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Godājamie
pedagogi, darbinieki un audzēkņi!
2018. gada 18. novembrī mēs visi atzīmējam mūsu
valsts pastāvēšanas 100. gadskārtu. Šie gadi nav aizritējuši viendabīgi, mūsu tauta pieredzējusi daudz sarežģītu pārdzīvojumu, taču pratusi saglabāt spēku, lai
atjaunotu savu pašnoteikšanos.
Ticēsim, ļausimies pozitīvām emocijām, centīsimies
šajā brīdī katrs mierīgi un izsvērti pārdomāt – ko varam
dot savai valstij un savam Rīgas Valsts tehnikumam.
Būsim apņēmības pilni ikdienas darbos, jo bez tiem
nav iedomājama augšupeja. Nolieksim šajā brīdī galvas mūsu brīvības cīnītāju priekšā, kas izkaroja šo brīnumu – Latvijas brīvvalsti.
Atrotīsim piedurknes un pierādīsim, ka ar nopietnu
darbu un mācībām ir iespējams uzlabot savu nākotni.
Tad Rīgas Valsts tehnikuma panākumi kļūs par mūsu
katra panākumiem. Veiksmīgs ikviena pedagoģiskais
darbs un sekmes mācībās vairos mūsu izglītības iestādes autoritāti. Mums ir dota brīnišķīga iespēja pacelt
savu tehnikumu jaunā kvalitātē un dot tam iespēju spīdēt spoži vēl ilgus gadus.
Rīgas Valsts tehnikumā mācās un strādā stipri cilvēki, cilvēki, kuri mīl un ciena savu valsti, savu tautu un
savu skolu. Mēs esam daļa no Latvijas un mūsu paveiktais ir daļa no Latvijas paveiktā. To apzinoties, vēlos
jūsu acīs redzēt mirdzumu, vēlmi darboties un lepnumu par savu profesiju, darbu, tehnikumu un valsti kopumā.

Ar šiem vārdiem novēlu Jums visiem gaišā noskaņā
sagaidīt 18. novembri, būt kopā ar savām ģimenēm un
mīļajiem, lai pēc tam ar labām domām atgrieztos darbā un mācībās.
Lai mums kopā viss izdodas!
Daudz laimes, Latvija!

RVT 100 gadi
PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

Rīgas Valsts tehnikuma
simtgades gadu aizsākot

P

rofesionālās izglītības kompetences centra
«Rīgas Valsts tehnikums» nākotnes izaicinājums
ir attīstīties un kļūt par Eiropas līmeņa profesionālās izglītības iestādi ar augstu pievienoto vērtību.
Taču šī izaicinājuma sākums ir brīdis pirms 100 gadiem – 1918. gada 21. oktobris, kad ar būvinženieru
grupas iniciatīvu Rīgā tika atvērts Būvtehniskās sabiedrības tehnikums, bet jau 1919. gada 24. augustā Latvijas valdība tehnikumam nodeva bijušās Nikolaja ģimnāzijas telpas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra
ielā 1c, kur vienā no tehnikuma ēkām mitināmies arī
šobrīd. Un par vēl vienu zīmīgu brīdi saucams 1919.
gada 29. decembris, kad Latvijas valdība pieņēma lēmumu šajās telpās atvērt tehnisku izglītības iestādi.
Ja 2018. gada 18. novembrī lepni un priecīgi svinēsim Latvijas valsts simtgadi, tad laiks līdz 2019. gada
13.decembrim, kad sumināsim Rīgas Valsts tehnikumu 100. dzimšanas dienā, būs plašu un ne tik plašu
pasākumu piepildīts laiks, kurā ikvienam, kurš Rīgas
Valsts tehnikumu sauc par savām mājām un jūtas
tam piederīgs neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās, izglītības, dzimtās valodas vai šī brīža dzīvesvietas, būs iespēja, piedaloties ar savu atmiņu stāstu vai
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savu tagadnes notikumu, kā dāvanu jubilejā teikt laba
vēlējumus un sumināt Profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Valsts tehnikums» ļaudis.
Rīgas Valsts tehnikuma simtgadi ieskandināsim
2018. gada 28. novembrī ar vērienīgu koncertu Rīgas Latviešu biedrības namā, pulcinot koncerta dalībnieku lokā Latvijā atpazīstamus māksliniekus.
Savukārt, 2018. gada decembrī tehnikuma mājas
lapā atklāsim interaktīvu laikrādi – kalendāru, kas,
skaitot sekundes, minūtes un stundas, cik atlikušas līdz tehnikuma simtgades kulminācijai, palīdzēs
mums atsaukt atmiņā tehnikuma veidošanās vēstures nozīmīgākos faktus, kā arī personības, kurām
bijusi būtiska loma tehnikuma tapšanā un attīstībā.
Mēs esam daļa no Latvijas un mūsu paveiktais ir
daļa no Latvijas paveiktā. Lai ar gandarījumu un lepnumu par savu valsti un savu tehnikumu piepildīts svētku
gaidīšanas laiks, kā to savā dzejā ietērpis Rīgas Valsts
tehnikuma himnas vārdu autors Normunds Beļskis:
«Ar gaismu šo dienu piepildīt,
Mīļus vārdus draugiem pasacīt,
Ar dziesmām debesis saviļņot,
Latviju mīlot un piepildot!»

