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CENTRĀLĀ ĒKA
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67324146, fakss: 67322944
e-pasts: kanceleja@rvt.lv
Mācību daļa:  Tālr.: 67325748 

TEHNOLOĢIJU  
UN INOVĀCIJU CENTRS
Dārzciema iela 70, Rīga, LV-1073
Tālr.: 27260011

TROLEJBUSS     5. 12. 25.  (Nacionālais teātris)   3 min /  1. 3. 12. 19. 24.  (Raiņa bulvāris)   5 min  
AUTOBUSS  13. 30. 37. 41. 53. 57.  (Nacionālais teātris / Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris) 
 2. 11. 24. (Raiņa bulvāris)  5 min  / 2. 20. 24.  (Medicīnas muzejs)  8 min 
TRAMVAJS  5. 7. 9. 11. (Nacionālais teātris)  1 min

AUTOBUSS  13. 50.  (Strautu iela)   1 min 
 15. 31. 49. (Lubānas iela)  10 min

TROLEJBUSS     15.  (Salaspils iela/ Lubānas iela)   15 min 
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IEVADS
Par Rīgas Valsts tehnikuma pirmsā-
kumu uzskatāms 1918. gada 21. ok-
tobris, kad ar būvinženieru grupas 
iniciatīvu Rīgā atvēra Būvtehnis-
kās sabiedrības tehnikumu, bet 
jau 1919. gada 24. augustā Latvijas 
valdība tehnikumam piešķīra biju-
šās Nikolaja ģimnāzijas telpas Rīgā, 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, kur teh-
nikums atrodas arī šobrīd. Latvijas 
valdība 1919. gada 29. decembrī pie-
ņēma lēmumu šeit atvērt tehnisko 
vidusskolu.

Profesionālās izglītības kompe-
tences centrs «Rīgas Valsts teh nikums» īsteno profesionālo vidējo izglītību, 
kas ir vidējās pakāpes profesionālā izglītība, un dod iespēju iegūt Latvijas 
ietvarstuktūras 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LKI).

Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošais doku-
ments ir diploms par profesionālo vidējo izglītību. Profesionālās kvalifikāci-
jas apliecinošais dokuments ir profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Diplomu par profesionālo vidējo izglītību tehnikuma audzēknis saņem, ja:
1) diploma vērtējums visos mācību priekšmetos nav zemāks par MK notei-

kumos Nr. 332 (02.06.2020) par profesionālās izglītības standartu noteikto, 
2) Valsts noslēguma pārbaudes darbos ir iegūts vērtējums, 
3) kvalifikācijas  eksāmenā audzēknis  ir saņēmis vērtējumu, kas nav ze-

māks par 5 ballēm.
Profesionālās vidējās izglītības ieguves ilgums  

pēc pamatizglītības ieguves – 4 gadi,  
pēc vidusskolas – 1,5 gads.

RVT HIMNA: LATVIJU MĪLOT UN PIEPILDOT
teksta autors Normunds Beļskis, komponists Māris Lasmanis

www.youtube.com/watch?v=uvkYZ4lo2SI
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TEHNIKUMA ADMINISTRĀCIJA

Aizkraukle

Jēkabpils

Alūksne

Balvi

Bauska

Cēsis

Daugavpils

Dobele

Gulbene

Jelgava

Krāslava

Jūrmala

Rīga
Kuldīga

Liepāja

Limbaži

Ludza

MadonaOgre

Preiļi
Rēzekne

Saldus

Talsi

Tukums

Valka

Valmiera

Ventspils

Rīgas Valsts tehnikuma  
direktore
Dagnija Vanaga
Tālr.  67324146
e-pasts: dagnija.vanaga@rvt.lv

Direktora vietniece
mācību darba organizācijā
Dace Rozenblate 
Mob.tālr. 27260013 
e-pasts:  dace.rozenblate@rvt.lv

Direktora vietniece izglītības 
attīstības un kvalitātes  jomā 
Ineta Īvāne
Mob. tālr. 25916635
e-pasts:  ineta.ivane@rvt.lv

