājs saskaņā ar izstrādātu un apstiprinātu instrukciju, 

veicot ierakstu reģistrācijas žurnālā.  

Tehnikumā ir veikta darba vides risku novērtēšana, ko aktualizē reizi gadā. Ar pastāvošajiem 

darba vides riskiem ir iepazīstināti visi tā darbinieki.  

Atbilstoši sastādītajam grafikam darbiniekus norīko uz obligātajām veselības pārbaudēm. 

Sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns. Apstiprināts Civilās aizsardzības plāns.  

Tehnikuma ēkā ir dežurants, kas uzrauga  personu ierašanos un uzturēšanos ēkā.  

Izglītojamo drošībai dienesta viesnīcās ir uzstādīta videonovērošana. Izglītojamie jūtas droši 

tehnikuma telpās un tā apkārtnē.  

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos vai 

nelaimes gadījumā, kā organizēt pirmās palīdzības sniegšanu, un kā izsaukt glābšanas dienestus, 

arī par personu datu aizsardzību. Objektos atrodas medicīniskās aptieciņas.  

Mācību korpusos, dienesta viesnīcās un citās  ēkās ir izvietoti informatīvie līdzekļi – evakuācijas 

plāni, norādījuma piktogrammas- ugunsdzēšamajiem aparātiem darbinieku, izglītojamo rīcībai 

ugunsgrēka gadījumā, norādīti evakuācijas ceļi u.c. 

Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīviem. Ugunsdrošību 

ievēro atbilstoši ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru 

kabineta noteikumiem. Regulāri notiek evakuācijas treniņmācības. 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi kontrolē. Izstrādātas atbilstošas 

instrukcijas. Visās izglītības programmās ir mācību priekšmets “Sabiedrības un cilvēka 

drošība”, praktiskajās mācībās  iekļauti darba drošības jautājumi.  
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Izglītojamajiem un personālam SIA “VEFOVEC Z” piedāvā kvalitatīvus ēdināšanas 

pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas lietošanu. 

Stiprās puses:  

1. Tehnikumā ir nodrošināti apstākļi un atbalsts, lai darbības vide būtu droša un labvēlīga.  

2. Tehnikuma ikdiena un pasākumi veicina izpratni par darba drošības prasību nozīmi, 

darba vides riskiem un drošas vides privilēģijām.  

3. Regulāri  veic darbinieku veselības pārbaudes. 

4. Tehnikumā ir nodrošināts kompetentu darba drošības speciālistu darbs.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt darbu pie riska faktoru samazināšanas darba vietās. 

2. Ieviest videonovērošanas režīmu tehnikuma teritorijā. 

3. Nodrošināt elektronisku caurlaižu režīmu tehnikumā. 

 

Vērtējums – ļoti labi 
 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Viens no tehnikuma darba uzdevumiem ir sekmēt izglītojamo personīgo pašizaugsmi.  

 Audzināšanas darba jomas ir: grupas audzinātāju darbs, dienesta viesnīcas audzinātāju darbs, 

interešu izglītības darbs, kas iekļauj sevī mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un sporta 

sekciju darbu, izglītojamo pašpārvaldes darbs un sadarbība ar izglītojamo, galvenokārt 

nepilngadīgo, ģimeni. 

Audzināšanas darba formas ir individuāls darbs ar izglītojamajiem, izglītojamo izpētes darbs, 

tematiskas audzināšanas stundas, lekcijas ar uzaicinātiem dažādu specialitāšu lektoriem, kurās 

risina konkrētā brīža aktuālākos jautājumus un problēmas. Piemēram, psiholoģes Ināras Vārpas 

lekcijas “Laba dialoga veidošana izglītojamais, vecāki, skola”, “Laba dialoga veidošana 

izglītojamais : pedagogs”. 

Izglītojamo pašpārvalde regulāri rīko sanāksmes, kurās ikviens izglītojamais aicināts izteikt 

savu viedokli un priekšlikumus, kā arī aktīvi līdzdarboties dažādu pasākumu organizēšanā, 

vadīšanā un tehnikuma dzīves plānošanā. 

Izglītības programmas ietver dažādas sociālās izglītības tēmas, kas bieži realizējas, ievērojot 

starppriekšmetu saikni. Piemēram, lektors no Zviedrijas Philip Choen vadīja nodarbību ciklu 

“Biznesa ideju attīstība privātuzņēmumā”.  

Grupu audzinātāju tematiskie stundu plāni aptver ļoti daudzveidīgu tēmu loku, kas ļauj 

izglītojamajiem attīstīt pozitīvas attieksmes, personības un sociālās iemaņas.  

Audzināšanas stundās apskatītas svarīgākās tēmas, kas veicina konfliktu un atstumtības 

mazināšanu, pievēršot uzmanību saskarsmes kultūrai un cieņpilnai sasvstarpējo attiecību 

veidošanai starp visām izglītības procesā iesaistītajām personām.  

Viena no aktuālajām tēmām ir izglītības turpināšana pēc tehnikuma absolvēšanas un karjeras 

izaugsme. 

Sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldi tehnikuma dzīvē īsteno dažādas izglītības, kultūras un 

sporta aktivitātes, un tradicionālos  ikgadējos pasākumus: Zinību diena, skolotāju dienas 

pasākums, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltīta izstāde, 
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organizācija „Jaunieši pret AIDS”, SO „Papardes zieds”, Ziemassvētku pasākums 

izglītojamajiem grupās, sekmju grāmatiņu izsniegšana, Valentīndienas pasākums, izstāde „ 

Skola”, komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums, Lieldienu pasākums, informācijas 

diena, Eiropas diena, izlaiduma pasākumi. 

Ārpusstundu pasākumu plānu veido, ņemot vērā izglītojamo intereses un spējas, valstī noteiktos 

uzdevumus un prioritātes, kā arī akcentējot tehnikuma prestiža, profesijas un patriotisma jūtu 

ieaudzināšanu izglītojamajos. 

Pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un tehnikuma padomes 

darbā.  

Personības izaugsmei izglītības iestāde sekmē izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, 

projektos, ārvalstu praksēs u.tml. pasākumos. 

Kā nozīmīgākos kultūraudzinošos pasākumus var minēt lekcijas (ar policijas, narkoloģijas 

centra pārstāvju dalību); intelektuāli - izglītojošos pasākumus (konkursi mācību priekšmetos, 

erudītu konkurss, profesiju konkursi); radošos pasākumus (skolotāju diena, 1. kursu iesvētības, 

radošās darbnīcas); tematiskos valsts un gadskārtu svētkus un sporta sacensības.  

Tehnikumā sporta pasākumu un nodarbību organizēšanai ir pieejama sporta zāle un sporta 

laukums. Nodrošinājums ar sporta inventāru ir labs. Nodarbības norit pēc iepriekš izstrādāta 

plānojuma. 

Ikvienam izglītojamajam ir iespēja brīvajā laikā nodarboties sporta zālē:  šautriņu mešanā, telpu 

futbola sekcijā, spēlēt basketbolu, volejbolu, nodarboties ar vieglatlētiku un aerobiku.  

Interešu izglītības programmas izstrādātas tā, lai sniegtu ieguldījumu izglītojamo vispusīgas 

personības attīstīšanā. Nodarbību laikus plāno atbilstoši iespējām un izglītojamo vajadzībām.  

Mākslinieciskos talantus iespējams attīstīt,  dziedot korī „Dzilna” vai spēlējot teātri dramatiskajā 

pulciņā.  

Tehnikuma pedagogi izmanto izglītības, kultūras, sporta un profesionālās pilnveides pasākumu 

iespējas arī ārpus tehnikuma – ekskursijas, teātra izrāžu un izstāžu apmeklējumi.  

Ieslodzījuma vietās ir īpašas programmas šo jautājumu risināšanai. Sadarbībā ar ieslodzījuma 

vietas rehabilitācijas darbiniekiem, ir izstrādāts konfliktu risināšanas mehānisms. Problēmas 

gadījumā ieslodzītie vēršas pie pedagoga vai struktūrvienības vadītāja, ja nepieciešams raksta 

iesniegumu, adresētu izglītības iestādes vadītājam vai ieslodzījuma vietas atbildīgajam 

darbiniekam. Iesniegums tiek izskatīts un tiek sniegta mutiska vai rakstiska atbilde. 