RVT labākie audzēkņi
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Rīgas Valsts
tehnikuma
audzēkņu
sumināšana
2018. gada 24. oktobrī Rīgas Valsts tehnikuma Aktu
zālē notika īpašs pasākums, kurā tika pasniegti atzinības raksti audzēkņiem, saistībā ar viņu panākumiem
un sasniegumiem mācībās, dažādos konkursos un sacensībās.
Atzinības rakstu saņēma PIKC «Rīgas Valsts tehnikums» GK1-1 grupas audzēknis Daniels Hazzuri
(svara kategorija 57 kg), kurš izcīnīja I vietu, startējot
Latvijas Republikas junioru un jaunatnes meistarsacīkstēs boksā 2018. gada 8. – 9. septembrī. Pateicības saņēma Emīls Jaunbērziņš (D4-1), Oskars Narme
(D4-1) un Valters Žilvinskus (D4-3) par dalību karjeras
atbalsta attīstības pasākumā «Profesiju sīrups».
Atzinības par augstiem mācību sasniegumiem
tika pasniegtas Lorenzo Terlizzi (S2), Dāvim Dāvidam
Šlejam (E3-2) un Raivo Ališauskam (S4). Par augstiem
mācību sasniegumiem un piedalīšanos konkursos
pateicību saņmēma Laine Zvirgzdiņa (N3).
Par dalību profesionālās meistarības konkursā
SkillsLatvia 2018, kā arī par dalību Rīgas Valsts tehnikums tautisko deju kolektīvā «Pavediens» (dalībniece
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI deju svētkos) pateicība tika Hertai Ķimsei (N4). Par aktīvu darbu

adaptācijas dienā, pateicības saņēma Laura Medne
(B4), Adele Rasmane (G3) un Emīls Bērziņš (PT3).
Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi šogad ir izcili
startējuši dažādās sporta sacensībās. Par 1. vietas izcīnīšanu AMI SK rīkotajā Latvijas čempionātā šautriņu
mešanā atzinību saņēma Adrians Djačuks (E4). Par
1.vietas iegūšanu AMI SK rīkotajā Latvijas čempionātā galda tenisā pie pateicībām tika Gustavs Zelčs
(G1), Raivis Rozentāls (K2-1), Maksims Lisovs (D1-2) un
Oļegs Kirpičovs (TP3). Par 1.vietu AMI SK rīkotajā Latvijas čempionātā vieglatlētikā 4x100 m stafetes skrējienā pateicības tika pasniegtas Alenam Judovam (GK12), Kristeram Homičam (D1-3), Jurim Volkovam (E2-1)
un Maksimam Semjonovam (G3). Par dalību AMI SK
rīkotajā Latvijas čempionātā krosā pateicības saņēma
Ance Karīna Lāce (G2), Ēriks Žalubovskis (K3-1), Dāvis
Lapiņš (GK2-1) un Melisa Beitika (GK2-1). Pie pateicības
par pašaizliedzīgu dalību sacensībās un aktīvu līdzdalību organizatoriskajā darbā tika Sigita Šlēgele (B3).
Par ieguldīto darbu, veidojot foto izstādes tehnikumā, pateicību saņēma Dmitrijs Artemovičs (GL2-1).
Priecājamies par mūsu audzēkņu sasniegumiem un
vēlam panākumus arī turpmāk!
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Skolotāju diena
PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