Administratīvi saimnieciskā  
sektora vadītājs  
Valerjans Leitāns 
Mob.tālr. 27260014 
e-pasts:  valerjans.leitans@rvt.lv

Direktora vietniece darba vidē 
balstītas un mūžizglītības jomā
Inga Šikova
Mob. tālr. 20011907
e-pasts: inga.sikova@rvt.lv

Direktora vietnieks  
IKT un inovāciju jomā
Ilvars Tauriņš
Mob. tālr. 28677666
e-pasts: ilvars.taurins@rvt.lv

Projektu nodaļas  
vadītāja
Sandra Bidzāne
Mob. tālr. 22307262
e-pasts: sandra.bidzane@rvt.lv

Pieaugušo izglītības centra 
vadītāja
Andra Zenčaka
Mob. tālr. 27260001
e-pasts: andra.zencaka@rvt.lv

TEHNIKUMA  STRUKTŪRVIENĪBAS

LIMBAŽI

KRĀSLAVA
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Audzināšanas nodaļas  
izglītības metodiķe
Ieva Dorila
Mob. tālr. 28809496
e-pasts: ieva.dorila@rvt.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists
Guntars Bernāts
Mob. tālr. 20370855
e-pasts: guntars.bernats@rvt.lv

Limbažu teritoriālā struktūrvienība 
Limbaži, Zeļļu iela 9,
vadītāja  Ieva Duļevska
Mob. tālr. 29119107
e-pasts: ieva.dulevska@rvt.lv

Krāslavas teritoriālā 
struktūrvienība 
Krāslava, Rēzeknes iela 45
vadītāja Larisa Rukmane
Mob. tālr. 26568587
e-pasts:larisa.rukmane@rvt.lv  

• Auto virsbūves praktisko mācību darbnīca 
Krāslava, Artilērijas iela 4

• Kokapstrādes praktisko mācību darbnīca 
Krāslava, Rēzeknes iela 45

• Teorētisko mācību priekšmetu un 
administrācijas atrašanās vieta 
Krāslava, Aronsona iela 3

TEHNIKUMA NODAĻU VADĪTĀJI

Auto nodaļa
Andrejs Stūris
Mob. tālr. 20370863
e-pasts: andrejs.sturis@rvt.lv

Auto nodaļa 
izglītības metodiķa p.i.
Rikarda Damroze-Sprunce
Mob. tālr. 22339969
e-pasts: rikarda.sprunce@rvt.lv

Datorikas nodaļa
Olga Sabanska
Mob. tālr. 20370859
e-pasts: olga.sabanska@rvt.lv

Drukas un mediju 
tehnoloģiju nodaļa 
Enerģētikas nodaļa
Normunds Tiltiņš
Mob. tālr. 29256258
e-pasts: normunds.tiltins@rvt.lv

Dzelzceļa nodaļa
Ilona Grivāne
Mob. tālr. 20370853
e-pasts: ilona.grivane@rvt.lv

Komercdarbības nodaļa
Inese Tiona
Mob. tālr. 29807231
e-pasts: inese.tiona@rvt.lv

Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa
Madara Pētersone
Mob. tālr. 26556885
e-pasts: madara.petersone @rvt.lv

Kokapstrādes nodaļa  
Mašīnbūves nodaļa
Jānis Markus
Mob. tālr. 29516636
e-pasts: janis.markus@rvt.lv
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Audzēkņu pašpārvaldes  
vadītāja
Santa Varenberga
Mob. tālr. 20091070
e-pasts: santa.varenberga@rvt.lv

Karjeras izglītības  
speciāliste
Solveiga Keistere
Mob. tālr. 26404118
e-pasts: solveiga.keistere@rvt.lv

IT servisa vadītājs
Valters  Žilvinskus
Mob. tālr. 28803559
e-pasts: valters.zilvinskus@rvt.lv