 

Stiprās puses: 

1. Tehnikumā nodrošina sistemātisku, nepārtrauktu mācību un audzināšanas procesu, kas 

stimulē izglītojamo personības attīstību un dod iespēju gūt panākumus ikdienas darbā.  

2. Audzināšanas darba programmas aptver plašu tēmu loku. 

3. Izglītojamie var brīvi izteikt ierosinājumus tehnikuma darba uzlabošanai. 

4. Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties dažādos tehnikuma pasākumos un profesionālajos 

konkursos, tādējādi attīstot personību un profesionālo radošumu.  

5. Notiek darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Dažādot mācību un audzināšanas metodes darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 
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2. Pilnveidot izglītojamo uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

Tālākizglītības programmas šajā kritērijā nevērtē. 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Tehnikumā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga lietderīga informācija par dažādu izglītības 

programmu izvēles iespējām, informācija par darba tirgu, tajā skaitā e-formā.  

Karjeras izglītības pasākumus koordinē un vada tehnikuma direktora deleģēta persona. Ir 

izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta tehnikuma darba sastāvdaļa. 

No 2017.gada septembra tehnikumā uzsākta ES fondu līdzfinansēta projekta SAM 8.3.5. 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” aktivitāšu īstenošana, kas turpinās arī 2019./2020.m.gadā.  

Mācību gada laikā notikuši 22 apjomīgi un saturiski daudzveidīgi karjeras izvēles iespēju 

pasākumi, arī akreditējamo programmu izglītojamajiem. Pasākumi iesākās ar lekcijām – 

diskusijām “Ko es iegūšu, apgūstot izvēlēto profesiju?”, ko vadīja lektore Iluta Krūmiņa, 

VIAA Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes locekle. 

Piemēram, Foto  dizaina speciālistiem notika Seminārs-diskusija   “Fotogrāfi – laika 

mednieki”, ko vadīja tehnikuma absolvents, uzņēmuma FotoAka īpašnieks Ansis Klucis.  

SPA speciālistiem notika lekcija –diskusija „Kā veiksmīgi iekļauties darba tirgū”, ko vadīja 

lektore karjeras un biznesa uzsākšanas konsultante Jolanta Priede un lekcija –diskusija “Darba 

ņēmēja tēls darba tirgū” arodaģentūras vadītājas un karjeras konsultantes Agneses Megnes 

vadībā. 

Lai radītu izglītojamajos interesi par apgūstamo mācību vielu, pedagogi to sasaista ar 

izglītojamo pieredzi, izpratni par reālajā dzīvē notiekošajiem procesiem.  

Izglītojamajiem ir pilnībā pieejama daudzveidīga informācija par savas profesionālās 

izaugsmes iespējām un nozares attīstības tendencēm. 

Piemēram, akreditējamās programmas Foto dizaina speciālists izglītojamiem 2020.g.janvārī 

bija unikāla iespēja vērot mākslinieka Gunāra Bindes meistarklasi “Biogrāfija Melnbaltās 

mākslas fotogrāfijas lokos” un izzināt  “Asociatīvās un ielas fotogrāfijas tapšanu” fotogrāfa 

Valta Kleina vadībā. 

Tehnikumā regulāri organizē izlaidumu grupu tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem un 

tehnikuma  absolventiem.  

Tehnikumā ir apkopota informācija par absolventu profesionālā darba gaitām. (8.tabula). 
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8.tabula 

Tehnikuma 2019.gada absolventu darba gaitas 
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Piezīmes 

VB, 

ESF 

ailes  

"Cits" 

atšifrējums 

Vizuālā tēla 
stilists-4g. 

22 11  2 6 2 1  22 VB   

Foto dizaina 

speciālists-4g. 

9 5  2 1 1   9 VB   

Tērpu 
izgatavošanas un 

stila speciālists-

4g. 

3 3       3 VB 
  

Fotogrāfs-1g. 27 20  2 4 1   27 ESF   

Vizāžists-3g. 13 8   3 2   13 VB   

Multimediju 
dizaina 

speciālists 2g 

6 5   1    6 VB 
  

Kosmētiķis-2g. 12 7 2  2 1   12 VB   

Tērpu 

izgatavošanas un 
stila speciālists-

1,5g. 

6 5 1      6 VB   

SPA speciālists 

1,5.g. 

7 5   2    7 VB   

Vizuālā tēla 

stilists-1,5g. 

9 7   2    9 VB   

Frizieris -stilists 
4 g 

44 26 3 2 3 2 8   44 VB   

Frizieris 1 g 17 6 2 1 2 1 3 2 17 ESF 

2 bērna 

kopšanas 

atvaļinājums 

Frizieris- stilists 
1,5 g 

20 8 3   4   3 2 20 VB 

1 bērna 

kopšanas 

atvaļinājums 

1 veselības 
problēmas 

Vizāžists 1 g 24 11 2 2 5 2 1 1 24 ESF 
1 meklē 

darbu 

Manikīra un 
pedikīra 

speciālists 1 g 

13 9     2   1 1 13 ESF 
1 bērna 
kopšanas 

atvaļinājums 
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Frizieris -stilists 

4 g 
44 26 3 2 3 2 8   44 VB   

Frizieris 1 g 17 6 2 1 2 1 3 2 17 ESF 
2 bērna 
kopšanas 

atvaļinājums 

Kopā 232 136 13 11 37 12 17 6 232   

Sadarbība ar absolventiem galvenokārt notiek trīs virzienos: absolventi nodrošina kvalifikācijas 

prakses vietas un, paši darbojas kā prakses vadītāji, piedalās kvalifikācijas eksāmenu komisijā, 

piedalās eksāmenu satura un vērtēšanas kritēriju izstrādē.  

Tehnikums piedalās izglītības nozares izstādēs u.c. pasākumos izglītošanās iespēju 

popularizēšanai, piemēram, izstādē „Skola”.   

Izglītojamie regulāri piedalās karjeras dienu pasākumos citās skolās,  

piemēram: Tukuma, Engures un Jaunpils skolu Karjeras dienas pasākumā ”Atnāc un uzzini” 

Tukuma 2.vidusskolā,  Jēkabpils pilsētas rīkotajā pasākumā skolu jauniešiem “Karjeras diena 

8. un 9. klasēm”, Gulbenes novada organizētajā Karjeras dienas pasākumā “Vadi savu karjeru 

pats!”  Gulbenes Kultūras centrā. Tālākizglītības iespēju diena “Lielceļš” Valmierā. 

Ieslodzījuma vietās ir īpašas programmas šo jautājumu risināšanai. 

 

Stiprās puses:  

1. Lai piesaistītu izglītojamos mācīties tehnikumā, ļoti lielu uzmanību velta dažādiem 

karjeras izvēles un reklāmas pasākumiem, izglītojamo sadzīves apstākļu un iegūstamās 

izglītības kvalitātes uzlabošanai. 

2. Karjeras pasākumiem izmanto daudzveidīgas darba formas. 

3. Iesaiste ES fondu aktivitātēs karjeras jautājumu kontekstā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot darbu ar izglītojamo piesaisti mācībām tehnikumā dažādos ārpusskolas 

pasākumos, tajā skaitā esošo izglītojamo iepriekšējās mācību iestādēs.  

2. Attīstīt sadarbību ar tehnikuma absolventiem, iesaistot viņus dažādos tehnikuma 

karjeras pasākumos. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

Tālākizglītības programmas šajā kritērijā nevērtē. 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Stundu vērojumi liecina, ka pedagogi piedāvā dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes, ievēro 

izglītojamo vajadzības, piedāvā papildus uzdevumus vai sarežģītākas grūtības pakāpes 

uzdevumus spējīgākajiem izglītojamajiem, sniedz stundas gaitā individuālu palīdzību 

izglītojamiem, kuriem ir problēmas, nosaka pasākumus mācibu sasniegumu uzlabošanai – 

individuālo konsultāciju apmeklēšana u.c.  

Pedagogi, plānojot mācību darbu, ņem vērā izglītojamo, kam ir grūtības mācībās vai kas 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu, vajadzības un izvirza viņiem piemērotas prasības.  
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Piemēram, profesionālo mācību priekšmetu un praktisko mācību pedagogi strādā ar katru 

individuāli, tādējādi sekmējot izglītojamā prasmju, iemaņu attīstību un nostiprināšanu.  