Skolotāju dienas svinības
5. oktobrī mūsu tehnikumā tika svinēta skolotāju diena, kuras organizēšanā piedalījās Audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki. Rudens svētkus sagaidot, tehnikums tika
satērpts skaistās rudens lapās, uz sienām parādījās plakāti, kas aicināja skolotājus apmeklēt viņiem veltītu pasākumu.
No paša rīta skolotāji varēja baudīt karstu kafiju un
gardos keksiņus skolotāju istabā, kur tos sagaidīja audzēkņi. Pacilāta noskaņojuma uzturēšanai audzēkņi skaļi lasīja grāmatu, sadalot tekstu lomās.
Skolotāju dienas pēcpusdiena tika veltīta kabinetu
apstaigāšanai, mēs palūdzām katru skolotāju paņemt
viņa izlozes kārtā izvēlēto anekdoti un nolasīt to skaļi visas klases priekšā. Nākamais uzdevums, savukārt, vairāk
iepatikās un labāk iegaumējās, jo skolotājiem vajadzēja
izveidot interesantu, jautru un radošu bildi. «Šodien skolotājiem tiek piedots viss,» katrā klasē teicām mēs, motivējot un iedrošinot skolotājus. Tā nu mēs ieguvām visdažādākās kompozīcijas, kur skolotājiem dāvināja ziedus,

skolotāji sēdēja un gulēja uz galdiem, skolotāji attēloja
Valsts ieņēmumu dienestu. Tas viss dāvāja apkārtējiem
fantastiskas emocijas un neatkārtojamas atmiņas.
Dienas turpinājumā notika svētku pasākums, kur izvēlētie gada skolotāji saņēma puķes un savus godam
nopelnītos pateicības rakstus. Šogad par Gada skolotājiem 2018 tika nominēti: Lāsma Balceraite, Normunds
Pauders, Taņa Grafova, Uldis Heidingers, Velta Fridrihsone, Jevgēņijs Garbuzs, Edgars Geislers, Laila Umbraško,
Ingrīda Lasinska, Māris Danne, Zaiga Kriķe, Baiba Purlica,
Māris Ločmelis, Jānis Kuklis.
Par fantastisku dienas noslēgumu un pārsteigumu
visiem kļuva burvju mākslinieka FOX priekšnesums un
viņa raibais darba biedrs — Sarkanais papagailis, kas nolidoja četrus goda apļus virs skolotāju galvām. Dažas
skolotājas pat vēlāk izteicās, ka visvairāk atmiņā palicis
tieši krāšņais papagailis.
Rakstu sagatavoja
Diāna Anastasija Mahņova (GK2-1)

No kreisās: Direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā
Ineta Ivāne, Direktora vietniece darba vidē balstītas un mūžizglītības
jomā Inga Šikova, direktore Dagnija Vanaga, Direktora vietniece
mācību darba organizācijā Dace Rozenblate

Burvju mākslinieks FOX

No kreisās: Baiba Purlica, Ingrīda Lasinska, Taņa Grafova, Normunds
Pauders, Uldis Heidingers, Edgars Geislers, Laila Umbraško, Zaiga
Kriķe, Lāsma Balceraite

Burvju mākslinieks FOX

«Šogad par Gada skolotājiem 2018 tika nominēti: Lāsma Balceraite, Normunds Pauders, Taņa
Grafova, Uldis Heidingers, Velta Fridrihsone, Jevgēņijs Garbuzs, Edgars Geislers, Laila Umbraško,
Ingrīda Lasinska, Māris Danne, Zaiga Kriķe, Baiba Purlica, Māris Ločmelis, Jānis Kuklis.»
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Izlaidumi 2018
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Izlaidumi

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā
Rgas Valsts tehnikuma Drukas un
mediju tehnoloģiju nodaļā ir dota
iespēja mācīties audzēkņiem ar
īpašām vajadzībām. Pusotrgadīgo
grupu absolvēja arī Zane, būdama
nedzirdīga un ieguva diplomu ar
kvalifikāciju Iespieddarbu noformētāja speciālists. Mācības viņai
notika ar surdotulka klātbūtni.