Bibliotēkas vadītāja 
Signe Stīpniece
Mob. tālr. 20370669 
epasts: signe.stīpniece@rvt.lv

Tehnikuma izglītības  
psiholoģe:
Zaiga Kriķe
Mob. tālr. 28809475
e-pasts: zaiga.krike@rvt.lv

Sociālais pedagogs
Aīda Vanaga
Mob. tālr. 29178602
e-pasts: aida.vanaga@rvt.lv

Ārste: 
Irina Bakšutova
Mob. tālr. 20370861 

Dienesta viesnīca Rīgā
Adrese: Dārzciema iela 64, Rīga
Adrese: Ūnijas iela 31A, Rīga
Vadītāja Klavdija Naidjonova
Mob. tālr. 20370857   

Dienesta viesnīca Limbažos
Adrese: Zeļļu 8, Limbaži
Vadītāja Mārīte Apine
Mob. tālr. 20393077

MĀCĪBU NOTEIKTAIS LAIKS TEHNIKUMĀ  
2021./2022. MĀCĪBU GADĀ
1. semestris – no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 21. decembrim.  
Brīvlaiks – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim. 
2. semestris – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 28. jūnijam. 

Mācību grafiks pieejams:  www.rvt.lv

• Saziņai ar tehnikuma pedagogiem audzēkņi izmanto izglītības iestādes 
piešķirto e-pastu;

• Mācību procesā audzēkņi izmanto Moodle e-studiju vidi (https://e.rvt.lv);
• Attālināto mācību laikā tiešsaistes nodarbības tiek organizētas MS Teams 

platformā.
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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
• Tehnikuma durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā plkst. 7.00.
• Mācību un ārpusklases darbs tehnikumā  notiek saskaņā ar mācību 

priekšmetu stundu sarakstu un interešu izglītības nodarbību sarakstu.
• Mācību stundas sākas plkst. 7.45. 
• Katra mācību stunda sākas un beidzas mācību priekšmetu stundu sarakstā 

noteiktajā laikā.
• Stundu izmaiņas nākamajai dienai tiek izdarītas darba dienas ietvaros, un 

audzēkņi ar tām tiek iepazīstināti Mykoob vidē un RVT mājas lapā.

www.rvt.lv un mykoob.lv sadaļā Skolas ziņojumi pieejami šādi tehnikuma 
iekšējie normatīvie dokumenti:
• Iekšējās kārtības noteikumi;
• Mācību procesa organizācijas noteikumi;
• Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; 
• Izglītojamo ikmēneša atestācijas kārtība;
• Stipendiju piešķiršanas kārtība;
• Kārtība rīcībai, ja izglītojamais ir nesekmīgs;
• Pēcpārbaudījumu organizēšanas un norises kārtība.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU NOTEIKTAIS LAIKS*
Stundas kārtas 

nr. Stundas sākums Stundas beigas Starpbrīdis (min.)

 0. stunda 7.45 8.25 5
 1. stunda 8.30 9.10 5
 2. stunda 9.15 9.55 15
 3. stunda 10.10 10.50 5
 4. stunda 10.55 11.35 10

 5. stunda 11.45 12.25 5
 6. stunda 12.30 13.10 10
 7. stunda 13.20 14.00 5
 8. stunda 14.05 14.45 5
 9. stunda 14.50 15.30 5
10. stunda 15.35 16.15 5
11. stunda 16.20 17.00 5
12. stunda 17.05 17.45 5

* Struktūrvienībās pēc struktūrvienību vadītāju apstiprinātiem laikiem. 
    Pusdienas pārtraukums katrai grupai tiek plānots atkarībā no stundu saraksta 3.-8. stundā
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AUDZINĀŠANAS STUNDU LAIKĀ
Audzināšanas stundās audzēkņus iepazīstina ar tehnikuma iekšējās kārtības 
noteikumiem, ar drošību, kas ir jāievēro kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un 
vielas, kuras var apdraudēt audzēkņu drošību un veselību, ar drošību ekskursi-
jās, pārgājienos, masu pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās. Grupas 
audzinātājs veic instruktāžu par ugunsdrošību un elektrodrošību, pirmās palī-
dzības sniegšanu. Par iepazīšanos ar iekšējās kārtības noteikumiem un instruk-
cijām audzēknis parakstās reģistrācijas lapā.  Audzināšanas stundu tematika: 
veselība un vide, sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij un izglītības 
iestādei, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle un drošība.