Ne tikai uzdevumi, kurus piedāvā stundās, bet arī pārbaudes darbi un mājas darbi satur dažādas 

grūtības pakāpes uzdevumus.  

Lai veicinātu ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem 

un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu 

viņiem personalizētu atbalstu, tehnikums iesaistījies ESF projekta «Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai» (SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā (turpmāk - 

PuMPuRS). 

Tehnikumā katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam izstrādāts individuālais 

priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāns, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas 

riski un paredzēti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai, kas var būt saistīti gan ar 

konkrētu mācību saturu, gan ar daudzām citām personības individuālām situācijām.  

Saskaņā ar plānu ir nodrošināts nepieciešamais konsultatīvais atbalsts, ko īsteno 2 psihologi, 1 

angļu valodas un 2 matemātikas skolotāji. 

2017./2018.m.gadā tehnikumā nodrošināja psihologa konsultatīvo atbalstu 20 izglītojamajiem 

10 konsultāciju apjomā katram un angļu valodas un matemātikas konsultācijas 20 

izglītojamajiem 25 stundu apjomā katram. 

2018./2019.m.gadā psihologa konsultācijas 10 stundu apjomā katram nodrošinātas 20 

izglītojamiem, angļu valodas 19 izglītojamajiem 15 stundu apjomā katram un matemātikas 

konsultācijas 31 izglītojamajam 15 stundu apjomā katram. 
 

Stiprās puses:  
1. Tehnikums veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, demonstrējumos, 

olimpiādēs, projektos. 

2. Tehnikumā sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības, piedāvājot dažādas iespējas snieguma uzlabošanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

2. Rosināt, motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt konsultācijas, pilnvērtīgi 

izmantojot tām atvēlēto laiku. 

3. Turpināt izglītojamos iesaistīt Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga projektos.  

4.  Uzlabot sadarbību ar izglītojamo vecākiem vai uzticības personām dažādu ar mācīšanos 

saistītu problēmu risināšanā. 

 

Vērtējums – labi 

Tālākizglītības programmas šajā kritērijā nevērtē. 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Tehnikuma piedāvājums un atbalsta sniegšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un 

izglītojamo ģimenēm izglītības un rehabilitācijas saņemšanai atbilst izglītojamo veselības 

stāvoklim, attīstības līmenim un spējām. 
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Tehnikumā, ja nepieciešams, koordinē un pārrauga darbu ar izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām, sadarbojas ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni, organizējot atbalsta pasākumus 

mācību un audzināšanas procesā. 

Akreditējamajās programmās šobrīd nemācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām. 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Akreditējamajā izglītības programmā  Foto dizaina speciālists tehnikums īsteno regulāru 

sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, lai sekmīgi īstenotu mācību un audzināšanas darbu.  

Sadarbība ar nepilngadīgā vecākiem notiek vecāku kopsapulcēs, vecāku sapulcēs mācību 

grupās, individuālās pārrunās, izmantojot IT tehnoloģijas. Informācijas apmaiņas iespējas 

piedāvā e-klase, kurā izglītojamā ģimene var iegūt nepieciešamo informāciju par izglītojamā 

mācību darbu. 

Tehnikuma administrācija, grupu audzinātāji vai pedagogi telefoniski, rakstiski ar vēstuļu vai 

e-pasta starpniecību savlaicīgi sazinās ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem.  

Īpaša sadarbība ir ar to nepilngadīgo izglītojamo ģimeni, kuriem ir grūtības apgūt mācību 

programmu, tajā skaitā kavēto stundu dēļ.  

Mācību priekšmetu skolotāji pastarpināti ar grupu audzinātāju palīdzību vai izmantojot e-klases 

pastu, nodod informāciju izglītojamā ģimenei.  

Izglītības iestādes kopsapulcēs vecākus informē par tehnikuma darbību, perspektīvo attīstību, 

mācību procesa organizāciju, iekšējās kārtības noteikumiem, iespējām iesaistīties ārpusstundu 

pasākumos, dienesta viesnīcas noteikumiem. Vecākiem piedāvā lekcijas par psiholoģijas, 

pedagoģijas un audzināšanas tēmām. 

Par izglītības iestādes darbu vecāki iegūst informāciju arī izglītības iestādes tīmekļa vietnē 

www.rsmt.lv.  

Grupas vecāku sapulcēs vecākus individuāli informē par izglītojamo mācību sasniegumiem, 

mācīšanās problēmām, konsultāciju iespējām u.c. jautājumiem. 

Semestra noslēgumā vecākiem ir iespēja iepazīties ar izglītojamo sekmēm semestrī, izmantojot 

sekmju grāmatiņas un liecības.  

Notiek administratīvās komisijas sēdes, uz kurām sadarbībā ar grupu audzinātājiem uzaicina 

izglītojamos un nepilngadīgo izglītojamo vecākus, cenšoties kopīgi motivēt izglītojamo apgūt 

izvēlēto profesiju, paaugstināt mācību sasniegumu vērtējumus, apmeklēt mācības regulāri, 

izskatīt iespējas apgūt izglītības programmu pēc individuālā plāna (sarežģīti ģimenes apstākļi, 

ilgstošs atveseļošanās periods, jaunās māmiņas).  

Akreditējamajā izglītības programmā SPA speciālists mācās pilngadīgi izglītojamie ar 

vidusskolas izglītību.  

Tehnikums ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu, un tikai nepieciešamības gadījumā 

sadarbojas ar izglītojamā norādīto uzticības personu. Šajā vecumā gatavība mācīties ir saistīta 

ar katra iekšējo motivāciju.  

Izglītojamie mācības kavē tikai slimības dēļ. Viņi novērtē bezmaksas iespēju izglītoties un 

saņemt stipendiju. 

Uz izglītojamajiem ieslodzījuma vietās šis kritērijs nav attiecināms. 

http://www.rsmt.lv/
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Stiprās puses:  

1. Regulāra vecāku informēšana par tehnikuma darbu. 

2. Daudzveidīgi pasākumi sadarbībai ar nepilngadīgo izglītojamo ģimenēm. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Mudināt ģimeni aktīvāk iesaistīties ģimenes un tehnikuma sadarbībā izglītojamo 

mācīšanās motivācijas paaugstināšanai.  

2. Turpināt nodrošināt tehnikumā koleģiālu, uz sadarbību vērstu savstarpējas uzticēšanās 

gaisotni. 

 

Vērtējums – labi 

Tālākizglītības programmu šajā kritērijā nevērtē. 

 

4.5. Iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Tehnikumā veiksmīgi plāno un īsteno pozitīva izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas 

un kopj esošās tradīcijas, veicina izglītojamo un darbinieku piederības apziņu un lepnumu par 

savu tehnikumu.  

Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. 

piederības. Starp izglītojamajiem un pedagogiem valda savstarpēja cieņa un situācijas izpratne, 

pedagogi izprot jauniešu sociālos apstākļus un ir atsaucīgi palīdzības sniegšanā.  

Tehnikuma vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda koleģialitāte, sadarbība, 

savstarpējā cieņa, tolerance. Konfliktsituācijas risina savlaicīgi un taisnīgi. 

Tehnikuma un dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un 

kvalitatīvi. Izglītojamie un personāls ar noteikumiem ir iepazīstināti. Izglītojamie un darbinieki 

tos ievēro. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.  

Tehnikumam ir sava mājas lapa  www.rsmt.lv , kuru regulāri  pilnveido un papildina ar jaunu 

informāciju. Aktīvai saziņai  izmanto arī sociālos tīklus Instagram.com, Twitter.com, 

Facebook.com, un Draugiem.lv . 

Tehnikumā pastāv tradīcijas organizēt kopīgu Ziemassvētku svinēšanu, Skolotāju dienas, 

iesaistīties sporta aktivitātēs, kā, piemēram, pedagogu un darbinieku sporta diena,  sacensības 

volejbolā, badmintonā, basketbolā,  sporta diena, kā arī rīkot kopīgas ekskursijas. 

Tehnikumā aktīvi darbojas izglītojamo pašpārvalde, kura sagatavo priekšlikumus par mācīšanās 

un atpūtas iespējām, sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā u.c. jautājumiem.  