U

z skolu doties vienmēr bija prieks
– jutos tur droši, kā arī gaidīta, uzklausīta un saprasta. Mācību procesā nejutu nekādas grūtības. Skolotāji
bija pretimnākoši, man bija liels prieks, ka
varējām saprasties gan ar tulka palīdzību, gan arī bez tā. Mācīties bez tulka nebija problēmu tieši lekcijās, kurās pasniedzēji vairāk runāja un mazāk bija jādara
praktiski. Man bija paveicies arī ar labiem
kursa biedriem, kuri man iedeva no-

rakstīt lekciju materiālu, ja bija nepieciešams. Nejutos atstumta un nepieņemta.
Priecājos par RVT iegūtajām prasmēm.
Patika tas, ka visi bija mierīgi un skolotāji
bija izpalīdzīgi. Nelielas grūtības radīja izmaiņas lekciju grafikā, jo man laicīgi bija
jāsarunā tulks, lai var ierasties uz nodarbību, tādēļ, ja lekcijās notika izmaiņas, es
reizēm paliku bez tulka. Bet es par to nebaidījos, jo uzskatu, ka pasniedzēji labi
tika galā. Forši, ka ir arī jauni skolotāji.
Esmu ļoti apmierināta ar to, ka izvēlējos
mācīties RVT un ieteiktu to darīt arī citiem. No manas puses tikai vislabākās
atsauksmes! Tulks man teica, ka skolā ir
patīkami, mierīgi, pretimnākoši un jauki
pasniedzēji. Arī tulkiem patika sastrādāties ar pasniedzējiem. No tulkiem nekādas pretenzijas un mīnusus nedzirdēju.
Reizēm nav viegli nedzirdīgam cilvēkam

EN grupas izlaidums

Pieaugušo Photoshop, Illustrator, InDesign mācibu grupu izlaidums

sastrādāties ar atsevišķiem tulkiem, jo
tiem nav pietiekams vārdu krājums, lai
spētu iztulkot sarežģītākas vai specifiskākas lietas un vārdus.
PALDIES RVT PAR LIELISKI PAVADĪTO LAIKU!
ZANE EMBREKTE

Laika periodā no 2018. jūnija
līdz novembrim Rīgas Valsts tehnikumā 37 pieaugušie apguva zināšanas Adobe datorprogrammās
drukas un mediju tehnoloģiju
jomā. Izglītības programmu noslēgumā audzēkņi prezentēja savus
izstrādātos darbus un svinīgajā
daļā saņēma izglītības dokumentus. Četri mēneši tika aizvadīti
spraigā, radošā mācību darbā. Šos
četrus vasaras mēnešus ar pieaugušajiem kopā strādāja profesionālās izglītības pedagogi Gundega Kalenda, Jānis Pavlovskis,
Normunds Tiltiņš, Zigmunds Kazanovskis, Dzintra Šmite, Inta Rūtere, Marija Sjomina, Taņa Grafova
un Aigars Ērglis. Audzēkņi un Rīgas Valsts tehnikuma administrācija saka lielu paldies pasniedzējiem par teicami paveikto darbu.
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Struktūrvienībās
PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