ATBILDĪBA PAR TEHNIKUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS
NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
Par noteikumu neievērošanu audzēkņiem var piemērot šādus disciplinārso-
dus –  brīdinājumu vai rājienu.

Ja gada laikā no disciplinārsoda piemērošanas dienas audzēknis nesaņem 
jaunu disciplinārsodu, viņš uzskatāms par disciplināri nesodītu.

Par noteikumu neievērošanu audzēkni atskaita no tehnikuma ar direktora 
rīkojumu.

Par materiāliem zaudējumiem, kas nodarīti tehnikumam, darbiniekiem, izglī-
tojamiem, vainīgā persona atbild pilnā apmērā. Zaudējumi jāatlīdzina 7 (septi-
ņu) dienu laikā no brīža, kad par tiem paziņots vainīgajam audzēknim.

Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un al-
kohola lietošanu, tehnikums ziņo audzēkņa vecākiem un policijai.

Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai kri-
mināli sodāmiem pārkāpumiem, tehnikums nekavējoties ziņo tiesībsargājošām 
iestādēm.

Jebkurš strīds vai domstarpības, kas rodas noteikumu sakarā, tiek risināts 
sarunu un vienošanās ceļā. Ja šāda vienošanās panākta netiek, tad strīds ir risi-
nāms Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

ATBALSTS TEHNIKUMA AUDZĒKŅIEM  
PERSONĪBAS IZAUGSMĒ
Tehnikuma audzēkņiem mācību gada laikā ir iespēja iesaistīties pašdarbībā – tau-
tas deju kolektīvā «Pavediens», dziedāt tehnikuma vokālajā ansamblī “Dziedošie”, 
nodarboties sporta sekcijās – volejbola, basketbola, boksa, vispārējās fiziskās sa-
gatavotības, kā arī citos tehnikuma piedāvātajos interešu izglītības pulciņos.

Jauniešiem Erasmus+ un Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu 
ietvaros ir iespēja doties mācībās un praksē uz ārvalstīm. Tehnikumam ir sadar-
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bība ar profesionālās izglītības iestā-
dēm, uzņēmumiem un organizācijām 
Bulgārijā, Francijā, Igaunijā, Islandē, 
Itālijā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Nor-
vēģijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Tur-
cijā, Vācijā, Zviedrijā u.c.

Moderna materiāltehniskā bāze no-
drošina mūsdienīgu un inovatīvu teh-
noloģiju apgūšanu.

Jauniešiem ir iespēja piedalīties profesionālajos konkursos tehnikumā ap-
gūstamajās profesijās. Labākos rezultātus uzrādījušie audzēkņi startē valsts 
un starptautiskā līmeņa profesionālajos konkursos SkillsLatvia, EuroSkills un 
WorldSkills.

Jaunieši saņem darba devēju atbalstu. Tā ir plaša prakses vietu datu bāze 
visās profesijās un darba vidē balstītu (DVB) mācību pieeja.

Audzēkņi saņem stipendiju no 15 līdz 150 EUR/mēnesī.

IZGLĪTOJAMO VECĀKU UN CITU PERSONU 
UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA TEHNIKUMĀ
Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba, mācību vai nodarbību 
vieta nav tehnikums.

Nepiederošas personas (apmeklētājs), iepriekš piesakoties un norādot risi-
nāmo jautājumu, var apmeklēt tehnikuma pedagogu vai darbinieku, vienojoties 
par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu. Nepiederošo personu ie-
rašanos tehnikumā kontrolē apsardzes personāls un dežurants.

Ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas tehnikumā bez iepriekšējas pieteik-
šanās.
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Apguves 
līmenis

Izglītojamā darbības raksturojums

Vērtējums 
ballēs/ 

vārdiskais 
vērtējums

Apguve 
procentos (%)

Augsts 
apguves 
līmenis

•  ir apguvis zināšanas un  prasmes tādā līmenī, 
ka mācību saturu uztver, iegaumē, reproducē, 
to izprotot, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot 
jaunu zināšanu apguvei un radošu uzdevumu 
risināšanai;

•  prot risināt dažādas problēmas, saskatīt un 
izskaidrot likumsakarības;

•  spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt 
vērtējuma kritērijus, paredzēt sekas;

•  prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, 
veicina sadarbību mācību problēmu risināšanā.

10 (izcili) 97−100%

9 (teicami) 92−96%

Optimāls 
apguves 
līmenis

•  spēj reproducēt mācību saturu pilnā apjomā, 
to izprotot, saskata likumsakarības un 
problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā;

•  prot izmantot zināšanas un prasmes pēc 
parauga, analoģijas vai pazīstamā situācijā, veic 
tipveida un kombinētus mācību uzdevumus;

•  mācību priekšmeta satura pamatjautājumos 
pauž personisko attieksmi konstatācijas līmenī;

•  ir ieguvis attīstītu sadarbības un saziņas 
prasmi.

8 (joti labi) 84−91%

7 (labi) 76−83%

6 (gandrīz 
labi)

68−75%

Vidējs 
apguves 
līmenis

•  ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt 
būtisko no mazsvarīgā, zina un var definēt 
jēdzienus, galvenos likumus, var formulēt 
atpazīšanas noteikumus, risina tipveida 
uzdevumus;

•  mācību priekšmeta saturu izklāsta pietiekami 
skaidri un saprotami;

•  mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, 
izpildot pedagoga norādījumus;

•  ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi.

5 (viduvēji) 60−67%

4 (gandrīz 
viduvēji)

45−59%

Zems 
apguves 
līmenis

•  spēj mācību saturu tikai uztvert un atpazīt, 
bet iegaumē un reproducē nepietiekamu 
apgūstamā satura apjomu (mazāk nekā 50%), 
veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga 
labi pazīstamā situācijā, bez kļūdām veic tikai 
daļu uzdevumu;

•  mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, 
reti atšķir būtisko no mazsvarīgā.

3 (vāji) 30−44%

2 (ļoti vāji) 15−29%

1 (ļoti, ļoti 
vāji)

1−14%

AUDZĒKŅA MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA
Audzēkņa zināšanas konkrētā mācību priekšmetā vērtē 10 ballu skalā:

Avots: Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 
standartiem un izglītības programmu paraugiem
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IZGLĪTĪBAS DOKUMENTA PAR PROFESIONĀLO  
VIDĒJO IZGLĪTĪBU IEGUVES NOSACĪJUMI 
 
Profesionālās vidējās izglītības ieguvi apliecinošs dokuments – DIPLOMS  
(LKI 4.līmenis) (pēc pamatizglītības), tiek iegūts, ja:
Visos programmas 
vispārizglītojošos 
mācību priekšmetos

Katrā vispārizglītojošā mācību priekšmetā ir saņemts 
diploma vērtējums vismaz “gandrīz viduvēji” (4 balles) 

Visi programmas 
profesionālie 
mācību priekšmeti 
(moduļi), ieskaitot 
praktiskās mācības 
un kvalifikācijas 
praksi 

Katrā profesionālajā mācību priekšmetā (modulī)  
ir saņemts diploma vērtējums vismaz “vidējā līmenī”    
( “viduvēji” – 5 balles) 

Valsts noslēguma 
pārbaudes darbi

Ir nokārtojis un saņēmis vērtējumu profesionālās vidējās 
izglītības programmas valsts noslēguma pārbaudījumos:
1. valsts pārbaudes darbu latviešu valodā vismaz 
optimālajā mācību satura apguves līmenī;
2. valsts pārbaudes darbu svešvalodā vismaz optimālajā 
mācību satura apguves līmenī;
3. valsts pārbaudes darbu matemātikā jebkurā no 
mācību satura apguves līmeņiem atbilstoši apgūstamās 
programmas saturam;

Profesionālās kvali-
fikācijas eksāmens

Ir nokārtojis un saņēmis vērtējumu ietvarstruktūras  
4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas eksāmenā vismaz  
“vidējā līmenī”  ( “viduvēji” – 5 balles).