Ieslodzījuma vietā, kur notiek izglītības procesa īstenošana sadarbībā ar cietuma administrāciju 

un rehabilitācijas dienestu, ir izveidojušās tradīcijas; 

 Vasaras laikā – darbs ar ieslodzītajiem profesionālās karjeras izaugsmē un mācību grupu 

komplektēšana; 

 Zinību dienas svinības; 

 Ziemassvētkiem, Valentīndienai un Lieldienām veltītas radošās darbnīcas; 

 Svinīgs izlaidums. 

http://www.rsmt.lv/
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Ieslodzījuma vietās skolotāji strādā izjūtot empātiju pret saviem izglītojamajiem un prot 

priecāties kopā ar viņiem gan par veiksmīgi apgūtu mācību vielu, gan tikšanos ar ģimenes 

locekļiem. Bijušie izglītojamie bieži ienāk darbnīcā, lai pastāstītu gan par savām veiksmēm, gan 

lai lūgtu kādu padomu izvēlētās profesijas nostiprināšanā. Pēc funkcijām izglītības iegūšana 

ieslodzījuma vietā ir līdzīga mūžizglītībai brīvībā. 

Tehnikuma personāls savā darbā ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību, 

pilsoniskuma un humānisma principus. 

Izstrādāti un tiek ievēroti tehnikuma iekšējie noteikumi “Personas datu apstrādes aizsardzības 

noteikumi”.  

  

Stiprās puses:  

1. Tehnikumā mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu. 

2. Tehnikumā valda labvēlīga un atbalstoša gaisotne. 

3. Tehnikums aktīvi komunicē ar sabiedrību, izmantojot mājaslapu un vairākus sociālos 

tīklus.  

4. Izglītojamie  un pedagogi izjūt piederību savam tehnikumam, kura saglabājas arī pēc tā 

absolvēšanas vai darba gaitu izbeigšanas.  

5. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Audzināt izglītojamo personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu. 

2. Pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras veidošanas mācību stundās, 

tehnikuma, grupas pasākumos un pasākumos ārpus tehnikuma. 

3. Turpināt kopt un uzturēt tehnikuma tradīcijas. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) tehnikuma telpās 

ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un 

kārtīgas.  

Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls (reģistrs), pārbaužu dokumenti 

ir pieejami.  

Tehnikumam piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā 

kārtībā. Funkcionālās zonas ir labiekārtotas, vide ir droša un estētiska. 

Pēdējo piecu gadu laikā veikti saimnieciskie darbi, kas ļauj nodrošināt drošu mācību procesu un 

resursefektīvu iestādes uzturēšanu: 

• Īstenoti divi KPFI projekti „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Stila un modes 

profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcām” un  „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas ēkām” 

• Izveidoti un aprīkoti mācību kabineti programmu Fotogrāfs, Multimediju dizaina 

speciālists, Foto dizaina speciālists īstenošanai. 
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• Izveidoti un aprīkoti praktisko mācību kabineti izglītības programmu Manikīra un pedikīra 

speciālists un Vizāžists  īstenošanai. 

• Kapitāli izremontēts un aprīkots datormācības kabinets, dabaszinību kabinets, matemātikas 

kabinets, tehnikuma mācību frizētava, mācību frizētava „Ausma” Brīvības ielā 357. 

• Nomainītas apgaismojuma lampas matemātikas, latviešu valodas un manikīra, pedikīra 

kabinetiem. Iepirktas jaunas klašu un dienesta viesnīcas mēbeles. 

• Datorkabinetā ir uzstādīti 15 jauni datori ar programmatūru. 

• Nomainīts interneta veids no DSL uz optisko internetu, visos  mācību kabinetos ir izveidots 

interneta pieslēgums, sakaru modernizācija turpinās. 

Izglītības iestādes telpas ieslodzījuma vietā atbilst sanitāri higiēniskām, ugunsdrošības un 

darba drošības normām, tās ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras. Telpas uztur kārtībā 

ieslodzījuma vietas administrācijas norīkots darbinieks, kā arī izglītojamie un pedagogi. 

Rīgas Stila un modes tehnikumam izglītības sektorā Iļģuciema cietumā ir pieejamas visas 

akreditējamās profesionālās tālākizglītības programmas Viesnīcas istabenis īstenošanai 

nepieciešamās telpas – mācību klases, praktisko nodarbību telpas  

Telpu iekārtojums un platība ir atbilstošas tehnikuma īstenojamo izglītības programmu 

specifikai un izglītojamo skaitam.  

Tehnikumam ar ieslodzījuma vietām – Iļģuciema cietumu un Rīgas Centrālcietumu ir noslēgti 

sadarbības līgumi uz nenoteiktu laiku.  

Sadarbības līgums paredz no ieslodzījuma vietas puses palīdzību mācību procesa organizēšanā, 

skolotāju drošības nodrošināšanā, kā arī mācību telpu nodrošināšanā mācību procesa 

īstenošanai. 

Visas akreditējamās izglītības programmas ir nodrošinātas ar materiāli tehnisko bāzi. 

Tehnoloģiskās iekārtas un inventārs atbilst mūsdienu prasībām. 

Iekārtas un instrumenti ir pietiekamā daudzumā, lai pilnībā īstenotu programmu prasības. 

Praktisko mācību īstenošana ir maksimāli tuvināta reālajiem ražošanas apstākļiem. Prakses laikā 

tiek izgatavoti izstrādājumi ar reālu pielietojumu un sniegti reāli pakalpojumi. 

Stiprās puses: 

1. Tehnikums atrodas ekoloģiski tīrā vidē. 

2. Regulāri notiek fiziskās vides uzlabošana. 

3. Tehnikuma vide ir sakopta, piemērota mācību procesa un atpūtas vajadzībām. 

4. Vides pilnveidi  plāno un plānoto realizē, racionāli izmantojot piešķirtos finanšu 

līdzekļus. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Īstenot projektus mācību kabinetu funkcionalitātes uzlabošanai. 

2. Rast iespējas modernizēt tehnikuma vestibilu, garderobi un ēdināšanas zonu. 

3. Rast iespējas izveidot vēl vienu datorklasi 

 

Vērtējums – labi 
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4.6. Iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Tehnikumā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un 

platība ir atbilstoša īstenojamo izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam.  

Ēkas un telpas ir Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā un nodotas tehnikumam lietošanā. Ir 

atbilstoši sadarbības līgumi ārpus izglītības iestādes organizējamo praktisko darbu, praktisko 

mācību īstenošanai.  

Mācību kabinetos ir multimediju projektori, dators ar internetu, ko pedagogi izmanto mācību 

stundās. Tehnikumā pieejams wifi internets.  

Interneta pieslēgums ieslodzījuma vietās nav pieejams, jo tas nav atļauts. 

Tehnikumā ir noteikta kārtība telpu (darbnīcu, laboratoriju, datorklašu, bibliotēkas, lasītavas, 

sporta zāles u.c.) izmantošanai, to ievēro un aktualizē. 

Teorētisko un praktisko mācību materiāli tehniskais nodrošinājums atbilst labam līmenim, ir 

saskaņots ar izglītības programmās paredzētajām prasībām un nodrošina iespējas apgūt prasmes 

strādāt ar mūsdienīgām iekārtām un materiāliem.  

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Notiek regulāra 

materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Katru gadu plānveidīgi pilnveido 

tehnikuma mācību materiālo bāzi. 

Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams tehnikuma darba laikā. Ir noteikta kārtība telpu (kabinetu, 

bibliotēkas, datorklases u.c.) un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, to ievēro.  

Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja kopēt un izdrukāt dažādus materiālus. Bibliotēkā un 

datorklasēs (no stundām brīvajā laikā) izglītojamajiem ir iespējams strādāt ar datoru. 

Tehnikuma bibliotēkā ir pieejamas īstenojamo izglītības programmu apguvei atbilstošas mācību 

grāmatas, daiļliteratūra, izziņas literatūra, profesionālā literatūra.  

Izglītības programmu īstenošanai katru gadu abonē profesionālos periodiskos izdevumus. 

Periodiski notiek grāmatu fonda pārskatīšana un atjaunošana.  

Bibliotekāre organizē dažādas tematiskās izstādes: Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Lieldienas, Eiropas diena, kā arī literātu jubilejām veltītas 

izstādes.  