Jauno mācību telpu
atklāšana

Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā
2018. gada 27. septembrī Krāslavā, Aronsona ielā 3
tika atklātas jaunas Rīgas Valsts tehnikuma mācību telpas. Tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības
audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem pēdējie
mēneši pirms jauno telpu atklāšanas pagāja spraigos
atjaunošanas un labiekārtošanas darbos. Taču ir gandarījums, jo audzēkņu skaits ar katru gadu palielinās
un ar pašvaldības atbalstu, kā arī pateicoties projektiem, profesionālajām mācībām nepieciešamās iekārtas un aprīkojums ir sarūpēts.
Atjaunotajā ēkas daļā ir iekārtotas klases, kurās
tehnikuma audzēkņi apgūs vispārizglītojošos mācību priekšmetus, kā arī ir izveidotas telpas administrācijas un mācību daļas darbam. Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga ir pateicīga novada
domei par atbalstu: «Šīs dienas notikums liecina par
Krāslavas novada pašvaldības un mūsu mācību iestādes veiksmīgu sadarbību – tā ir jau trešā ēka Krāslavā, ko tehnikums sadarbībā ar pašvaldību atjaunoja un pielāgoja mācību procesam.»
Četrus gadus atpakaļ RVT Krāslavas teritoriālajā
struktūrvienībā mācījās 40 audzēkņu, un izskatījās, ka
Krāslavai tas ir pietiekami labs rādītājs. Pašlaik kokapstrādes tehniķa, šuvējas un autoatslēdznieka specialitāti šeit apgūst 170 jaunieši.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks, atzīmējot labo komunikāciju ar Rīgas Valsts
tehnikumu un izsakot pateicību tehnikuma direktorei
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Dagnijai Vanagai par sadarbību, atzīst: «Mēs varam
lepoties ar audzēkņu skaitu tehnikumā. Es ceru, ka ar
laiku Krāslavā būs jaunas darba vietas, ko radīs jūsu
audzēkņi, jo šāda prakse, kad profesionālā virziena izglītība atbilst darba tirgus prasībām, diemžēl nav raksturīga daudzām Latvijas izglītības iestādēm.»
Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītāja Baiba Purlica Krāslavas kolēģiem uzdāvināja īpašu zīmējumu un novēlēja veiksmīgi attīstīties arī turpmāk, administrācijas pārstāvji
no galvaspilsētas dāvināja dažādas darbam nepieciešamās iekārtas un aparatūru.
Jauno telpu iesvētīšanā neizpalika arī mācītāju
dotā svētība. Pēc atklāšanas lentes svinīgas pārgriešanas, RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības
vadītājs Aivars Andžāns aicināja klātesošos apskatīt
renovētās telpas. Pie ieejas ikvienam klātesošajam
bija iespēja īpašā baltā novēlējumu lapā pie sienas
ierakstīt savus vēlējumus tagadējiem un topošajiem
RVT audzēkņiem, kā arī visam tehnikuma kolektīvam.
Tālākajā dienas gaitā no visām Latvijas malām sabraukušie viesi devās uz Indru, lai gūtu laimes mirkļus
nesen atvērtajā Laimes muzejā, iepazītu storu audzētavas aktualitātes, vēlreiz apmeklētu tehnikuma
mācību korpusus un vakaru noslēgtu Krāslavas pilī ar
kopēju karstas zupas baudīšanu jaukā un viesmīlīgā
atmosfērā.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Aivars Andžāns, Agita Svarinska,
Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Audzēkņu pašpārvalde
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS • #5(13) 2018

Rīgas Valsts tehnikuma

Audzēkņu pašpārvalde
Viktorija Jeršova — Audzēkņu pašpārvaldes prezidente.
«Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņu pašpārvalde ir audzēkņu balss.
Mēs vēlamies uzklausīt Jūs un nodot tālāk Rīgas Valsts tehnikuma vadībai
Jūsu vēlmes. Mēs vēlamies aizstāvēt Jūsu tiesības, uzskatus un vajadzības. Audzēkņu pašpārvalde organizē un palīdz organizēt pasākumus, kas
sekmē komunikāciju starp audzēkņiem un tehnikuma darbiniekiem. Audzēkņu pašpārvaldes mērķis ir padarīt tehnikuma dzīvi patīkamāku, radošāku un interesantāku priekš audzēkņiem.»

Adrija Ivanova

Elizabete Rasuma

Diāna-Anastasija Mahņova

kultūras komitejas vadītāja.

sekretāre, tehniskās komitejas vadītāja.

ārējo sakaru komitejas vadītāja.

Artjoms Šefanovskis

Adele Rasmane

sporta komitejas vadītājs.

sporta komitejas vadītāja.