Profesionālās kvalifikācijas apliecības (LKI 3.līmenis) ieguves nosacījumi
Visos programmas 
vispārizglītojošos mācību 
priekšmetos

Ir saņēmis galīgo vērtējumu:  visos vispārējās vidējās 
izglītības mācību priekšmetu pamatkursos vismaz 
“gandrīz viduvēji” (4 balles);

Visi programmas profesionālie 
mācību priekšmeti (moduļi), 
ieskaitot praktiskās mācības un 
kvalifikācijas praksi

Ir saņēmis galīgo vērtējumu visā profesionālajā saturā 
atbilstoši LKI 3. līmenim vismaz “viduvēji” (5 balles).

Profesionālās kvalifikācijas 
eksāmens

Ir nokārtojis un saņēmis vērtējumu  LKI 3. līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenā vismaz “viduvēji” 
(5 balles).

Avots: Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 
standartiem un izglītības programmu paraugiem
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Vērtējumu biežums ir atkarīgs no mācību gadā apstiprinātajā mācību priekšme-
ta programmā noteiktā pārbaudes darbu skaita un atbilstošajam mācību priekš-
metam noteiktā mācību stundu skaita nedēļā:
Mācību stundu skaits nedēļā 1 – 2 3 un vairāk 
kārtējo pārbaudes darbu skaits mēnesī vismaz 1 vismaz 2
praktisko darbu skaits semestrī saskaņā ar mācību priekšmetu programmu
tēmas noslēguma (obligāto) pārbaudes 
darbu skaits semestrī saskaņā ar mācību priekšmetu programmu

temata noslēguma (obligāto) pārbaudes 
darbu skaits semestrī saskaņā ar moduļa mācību programmu 

Pārbaudes darbs Vērtējuma uzlabošanas nosacījumi
Diagnosticējošais darbs nav uzlabošanas iespēju
Kārtējais pārbaudes darbs, 
kura vērtēšanā piemērota  
10 ballu vērtēšanas skala 
(izņemot laboratorijas darbu)

vienu reizi nedēļas laikā pēc pirmreizēji veiktā pār-
baudes darba vērtējuma izlikšanas Mykoob žurnālā, 
par norises laiku un vietu izglītības iestādē savstarpēji 
vienojoties ar skolotāju.

Tēmas  noslēguma (obligā-
tais) pārbaudes darbs

vienu reizi līdz nākamā tēmas noslēguma (obligātā) 
pārbaudes darba kārtošanai,  par norises laiku un vietu 
izglītības iestādē savstarpēji vienojoties ar skolotāju.

Temata noslēguma (obligā-
tais) pārbaudes darbs (mo-
duļa mācību programmā)

vienu reizi līdz nākamā temata (obligātā) pārbaudes 
darba kārtošanai attiecīgi moduļa mācību programmā, 
par norises laiku un vietu izglītības iestādē savstarpēji 
vienojoties ar skolotāju.

Moduļa noslēguma (obligā-
tais) pārbaudes darbs

saskaņā ar nodaļas izglītības metodiķa rakstiski izsnieg-
tu terminētu atļauju (1.pielikums) vienu reizi līdz nāka-
mā moduļa noslēguma pārbaudes darba kārtošanai, 
par norises laiku un vietu izglītības iestādē savstarpēji 
vienojoties ar skolotāju.