Ir pieejams tehnikuma specifikai un izglītības programmas apguvei atbilstošas mācību grāmatas 

un mācību līdzekļi.  

Stiprās puses: 

1. Tehnikuma telpas ir funkcionālas, tīras, kārtīgas, atbilstošas sanitārhigiēniskajām 

prasībām, estētiski noformētas. 

2. Tehnikumā nodrošina efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu. 

3. Īstenojamās izglītības programmas ir nodrošinātas ar nepieciešamo iekārtu, mācību 

līdzekļu un materiālu klāstu un mūsdienīgām tehnoloģijām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt modernizēt mācību kabinetu aprīkojumu.  

2. Turpināt īstenot projektus mācību kabinetu funkcionalitātes uzlabošanai. 
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3. Plānveidīgi papildināt IKT klāstu. 

4. Turpināt meklēt piedāvājumus dažādu projektu izstrādei materiāltehnisko resursu 

papildināšanai.  

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.6.2. Personālresursi 

Tehnikumā ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, kura izglītība 

un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām (9.tabula).  

 

9.Tabula 

Tehnikuma personāla izglītība 2020.gada 1.janvārī 

 Kopā 
Augstākā  

izglītība 

Atbilstoša 

pedagoģiskā 

izglītība 

t.sk. 

Zinātņu 

doktora  

grāds 

Pedagogi kopā, t.sk.: 102 90 12 2 

Vispārizglītojošo priekšmetu 

skolotāji 

21 21 
 

- 

Profesionālo priekšmetu 

pedagogi 

54 44 10 2 

Pārējie pedagoģiskie darbinieki 20 20 - - 

Direktors un vietnieki 4 4 - - 

Struktūrvienību vadītāji 3 1 2 - 

Atbalsta personāls un darbinieki 52 30 - - 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai izmanto tehnikumā izstrādāto 

“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību”. 

Pedagoga darbības kvalitātes novērtēšanas process sastāv no pedagoga profesionālās darbības 

vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās, izmantojot mācību stundu vai nodarbību vērošanas 

un novērtējuma lapas un pedagoga darba pašvērtējuma mācību gada noslēgumā. 

Atsevišķas darba kvalitātes jomas analizē pedagoģiskajās sēdēs un metodiskās komisijas 

sanāksmēs. 

Akreditējamo izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu izglītība un kvalifikācija 

atbilst 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 

Tehnikumā ir pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības plāns.  

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan tehnikumā, gan ārpus 

tā.  
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Informāciju par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm uzglabā pedagogu personas lietās, 

portfolio, ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā- VIIS) atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu prasībām. 

Tehnikuma darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas un ar darbinieku 

saskaņotas amata aprakstā, kas ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa. Nepieciešamības 

gadījumā šos dokumentus aktualizē ārējos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Darbiniekiem ir pieejama informācija par  vadības darba struktūru, darba laikiem, pienākumiem, 

tiesībām un atbildības jomām. Ikviens Tehnikuma darbinieks var brīvi izteikt priekšlikumus 

sava vai tehnikuma darba uzlabošanai.  

Tehnikumā savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ir izstrādāts Rīgas 

Stila un modes tehnikuma Cilvēkresursu attīstības plāns.  

Skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu, ja tas ir nepieciešams izglītojamā individuālo mācību 

grūtību pārvarēšanai, grupas izpētei, problēmsituāciju risināšanai.  

Atbalstu nodrošina 1 sociālais pedagogs, 1 medmāsa, 1 bibliotekāre, 4 dienesta viesnīcas 

audzinātāji. Atbalsta personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar 

darbiniekiem saskaņotos amata aprakstos. Tehnikumā ir atbilstošas telpas atbalsta personāla 

darbam, ir noteikts atbalsta personāla darba laiks. Atbalsta personāla darbu regulāri izvērtē un 

meklē iespējas tā kvalitātes uzlabošanai. 

Stiprās puses: 

1. Tehnikums ir pamatā nodrošināts ar pedagoģisko personālu. 

2. Pedagogu tālākizglītība ir plānveidīga, kvalitatīva, balstīta uz tehnikuma vajadzībām un 

pedagoģiskajām aktualitātēm. 

3. Pedagogi aktīvi apgūst modernās mācību metodes un formas. 

4. Ieinteresēts tehniskais personāls. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Aktivizēt tālākizglītības kursos un projektos gūtās pieredzes apmaiņu. 

2. Sekmēt un atbalstīt pedagogu tālākizglītošanos ārējo institūciju piedāvātajos kursos un 

semināros.  

 

Vērtējums – ļoti labi 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes pašvērtēšanas organizēšana un attīstības plānošana 

Tehnikuma darbība ir vērsta uz izglītības iestādes stratēģiskā ilgtermiņa mērķa – sekmēt 

izglītojamo kontingenta saglabāšanu atbilstoši Lisabonas izglītības stratēģijai un Kopenhāgenas 

procesa mērķiem, kā prioritāti izvirzot izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanu – īstenošanu.  

2020.gadā turpina īstenot „Attīstības un investīciju stratēģiju 2015.g. – 2020. g.”, paredzot 

aktivitātes Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusa nostiprināšanai saskaņā 

ar noteiktajiem kritērijiem.  

„Attīstības un investīciju stratēģija 2015.g. – 2020. g.” 2019.gadā aktualizēta, paredzot  Uzlabot 

tehnikuma ēku energoefektivitāti, piesakoties finansējuma saņemšanai  “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
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energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtā:  

“Mācību  korpusā (kadastra Nr.  01001232166003) veicot jumta un fasādes siltināšanu, logu, 

durvju nomaiņu, ēkas inženiersistēmu (ventilācijas) izveidi”.  

Apstiprināta finansējuma piešķiršana specifiskā atbalsta mērķa SAM 8.1.3. „Modernizēt 

profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru 

attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību” projektam “Rīgas Stila un modes 

tehnikuma infrastruktūras modernizācija”. 

Tehnikums katru mācību gadu izstrādā darba plānu, kas balstās uz iepriekšējā mācību gada 

rezultātu novērtējumu, paredzot darba plāna izpildes kontroli un rezultātu analīzi.  

Darbības prioritāšu izstrādāšanā, darba plānošanā un novērtēšanā piedalās viss kolektīvs: vadība 

un tehnikuma struktūrvienības sadarbojoties metodiskajās komisijās.  

Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā tehnikuma darbības pamatmērķus un pašvērtējumā konstatētās 

stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi – darba tirgus analīzi, 

profesionālo izglītības izstāžu programmu piedāvājumu analīzi, nozaru profesionālo 

organizāciju un Konventa ieteikumus. 

Regulāri plāno materiāltehnisko resursu atjaunošanu ņemot vērā pedagogu pieprasījumu.  

Ikdienas darba izvērtēšana notiek iknedēļas administrācijas sanāksmēs. Pedagogu sapulcēs 

apspriež aktuālus jautājumus. 

Metodisko komisiju sanāksmēs izskata un diskutē par plānotiem un aktuāliem jautājumiem, kas 

palīdz pedagogam gūt atbalstu mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošanā.  

Metodisko komisiju darbība sekmē katra pedagoga mācību metodiskā nodrošinājuma pilnveidi 

un pielietojamo mācību metožu izvēli, veicina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību 

priekšmetiem vai tēmām, veidojas pedagogu izpratne par izglītības programmā noteiktajiem 

mērķiem un uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem, obligāto mācību priekšmeta vai 

moduļa saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formām un kārtību un arī par 

tehnikuma konkursu un ārējo konkursu sagatavošanu.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs risina plānotos jautājumus, kas saistīti ar tehnikuma pamatmērķu 

īstenošanu. Visi darbinieki cenšas objektīvi vērtēt darbības stiprās un vājās puses, sasniegumus 

un neveiksmes. Par katru gadu izstrādā gada pārskatu, kas pieejams tīmekļa vietnē www.rsmt.lv.  

Tehnikuma darbā izmanto ārējās un iekšējās novērtēšanas metodes: profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeni, noslēguma pārbaudījumi, darbinieku novērtēšana, darbinieku un izglītojamo 

anketēšana, intervēšana, pedagoģiskā diagnosticēšana, tematiskās pārbaudes un auditi, 

izvērtētas pedagogu iesniegtās atskaites un izglītojamo mācību sasniegumu analīze. 