Rebeka Grīnfelde— Audzēkņu servisa vadītāja.
+371 25445592,
rebeka.grinfelde@rvt.lv, 361. kab.
«TU vēlies pievienoties, izteikt savu viedokli, organizēt kādu pasākumu, tev ir kāds talants ar kuru vēlies padalīties. Dorši sazinies ar Mums!»
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Sporta pasākumi
PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

RVT puišu komanda
izcīna čempionu titulu
4x100 m skrējienā

S

eptembrī, sākoties jaunajam mācību gadam, sākās arī SK AMI rīkoto
29. sporta spēļu maratons. Kopumā mācību gada laikā audzēkņiem
plānots piedalīties 14–16 sacensībās.
20. septembrī Latvijas profesionālo izglītības iestāžu jaunieši devās uz
Ogres tehnikuma struktūrvienību Vecbebros, lai sacenstos dažādās vieglatlētikas distancēs. Sacensībās piedalījās arī PIKC RVT komanda. Tehnikuma jauniešu komanda kopvērtējumā izcīnīja 7.vietu. Individuāli Alens Judovs
(GK1-2) 100 m distancē spēja izcīnīt 3.vietu un kopā ar komandas biedriem
Kristeru Homiču (D1-3), Juri Volkovu (E2-1) un Maksimu Semjonovu (G3), izcīnīja 1.vietu prestižajā 4x100 m stafetē.
Paldies sporta skolotājiem par komandas sagatavošanu!

«Individuāli Alens Judovs (GK1-2) 100 m distancē spēja izcīnīt 3.vietu
un kopā ar komandas biedriem Kristeru Homiču (D1-3), Juri Volkovu
(E2-1) un Maksimu Semjonovu (G3), izcīnīja 1.vietu prestižajā 4x100 m
stafetē.»

RVT audzēkņiem

panākums starptautiskās
sacensībās

S

eptembra beigās Krušvicā (Polija) notika “Baltic Cup” sacensības airēšanā, kurās piedalījās valstis, kas atrodas pie Baltijas jūras. No Latvijas tika izvirzīti labākie sportisti pēc Latvijas Republikas čempionātu rezultātiem, kurus treneri salika noteiktās komandās, kā rezultātā
puišu pārairu divnieku klasē tika izvirzīti Rihards Purgailis un Hugo Lipko
(MSĢ TSV SASS), jo izcīnīja pēdējo ceļojuma biļeti startā pirms “Baltic
cup” Priedaines distancē.
Baltic Cup otrās dienas regatē (30. septembrī) Latvijas komandas cīnījās par medaļām un izcīnīja ar! Puiši – pārairu divnieks Rihards Purgailis
un Hugo Lipko izpildīja savu solījumu sev un cīnījās līdz galam, kā rezultātā izcīnīta 3. vieta. Apsveicam Hugo Lipko (D2-2) un Rihardu Purgaili
(M2) un vēlam panākumus arī turpmāk!

«Rihards Purgailis un Hugo Lipko izpildīja savu solījumu sev un cīnījās
līdz galam, kā rezultātā izcīnīta 3. vieta. Apsveicam Hugo Lipko (D2-2)
un Rihardu Purgaili (M2) un vēlam panākumus arī turpmāk!»
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RVT audzēknis

Adrians Djačuks — Latvijas
čempions šautriņu mešanā
4. oktobrī Rīgas Stila un modes tehnikumā norisinājās Latvijas čempionāts šautriņu mešanā profesionālajām izglītības iestādēm, kurā piedalījās
arī PIKC RVT meiteņu un zēnu komandas. Puiši šoreiz izrādījās trāpīgāki
un ar piekto labāko rezultātu spēja iekļūt finālsacensībās, kurās startēja
tikai 8 trāpīgākās komandas. Finālā roka trīcēja vairāk, kā rezultātā nācās
samierināties ar 8.vietu.
E4 grupas audzēknis Adrians Djačuks nopelnīja iespēju startēt individuālajās sacensībās, kurās piedalīties drīkstēja tikai 10 trāpīgākie dalībnieki. Uzrādot lielisku rezultātu – 260 punkti un tuvāko konkurentu apsteidzot
par 1 punktu, Adrians kļuva par Latvijas čempionu! Apsveicam un vēlam
panākumus arī turpmāk!
PIKC RVT sporta organizators Ģirts Magone.