Kursa noslēguma (obligātais) 
pārbaudes darbs

saskaņā ar nodaļas izglītības metodiķa rakstiski iz-
sniegtu terminētu atļauju (1.pielikums) vienu reizi līdz 
nākamā semestra beigām, par norises laiku un vietu 
izglītības iestādē savstarpēji vienojoties ar skolotāju.

Valsts pārbaudes darbs 
(vispārizglītojošajos mācību 
priekšmetos)

atbilstoši valsts noteiktajam regulējumam, t.i., uz perso-
nīgā iesnieguma pamata pēc gada.

Profesionālās kvalifikācijas 
eksāmens

atbilstoši valsts noteiktajam regulējumam, t.i., ja attais-
nojošs iemesls, tad uz personīgā iesnieguma pamata 
pēc gada bez maksas; ja neattaisnojošs iemesls, tad uz 
personīgā iesnieguma pamata pēc gada, sedzot eksā-
mena izmaksas.

Mācību prakse saskaņā ar nodaļas izglītības metodiķa rakstiski iz-
sniegtu terminētu atļauju (1.pielikums) vienu reizi līdz 
nākamā semestra beigām, par norises laiku un vietu 
savstarpēji vienojoties ar skolotāju.

Kvalifikācijas prakse nav uzlabošanas iespēju.
Ja audzēknis semestra vērtējumā ir ieguvis “n/v”, tad vērtējuma (ballēs) iegūšanai noteiktā laika 
periodā kārtojams pēcpārbaudījums. Izglītojamais ir atbildīgs par vērtējumu iegūšanu 
noteiktajos pārbaudes darbos.



 «RVT – vairāk nekā izglītība»! 13

AUDZĒKŅU  IEGŪTO  MĀCĪBU SASNIEGUMU  
VĒRTĒJUMU DOKUMENTĒŠANA
• Pedagogi atspoguļo audzēkņu mācību sasniegumus elektroniskajā mācību  

uzskaites žurnālā (turpmāk – e-žurnāls) Mykoob vidē.
• Informācija par mācību priekšmeta stundas tēmu un audzēkņu apmeklējumu 

e-žurnālā Mykoob vidē ievadāma dienā, kad notikusi mācību stunda, obligā-
tajā pārbaudes darbā – ne vēlāk kā līdz nākamai mācību priekšmeta stundai.

• Audzēknim ir tiesības uzlabot iegūto vērtējumu mācību priekšmetā saskaņā 
ar tehnikuma noteikto kārtību.

VECĀKU INFORMĒŠANA PAR AUDZĒKŅU  
MĀCĪBU SASNIEGUMIEM

Mācību gada sākumā grupu audzinātāji informē audzēkņu vecākus par 
e-žurnāla lietošanas iespējām Mykoob vidē, iepazīstina ar pieejas paroles 
saņemšanas kārtību.

Mācību gada laikā audzēkņu vecāki seko mācību sasniegumu dinamikai 
Mykoob vidē.   Informatīvā un/vai Brīdinājuma vēstule tiek nosūtīta vecākiem, 
ja audzēknis pēc viņam noteiktajiem individuālā atbalsta pasākumiem uzrāda 
nepietiekamus mācību sasniegumus un neattaisnoti kavē  mācību stundas. 

Grupu audzinātāji noskaidro, kuriem vecākiem nav iespējams izmantot 
e-žurnālu Mykoob vidē. Šiem vecākiem grupas audzinātājs katra mēneša 
beigās sagatavo audzēk ņa saņemto vērtējumu izrakstu, kura saņemšanu vecāki 
apliecina ar savu parakstu. 

Grupu audzinātāji vismaz 1 reizi semestrī informē vecākus par audzēkņu 
sekmēm un kavējumiem. 

Ja ir kavētas mācības, ierodoties Tehnikumā, trīs dienu laikā audzēkņa 
pienākums ir grupas audzinātājam iesniegt attaisnojošu dokumentu. Vecāku 
zīme attaisno ne vairāk kā trīs mēnesī kavētas mācību dienas. Vairāk kā 20 
neattaisnotu stundas kavējumu gadījumā tiek informēti izglītojamā vecāki.