Iekšējo kontroli visos līmeņos veic plānveidīgi, sistemātiski, ar mērķi sekmēt izglītības kvalitāti, 

mācību disciplīnas un darba kultūras izkopšanu un nostiprināšanu, mūsdienīgu tehnoloģiju 

apguvi un to aktīvu izmantošanu mācību procesā.  

Tehnikuma darba vērtēšanas rezultātus analizē un kolektīvam piedāvā stimulējošus tālākās 

darbības risinājumus. 2019./2020. mācību gada darba plānā iekļautos kontroles pasākumus 

vajadzības gadījumā koriģē, ja vadības rīcībā nonāk konkrēti dati par nepieciešamību uzlabot 

mācību procesu vai padarīt to efektīvāku.  

http://www.rsmt.lv/
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Darbiniekiem savlaicīgi sniedz izsmeļošu informāciju par situāciju tehnikumā un izglītības 

telpā.  

Tehnikuma mērķu sasniegšanā darbinieku ieguldījums un atbalsts vērtējams ļoti atzinīgi. Visa 

vadības darbība vērsta uz mērķtiecīgas un produktīvas mijiedarbības veicināšanu starp 

tehnikuma struktūrvienībām. 

Lielu vērību tehnikumā pievērš izglītojamo zināšanu un kompetenču vērtēšanas kritēriju 

izstrādei un pilnveidei katrā mācību priekšmetā vai modulī. Notiek stundu vērošana un analīze.   

Stiprās puses: 

1. Izglītības iestādes pašnovērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. 

2. Pašnovērtējumā iegūto informāciju izmanto turpmākā darba plānošanā. 

3. Tehnikuma attīstības plānošanas nepārtrauktība. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt īstenot un aktualizēt tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģiju 2015.-

2020.gadam. 

2. Izstrādāt Attīstības un investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Tehnikuma direktore plāno, organizē un vada iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga 

to izpildi.  

Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas tehnikuma darbības jomas. Katra 

vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta, apstiprināti personāla amatu apraksti. 

Vadības sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri, ir dokumentētas. Vadība nodrošina 

informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.  

Ir izveidota tehnikuma izglītojamo pašpārvalde, pedagoģiskā padome un tehnikuma padome, 

Konvents. To darbību organizē saskaņā ar nolikumu.  

Tehnikumā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija.  

Tehnikuma dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai.  

Pedagogu darba slodzes ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Metodisko darbu organizē regulāri, atbilstoši tehnikuma darba plānam. Ir mācību metodiskā 

darba plāns.  

Tehnikuma vadība rūpējas, lai darba rezultāti būtu zināmi un celtu tā prestižu sabiedrībā, vadība 

noteiktos laikos pieņem apmeklētājus.  

Direktorei ir atbilstoša izglītība, un viņa ir ieinteresēta tehnikuma darbā. Viņa veicina personāla 

izpratni par iestādes darba tuvākajiem un tālākajiem mērķiem, misiju, kā arī ceļiem, kā plānoto  

sasniegt. 

Tehnikumā īpašu uzmanību pievērš lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai ar darbiniekiem, 

izglītojamajiem, vecākiem un dažādu institūciju pārstāvjiem.  
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Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu direktori informē iknedēļas administrācijas 

sanāksmēs, pedagogus - informatīvajās sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī 

aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā vai nosūta e-pastā.  

Informāciju par pasākumiem un notikumiem regulāri ievieto tehnikuma mājas lapā un sociālajos 

tīklos. 

Stiprās puses: 

1. Tehnikuma vadības komandai ir stabila savstarpējā sadarbība. 

2. Tehnikuma kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē. 

3. Viss kolektīvs saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem, papildinājumiem, 

grozījumiem. 

4. Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Tehnikuma iekšējos normatīvos dokumentus aktualizēt atbilstoši reālajai situācijai. 

2. Turpināt pilnveidot tehnikuma darba organizācijas kvalitāti. 

3. Regulāri sekot līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos dokumentos. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Tehnikumam ir regulāra sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības Valsts 

kvalitātes dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Valsts 

izglītības attīstības aģentūru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, Rīgas Domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Nodarbinātības valsts aģentūru.  

Regulāri tehnikums sadarbojas ar nozares organizācijām - Latvijas Darba devēju 

konfederāciju (LDDK),  Latvijas Amatniecības kameru (LAK),  Nozaru asociācijām: Latvijas 

frizieru un kosmetologu asociācija (LFKA), Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija 

(LKKA), Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju (VRUA) un Nozaru ekspertu padomēm 

(turpmāk – NEP): Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu NEP, Tūrisma un 

skaistumkopšanas NEP,  Drukas un mediju tehnoloģiju NEP un nozares komersantiem, piem., 

SIA L 'Oreal Baltic, SIA Beauty Balticum, Veselības centru 4, Klīniku 4. dimensija, SIA BBH 

Investments, Baltic Beach hotel SPA  Jūrmalā, u.c.  

Sadarbība ar visu tehnikumā apgūstamo profesiju darba devēju pārstāvjiem un 

profesionālajām organizācijām ir stabila, aktīva un mērķtiecīga, aptver visus būtiskos    

tehnikuma darbības virzienus: 

1) Izglītības programmu un eksaminācijas satura izstrāde un aktualizācija; 

2) Eksaminācijas komisiju darba nodrošināšana; 

3) Darba vidē balstītas izglītības (DVB) īstenošana; 

4) Projektu īstenošana; 

5) Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana; 

6) Nozaru un uzņēmumu  speciālistu vieslekciju nodrošināšana; 

7) Mācību programmu saturam nepieciešamā materiālitehniskā nodrošinājuma 

modernizācija un pilnveide; 

8) Profesionālās pilnveides semināru organizēšana pedagogiem.  
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Tehnikums sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, atbilstoši profesionālās izglītības programmas 

prasībām, nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošas prakses vietas visiem izglītojamajiem.   

ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros ir 

nodrošinātas darba vidē balstītas mācības un prakse.  

2018./2019.m.g Izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju organizācijām, to apvienībām, 

komersantiem ir nodrošinājusi darba tirgus prasībām atbilstošas 413 prakses vietas 655 

izglītojamiem izglītības programmās, tādējādi nodrošinot ar prakses vietām visus izglītojamos. 

DVB mācībās bija iesaistīti – 369 izglītojamie; DVB praksēs- 23 izglītojamie. 

Tehnikumam ir ilggadēja sadarbība ar biedrību „Latvijas Republikas Profesionālās izglītības 

sporta klubs „AMI” (AMI sporta klubs), kuras rīkotajos pasākumos aktīvi piedalās gan 

izglītojamie, gan tehnikuma darbinieki.  

Tehnikumam ir izveidota sadarbība ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības 

asociāciju „Papardes zieds", Rīgas Domes Labklājības departamenta atkarību profilakses 

konsultāciju kabinetu, Rīgas pašvaldības policiju. 

Tehnikuma vadībai un pedagogiem metodiskajā darbā, izglītojamo pašpārvaldes darbā un 

projektu īstenošanā ir laba sadarbība ar partnerskolām Vācijā, Lietuvā, Turcijā, Somijā, 

Zviedrijā un Igaunijā. 

Ir īstenoti sadarbības projekti Comenius programmas ietvaros ar Somijas, Beļģijas, Čehijas, 

Turcijas, Lietuvas skolām. Erasmus+ un Nord Plus Junior programmas ietvaros notiek sadarbība 

ar Vācijas, Lietuvas, Somijas, Turcijas, Ungārijas, Zviedrijas, Ferēru salu un Igaunijas izglītības 

iestādēm.  

Profesionālās izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai ir noslēgti sadarbības līgumi ar 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju,  

Latvijas Frizieru un kosmetologu asociāciju,  Latvijas Frizieru asociāciju, Veselības centru 4,  

Mācību centru "Bogomolov’ Image School" u.c.  

Komunikācijai ar sabiedrību ir ļoti svarīga un nozīmīga loma tehnikuma darbā, notiek sadarbība 

ar Latvijas Televīziju „Darbs, izglītība, karjera”, „Aktualitātes”, „Rīts ar Natāliju Ābolu”.  