«Uzrādot lielisku rezultātu – 260 punkti un tuvāko konkurentu
apsteidzot par 1 punktu, Adrians kļuva par Latvijas čempionu!»

RVT puišu komanda —
Latvijas čempioni galda tenisā
17. oktobrī Banku augstskolas sporta zālē norisinājās AMI SK rīkotās galda tenisa finālsacensības, kurām pēc vairāku gadu pauzes kvalificējās arī
PIKC RVT puišu komanda. Finālsacensībās mūsu komanda mērojās spēkiem ar Smiltenes tehnikuma, Saldus tehnikuma, Daugavpils tehnikuma un
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma komandām. Puiši spēja uzvarēt visās 4
spēlēs un nokļūt finālā, kur pretī stājās Rīgas Tehniskās koledžas komanda.
Fināls vilties nelika. Spēlējot līdz vienas komandas 3 uzvarām, mūsu
puiši izvirzījās vadībā ar 2:0 un līdz uzvarai čempionātā pietrūka 1 uzvara.
Tomēr RTK puiši tik viegli nebija gatavi padoties, no sākuma panākot 2:1
un pēc tam arī 2:2, kas titula īpašnieku noskaidrošanu atstāja uz pēdējo
spēli. Tajā izdevās uzvarēt mūsu audzēknim, kas nodrošināja uzvaru visā
čempionātā 2018. gada sezonā. Komandā startēja: Gustavs Zelčs (G1),
Maksims Lisovs (D1-2), Raivis Rozentāls (K2-1), Oļegs Kirpičovs (TP3).
Sporta skolotājs Ģirts Magone.

«Spēlējot līdz vienas komandas 3 uzvarām, mūsu puiši izvirzījās vadībā
ar 2:0 un līdz uzvarai čempionātā pietrūka 1 uzvara. Tomēr RTK puiši tik
viegli nebija gatavi padoties, no sākuma panākot 2:1 un pēc tam arī 2:2,...»
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Karjeras izglītība
PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

Karjeras atbalsts —

profesionāli orientētas mācību ekskursijas
uz uzņēmumiem

T

uvojoties RVT 100 — gadei, lai stiprinātu saikni starp esošajiem tehnikuma audzēkņiem un absolventiem, karjeras konsultante Solveiga
Keistere sadarbībā ar latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāju
Daigu Ziediņu oktobra mēnesī organizēja profesionāli orientētu mācību
ekskursiju Datorikas, Komercdarbības, Enerģētikas un Mašīnbūves nodaļu audzēkņiem uz uzņēmumu SIA “DAYTON’’. Karjeras atbalsta pasākumu
plāna ietvaros šāda veida ekskursijas plānots organizēt regulāri.
SIA “Dayton” darbības nozares ir tirdzniecības, ēdināšanas, dzesēšanas
un saldēšanas iekārtas. Šajā uzņēmumā strādā vairāk nekā 10 tehnikuma
absolventi, ar kuriem tikās esošie audzēkņi Paula Budze (B3), Samanta
Švalkovska (B3), Niks Kozlovs (D3-2), Aleksis Plāts (D3-2), Agris Gavars
(M3), Rolands Stepanovičs (M3), Kristaps Aleksandrovs (E2-1), Reinis Pastars (E2-1).
Tikšanās laikā jaunieši iepazinās ar uzņēmuma vadību Latvijā, darba
vidi un intervēja sev tuvas profesijas pārstāvi — absolventu. Paldies uzņēmuma vadītājam Agrim Stukānam, servisa nodaļas vadītājam Aivaram
Linkevičam. Ceram turpināt veiksmīgi uzsākto sadarbību.