 STUNDU SARAKSTS 
 UN TĀ IZMAIŅAS

	E-STUDIJAS

	ELEKTRONISKAIS  
 ŽURNĀLS MYKOOB
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KUR VĒRSTIES KONKRĒTĀS SITUĀCIJĀS
Mācību procesa organizācijas jautājumi: 
• rīkojumi par audzēkņu ieskaitīšanu, atskaitīšanu un pārcelšanu; 
• izziņu izsniegšana par to, ka audzēknis mācās tehnikumā; 
• akadēmiskās izziņas sagatavošana par mācību laiku tehnikumā. 
Mācību nodaļā Kr. Valdemāra ielā 1C, tālr.: 67325748, 27260004.

Organizācijas jautājumi nodaļās: 
• gadījumos, ja nav pieejams grupas audzinātājs; 
• atļaujas saņemšana mācību sasniegumu labošanai; 
• problēmsituāciju risināšana nodaļas ietvaros; 
• kvalifikācijas (profesijas) maiņa; 
• Mykoob pieejas atjaunošana; 
• sadarbība mācību un kvalifikācijas prakšu nodrošināšanā; 
• dalība profesionālajos konkursos. 
Vērsties pie savas nodaļas izglītības metodiķa (sk. kontaktus 5. lpp).

Audzināšanas un iekšējās kārtības jautājumi: 
• iekšējās kārtības jautājumi tehnikumā; 
• J.Virs stipendijas piešķiršana audzēkņiem; 
• interešu izglītības īstenošana tehnikumā; 
• aktuālie jautājumi dienesta viesnīcās; 
• e-talonu pagarināšana un pieteikšana (septembra 1. nedēļa). 
Vērsties pie Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķes tālr.: 28809496,  
Kr. Valdemāra ielā 1C.

Aktuālie jautājumi dienesta viesnīcā:
• līguma par dzīvošanu dienesta viesnīcā slēgšana, pagarināšana  

Dienesta viesnīcas  Rīgā;  
Dienesta viesnīca  Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā, 
(sk. kontaktus 6. lpp).

Medicīnas jautājumi:
• ja ir veselības problēmas (slikta pašsajūta); 
• gūta trauma mācību stundā vai pasākuma laikā vai tehnikuma teritorijā. 
Vērsties pie ārstes Kr. Valdemāra ielā 1C;  
Vērsties pie medmāsas Dārzciema ielā 70, 131. kab.,
(sk. kontaktus 6. lpp).
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DALĪBA PROJEKTOS

Izglītības psihologa atbalsts:
• krīzes situācijas;
• emocionāla rakstura grūtības, adaptācija jaunā vidē;
• konflikti, nesaskaņas, uzvedības pārkāpumi;
• mācību grūtības, nesekmība, kavējumi;
• karjeras izglītība;
• atkarības jautājumi. 
Vērsties pie izglītības psihologa, tālr. 28809475, Kr. Valdemāra ielā 1C.   
Profesionālu konsultāciju var saņemt ne tikai jaunieši, bet arī viņu vecāki.

Sociālā pedagoga atbalsts:
•  problēmu, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās 

attiecībās audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem risināšanai. 
Vērsties pie sociālā pedagoga, tālr. 29178602, Kr. Valdemāra ielā 1C.   
Profesionālu konsultāciju var saņemt ne tikai jaunieši, bet arī viņu vecāki.

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS 
CENTRS
Ūnijas ielā 31a, Rīgā, LV–1039
Tālr.: 67322825; 27260001

AUTOBUSS  1. 14. 16. 21. 40.   (pietura VEF)   7 min 
TROLEJBUSS     12. 13. 14. 17.  (pietura VEF)   7 min 
TRAMVAJS     1. 3.  (pietura VEF)   7 min

VEIKSMĪGAS MĀCĪBAS RĪGAS VALSTS TEHNIKUMĀ!
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www.rvt.lv