Tehnikuma komanda regulāri piedalās izstādē „Skola” un konkursā “Skills Latvija” Ķīpsalā. 

Tehnikums publicē informāciju par aktualitātēm sociālajos tīklos- Facebook.com, Draugiem.lv, 

Twitter.com, Instagram.com. 

Vislabākie tehnikuma darba rezultātu popularizētāji ir tā absolventi, kuru veiksmīgā 

profesionālā darbība ir pierādījums tehnikuma darba kvalitātei. 

 

Stiprās puses: 

1. Produktīva dažādu līmeņu sadarbība valstī un starptautiskā līmenī. 

2. Gan izglītojamo, gan pedagogu aktivitāte projektu īstenošanā.  

3. Profesionālā radošuma attīstīšana sadarbības procesā. 

4. Tehnikumam ir vairāki sadarbības projekti ar partneriem ārpus Latvijas. 

5. Tehnikums iesaistās dažādos vietēja mēroga un starptautiskos pētījumos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt strādāt pie dažādu projektu izstrādes. 
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2. Nostiprināt sadarbību ar nozaru asociācijām. 

3. Turpināt veicināt tehnikuma starptautisko atpazīstamību un prestižu. 

 

Vērtējums – ļoti labi 

 

5. Citi sasniegumi  

5.1. Rīgas Stila un modes tehnikums sniedz būtisku ieguldījumu konkrētā reģiona 

attīstībā, kā arī valstī kopumā:  

• Tehnikumā mācās izglītojamie no visas Latvijas – Bauska, Balvi, Daugavpils, Jēkabpils, 

Saldus, Valmiera, Smiltene, Alūksne, Auce, Liepāja, Kuldīga, Rīga. 

• Optimāls izglītojamo skaits praktiskajās mācībās, kas ļauj katram izglītojamam nodrošināt 

savu atbilstoši aprīkotu darba vietu. 

5.2.  Pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves izglītojamie atgriežas savās dzīves vietās vai 

uzsāk komercdarbību.  

Piemēram,  SIA “ARHITIPS” Skaistumkopšanas salons “Soho” Valmierā, SIA"LBV" 

Weyergans skaistuma un veselības centrs “AMELA” Rīgā, SIA “Magnolia SPA”, “Elizabetes 

SPA” Rīgā, SIA “Veselības centrs 4” “4. dimensija” Rīgā, SIA BBH Investments, Baltic 

Beach hotel SPA skaistumkopšanas salons Jūrmalā,u.c 

5.3. Dalība  un sasniegumi vietēja un starptautiska mēroga konkursos un pasākumos: 

2019. gada novembrī “Baltic Beauty World 2019” ietvaros - frizieru konkurss.Tehnikumam 

kopvērtējumā – 1.vieta. 

Pieejams: http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/baltic-beauty-2019/  

2018.gada decembris līdz 2019.gada maijs. Latvijas Nacionālajā Zooloģiskajā 

dārzā  Tehnikuma Fotogrāfu un Foto dizaina speciālistu audzēkņu foto darbu izstāde  

“Mūsu draugi”. Eksponētas  audzēkņu labākās 100 fotogrāfijas no dažādiem mācību 

gadiem. 

2019.g.maijs-jūnijs, Fotogrāfu un Foto dizaina speciālistu 60 audzēkņu 120 foto darbi 

tehnikuma izglītojamo foto darbu izstādē “Portrets” kultūras pilī Ziemeļblāzma 

Pieejams: http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/rsmt-audzeknu-foto-darbu-izstade-kulturas-pili-

ziemelblazma/  

2019.gada aprīlī Rīgā Jauno profesionāļu meistarības konkursā „Skills Latvia 2019” 

Nominācijā Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi Friziera  darbi  1.vieta  

Nominācijā Radošā māksla un modes tehnoloģijas Tērpu izgatavošana 1. vieta  

Pieejams: http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/skills-latvija-2019/  

Tehnikuma stends Profesiju parāde Ķīpsalas izstāžu hallē 2019.g. aprīlī  

Tehnikuma stendā 4 izglītojamo radošās darbības profesijās: frizieris stilists un tērpu 

izgatavošanas un stila speciālists aicināja apmeklētājus izmēģināt 2 dažādas profesijas un 

http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/baltic-beauty-2019/
http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/rsmt-audzeknu-foto-darbu-izstade-kulturas-pili-ziemelblazma/
http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/rsmt-audzeknu-foto-darbu-izstade-kulturas-pili-ziemelblazma/
http://www.rsmt.lv/lv/galerijas/skills-latvija-2019/
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profesionālās prasmes, lai labāk izprastu savu profesionālo piemērotību, padarot vieglāku 

nākamās profesijas izvēli. Iesaistīti vairāk kā 40 izstādes apmeklētāji. 

2018./2019.m.g. Tehnikumā ir apmācīti  kopā 168 nozarē strādājošie un pedagogi.   

1  pilnveides programmā (360st.) apmācīti 6 nozarē strādājošie. 4 pilnveides semināros 

(8st.) apmācītas 162 personas, t.sk. 40 nozarēs strādājošie (pieaugušo izglītība):  

1) Profesionālas kompetences pilnveides seminārs “Koptēla veidošana: no idejas līdz 

rezultātam”, lektors Jana Ķeldere, 

2) Profesionālas kompetences pilnveides seminārs - meistarklase “2019 . gada aktuālās 

tendences matu griezumos un veidošanā, frizūras transformācija”, lektors Daiga Puče,  

3) Profesionālas kompetences pilnveides seminārs “Skaistumkopšanas pakalpojumu 

sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”, lektors Liene Matuzele,  

4) RSMT e-mācību vide apmācības kurss tehnikuma pedagogiem, pasniedzējs  

V.Korabeļņikovs 

2018./2019.m.g. tehnikums ir nodrošinājis pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos: 

1) valsts līmenī: 48 pedagogiem dažādos pasākumos, piem., Firmas Salonlain seminārs 

Oyster Cosmetics Profesional- koloristika, kopšana un veidošana. Krāsu prezentācija, 

skābeklis matu balināšanā. Deco un Pigment-out tehnoloģijas, 11 stundu apjomā, SIA 

“Baltijas Datoru akadēmija” rīkotais seminārs Mācību satura veidošana ar tehnoloģiju 

palīdzību, 36 stundas, VISC ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros Projekta mērķa grupas stažēšanās 

Latvijā poligrāfijas nozarē, 30 stundas. 

2) starptautiskā līmenī: (pedagogu skaits un lielākiem pasākumi piem., praktiskais 

Seminārs “Mārketings uzņēmējdarbībā”, vadītājs vieslektors un mārketinga guru no 

Zviedrijas – Filips Koens (Philip Cohen), Seminārs –diskusija “Profesionālās izglītības 

izaicinājumi digitālajā laikmetā”, kur piedalījās 6 RSMT skolvadības un pedagogu pārstāvji 

un 12 Karalius Mindaugas profesionālās izglītības centra (Lietuva) administrācijas 

Tehnikumā kopš 2019.gada rudens darbojas skolēnu mācību uzņēmums BV jeb 

BišuVasks, kura mērķis ir piedāvāt Latvijas sabiedrībai kvalitatīvus, no dabiskām 

izejvielām izgatavotus skaistumkopšanas līdzekļus/produktus.   

Uzņēmumā iesaistījušies dažādu programmu izglītojamie. Pašlaik ražo bišu vaska 

produktus. Pagaidām pārdošanā ir lūpu balzami ar zemeņu & mango smaržu.  

2020.gada janvārī Tehnikuma komanda piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņu profesionālās meistarības konkursā “Biznesa Kanvu izaicinājums”, kas notika 

Liepājas Valsts tehnikumā. Iegūta atzinība. 

Izglītojamie gatavojas Valsts biznesa plānu konkursam. 

 

6. Turpmākā attīstība 

 

6.1. Stratēģiskie uzdevumi:  

Nostiprināt Profesionālās izglītības kompetences centra statusu un nodrošināt  darbībai un 

attīstībai nepieciešamos cilvēkresursus, paaugstināt esošā personāla mūžizglītības un tehnikuma 

https://www.instagram.com/smu_bv/
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vērtībās:  komunikācija, savstarpēja sadarbība, profesionalitāte, radošums, atbildība, lepnums 

par savu skolu, izaugsme, balstītu profesionālo kompetenci, tā veicinot piederības sajūtu 

tehnikumam. 