PIKC RVT Karjeras konsultante S.Keistere un
‘’SIA DAYTON’’ Dzesēšanas un saldēšanas
projektu nodaļas vadītājs Aivars Linkevičs

PIKC RVT latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja D.Ziediņa,
B3 grupas audzēknes Paula Budze, Samanta Švalkovska un ‘’SIA
DAYTON’’ projektu vadītājs Mārtiņš Bisters

PIKC RVT M3 grupas audzēkņi Agris Gavars, Rolands Stepanovičs un
E2-1 grupas audzēkņi Kristaps Aleksandrovs, Reinis Pastars

‘’SIA DAYTON’’ servisa tehniķis Jānis Sarmulis un PIKC RVT M3 grupas
audzēkņi Agris Gavars, Rolands Stepanovičs

PIKC RVT D3-2 grupas audzēkņi Niks Kozlovs, Aleksis Plāts un „SIA
DAYTON’’ programmētājs Lauris Ieviņš
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Inovatīvo tehnoloģiju
izstrādātāju pulciņš

N

ākamajā gadā Rīgas Valsts tehnikums (RVT)
svinēs 100 gadu jubileju. Vēloties sagaidīt jubileju gan vizuāli, gan saturiski jaunā mūsdienīgā veidolā, jau pirms dažiem gadiem ir sācies tehnikuma atjaunināšanās laiks – tiek būvētas jaunas
mācību telpas, iekārtotas mūsdienīgas darbnīcas,
laboratorijas, celta dienesta viesnīca, jaunu spozmi
atgūst centrālā ēka no Kronvalda ielas puses, kā arī
pakāpeniski tiek ieviests mūsdienīgs, uz jaunākajām
tehnoloģijām balstīts mācību process un veidotas
jaunas profesionālās izglītības programmas, akcentējot IKT un inovācijas.
Līdz ar to jau šajā mācību gadā Rīgas Valsts tehni-

kumā ir aizsākušās nodarbības jaunā interešu izglītības pulciņā — “ITIP” (Informācijas tehnoloģiju izstrādes pulciņš). Apmeklējot Informācijas tehnoloģiju
izstrādes pulciņa nodarbības, izglītojamie apgūst pamatus robotikā un inovatīvajās tehnoloģijās. Papildus
robotikai, pirmajā nodarbībā tika konfigurētas un testētas virtuālās realitātes brilles “HTC Vive”.
“ITIP” pulciņa nodarbības plānotas ar nopietnu izglītojošu perspektīvu, jo nodarbību laikā ir paredzēts
iepazīt vairākas inovatīvas tehnoloģijas, kas motivētu
jauniešus jaunu ideju ģenerēšanai. Jauno ideju realizācija dotu iespēju jaunajiem censoņiem piedalīties
gan robotikas konkursos, gan arī “Startup”.
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Projekts
PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” —

jauna Erasmus + projekta
aizsācējs
“Effective dialogue methods among the millennium
generation and the teachers, employers” .
Nr. 2018-1-LV01-KA202-046990.
Projekta galvenais mērķis :
Izstrādāt un pielāgot izglītības sistēmas metodes,
lai uzlabotu dialogu starp millennium paaudzi, skolotājiem un darba devējiem.
Darba uzdevumi :
●● Apmācības par millennium paaudzi;
●● Izpēte par millennium paaudzi katrā partnera valstī. Pētījuma mērķis — atrast risinājumu, ar kādām metodēm izglītības sistēmā būtu iespējams veidot labāku
vidi dialogam starp millennium paaudzi un skolotājiem.
Izpētes procesā plānots koncentrēties uz millennium
paaudzi; kā izglītības procesa ietvaros ievirzīt jauniešu

uztveri pozitīvā karjeras izvēles virzienā;
●● Izstrādāt un piedāvāt skolotājiem metodoloģiju,
kas veidotu pēc iespējas labāku dialogu starp millennium paaudzi un skolotājiem;
●● Izveidot mājas lapu, kurā tiks apkopoti visi projekta rezultāti, lai skolotājiem būtu iespēja iepazīt un
aprobēt projektā izstrādātās pieejas un risinājumus.
Projekta mērķa grupa :
Skolotāji ar zināšanām tehnoloģijās, lai būtu iespēja
izveidot un uzlabot mācību materiālus un izglītības
instrumentus.
Ja esi pedagogs, kuram interesē šis millennium
paaudzes projekts un dalība tajā, aicinām Jūs pie
teikties pie projekta koordinatores Rebekas Grīnfeldes,
+371 25445592, rebeka.grinfelde@rvt.lv
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