 

6.2. Attīstības virzieni. 

6.2.1. Pievilcīgas, darba tirgū pieprasītas, uz kvalitāti orientētas izglītības programmas:   

1) Efektīvs valsts budžeta un ES fondu līdzekļu izlietojums. 

2) Modulāro profesionālās izglītības programmu ieviešana un īstenošana. 

3) Darba vidē balstītu mācību un prakses nodrošināšana. 

4) Pilnveidotas pedagogu kompetences, palīdzība tehnikuma jaunajiem pedagogiem. 

5) Pilnveidotas IKT tehnoloģijas un risinājumi mācību procesā.  

6) Iespējas izglītojamajam attīstīties profesionāli un radoši (konkursi, skates, projekti). 

7) Vieslekcijas (t.sk. lektori no ārvalstīm).  

8) Daudzveidīgs ārpusstundu aktivitāšu piedāvājums.  

9) Starptautiskā mobilitāte un pieredzes apmaiņa - dalība Ziemeļvalstu Ministru padomes 

līdzfinansētās NordPlus Junior programmas projektos 

10) Īstenot Erasmus+ projektus, t.sk. veidojot sadarbības tīklu. 

11) Turpināt pieaugušo profesionālo apmācību ESF darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. 

12) Organizēt tehnikuma pasākumus ar patriotisku, kultūrizglītības un veselīgu dzīvesveidu 

popularizējošu ievirzi (valsts svētki, piemiņas dienas, tradīcijas, talantu attīstība). 

 

6.2.2. Galvenie darbības akcenti izglītojamo piesaistei:  

1) Tehnikuma tēla «aktualizēšana». 

2) Daudzveidīga informācija un reklāma sabiedriskajos medijos, sociālajos tīklos un 

tehnikuma mājas lapā, portālā e-klase.lv.  

3) Informācijas dienas un tikšanās ar tehnikuma absolventiem, darba devējiem, viņu 

iesaistīšana informatīvajā darbā. 

4) Dalība izstādē „Skola”, Karjeras konsultācijas pamatizglītības iestādēs.  

 

6.2.3. Infrastruktūra un vide 

1) Dienesta viesnīcas pieejamība.  

2) Droša un sakopta vide.  

3) Izveidota  nepieciešamā infrastruktūra – katram izglītojamajam pieejama mūsdienīga 

praktisko mācību darba vieta. 

4) Sporta komplekss. 

5) Veselīgas ēdināšanas pieejamība. 

6) Atbalstošs, pozitīvs mikroklimats. 

 

6.2.4. Tehnikumā iegūtās izglītības starptautiskās konkurētspējas veicināšana.  

1) Iesaistīšanās jaunās un turpināt darbu uzsāktajās ES fondu projektu aktivitātēs.  

2) Tehnikuma saimnieciskās darbības (pašu ieņēmumi, komercpakalpojumi) aktivizēšana. 

3) Darba aizsardzības un civilās aizsardzības pasākumu īstenošana. 

4) Eiropas Sociālo fondu līdzekļu piesaiste tehnikuma infrastruktūras sakārtošanai un 

modernizēšanai (projektu pieteikumu sagatavošana). 
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6.3.  Kopsavilkums  

Rīgas Stila un modes tehnikums kā profesionālās izglītības iestāde  turpinās sniegt profesionālās 

izglītības pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem tekstila,  skaistumkopšanas un vizuālās saziņas 

mākslas nozares profesijās. 

Atbilstoši cilvēkresursu attīstības konceptuālajām nostādnēm tehnikums nodrošinās 

Profesionālās izglītības kompetences centra uzdevumu izpildi:  mērķtiecīgi pilnveidos izglītības 

procesa kvalitāti, ieviešot mūsdienīgas mācību metodes, sekmējot pedagogu profesionālo 

pilnveidi un izglītojamo motivētu profesijas apgūšanu. 

Tehnikumam ir stabilas vērtības, prioritātes, iegūta atzinība Latvijas darba tirgū. Sadarbība ar 

darba tirgu, ar darba devējiem ir prioritāte tehnikuma darbā. Šobrīd daļa profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu apvieno darbu uzņēmumos ar darbu tehnikumā.  

Kvalifikācijas prakse notiek pie komersanta. Šis darbs veicina izpratni par izmaiņām darba tirgū, 

tādejādi nodrošina iespēju elastīgi piemēroties tirgus ekonomikas prasībām.  

Profesionālās izglītības programmas un to mācību saturu optimizē. Uzsākta Darba vidē balstītu 

mācību un modulāro izglītības programma īstenošana.  

Tehnikuma darbs ir saistīts ar izglītojamo sagatavošanu pilnvērtīgai un patstāvīgai dzīvei ar 

spēju pielāgoties mainīgajai apkārtējai pasaulei un uz personīgās pašpilnveides un profesionālās 

kompetences bāzes sekmēt Latvijas attīstību un darbību ES.  

Darbībā īstenot „Attīstības un investīciju stratēģijā 2015. – 2020. gadam” ietvertos uzdevumus, 

veicot aktualizāciju sadarbībā ar sadarbības partneriem, sekojot līdzi darba tirgus attīstībai un 

prasībām.  

 

 

Direktore         Silvija Voitišķis            _____________________________ 
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Pielikumi 

1.pielikums 

 

 

Tabula Nr.1.1. 

Profesionālās izglītības kvalitātes indikatori un to vieta pašnovērtējuma ziņojumā 

Nr.  Indikatora nosaukums Indikatora atrašanas vieta 

ziņojumā 

1. Pedagogu  dalība profesionālās kompetences pilnveidē 4.-5.lpp., 19.-20.lpp., 

44.lpp, 48.lpp. 50.lpp. 

2. Izglītojamo  dalība profesionālās izglītības 

programmās 

10.-16.lpp., 48.-51.lpp. 

3. Profesionālo  izglītību ieguvušie 7.-8.lpp., 26.-29.lpp. 

4. Izglītību  ieguvušo nodarbinātība 34.-35.lpp. 

5. Apgūto  prasmju izmantošana darba vietā 25.lpp., 47.-48.lpp. 

6. Riska  grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā 13.lpp., 20.-21.lpp.,24.lpp. 

7. Profesionālās  izglītības programmu pieprasījuma 

apzināšana darba tirgū 

10.-11.lpp, 16.-18.lpp., 

46.lpp. 

8. Profesionālās  izglītības programmu pieejamības 

veicināšana 

33.-34.lpp., 41.-42.lpp. 

50.lpp. 
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2.pielikums 

 

Pašvērtējuma ziņojuma kopsavilkums 

Akreditējamām izglītības programmām: 

 

1. Foto dizains kvalifikācija Foto dizaina speciālists kods 33214131 

2. Skaistumkopšanas pakalpojumi  kvalifikācija SPA speciālists kods 35b815001 

Tabula Nr.2.1. 

Jomas/kritērija nosaukums Vērtējums ar līmeni 

1.Mācību saturs-  

Iestādes īstenotās izglītības programmas Ļoti labi 

2.Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Ļoti labi 

3.Izglītojamo sasniegumi  

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Aprakstoši 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts  Ļoti labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drosība un darba 

aizsardzība) 

Ļoti labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Aprakstoši 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5. Izglītības iestādes vide  

5.1. Mikroklimats Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Labi 

6. Izglītības iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi  

6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

Ļoti labi 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=55284&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=55291&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Akreditējamai tālākizglītības programmai: 

 

3. Viesnīcu pakalpojumi kvalifikācija Viesnīcas istabenis kods 20T811031 

 

Tabula Nr.2.2. 
 

Jomas/kritērija nosaukums Vērtējums ar līmeni 

1.Mācību saturs-  

Iestādes īstenotās izglītības programmas Ļoti labi 

2.Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Ļoti labi 

3.Izglītojamo sasniegumi  

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Aprakstoši 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts  Ļoti labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drosība un darba 

aizsardzība) 

Ļoti labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā Nevērtē  

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā Nevērtē 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Nevērtē 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Aprakstoši 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Nevērtē  

5. Izglītības iestādes vide  

5.1. Mikroklimats Ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Labi 

6. Izglītības iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi  

6.2. Personālresursi Ļoti labi 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

Ļoti labi 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 


