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Rīgas Valsts tehnikuma 
direktores ievadvārdi

Cienījamie pedagogi, darbinieki, audzēkņi un vecāki!
Jaunais gads ir sācies ar ticību un cerībām, ka tas 

būs labāks par  iepriekšējo. Gandrīz visu pagājušo 
gadu un arī šobrīd mums nākas sadzīvot ar pandēmi-
jas radītajiem ierobežojumiem, pielāgojoties jaunajai 
situācijai, strādājot un mācoties attālināti, kā autodi-
daktiem apgūstot jaunas darba un mācību metodes 
paša mācību procesa laikā. Tādēļ ļoti augstu vērtēju 
jūsu sapratni un iesaisti mācību procesā. 

Šajā grūtajā laikā ir arī optimistiskākas ziņas, ar 
kurām varu padalīties. Līdz mācību gada sākumam ir 
pabeigti visi renovācijas darbi un daļāji jau nomainīts 
aprīkojums Kronvalda ielas ēkā. Šobrīd remontējam 
ēku Noliktavas ielā 2 un būvnieki plāno to nodot pēc 
mēneša, taču šajā neprognozējamajā situācijā rēķinā-
mies jau ar laiku līdz Ziemassvētkiem. Ēkā atradīsies 
Datorikas nodaļa. Visa ēka būs renovēta un būs atjau-
nota pat ieeja no Noliktavas ielas puses. RVT galveno 
ēku ansamblī vēl tikai atliek pabeigt renovācijas dar-
bus Kr. Valdemāra ielas ēkā. 

Septembrī nodevām ekspluatācijā Multifunkcionālo 
halli Tehnoloģiju un inovāciju centrā Dārzciema ielā, kur 
tehnikuma audzēkņiem ir pieejama liela sporta zāle ar 
240 sēdvietām, kā arī trīs mācību auditorijas un mācību 
autoserviss ar aprīkojumu Auto nodaļai. Līdz mācību gada 
sākumam tika uzbūvēta nobrauktuve no Dārzciema ielas.

Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm ar katru 
gadu attīstās arvien plašāk un sazarotāk. Gandrīz puse 
Rīgas Valsts tehnikuma absolventu dodas studēt 
augstskolās. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU)  šogad 
studijas ir sākuši piecdesmit Rīgas Valsts tehnikuma 
absolventi! Esam saņēmuši lielu pateicību no RTU par 
nozīmīgo ieguldījumu jauniešu izglītības līmeņa paaug-
stināšanā. Šis ir labākais apliecinājums mūsu pedago-
ģiskajam talantam ieinteresēt jauniešus dabas un 
inženierzinātņu nozarēs un kvalitatīvi sagatavot  viņus 

studijām universitātē. No 2022. gada septembra RTU 
piedāvās mācību procesā izmantot RTU laboratorijas 
un mācībspēku atbalstu skolām, kuru skolēni padziļi-
nāti mācās eksaktos kursus «Fizika II» un «Ķīmija II». 
Latvijas Universitātē šogad iestājušies 54 Rīgas Valsts 
tehnikuma absolventi, Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātē — 15.  6 RVT absolventi šogad iestājušies 
Rīgas Stradiņa universitātē. 

Tehnikuma darbinieki cenšas darīt visu, lai stipri-
nātu jūsos pārliecību, ka, atgriežoties normālā mācību 
ritmā, tehnikuma audzēkņiem būs pieejama sakārtota 
infrastruktūra un vēl plašāks materiāli tehniskais nodro-
šinājums sekmīgai mācību norisei. Pateicos jums visiem 
par atbalstu, kuru šajā sarežģītajā laikā sniedzat viens 
otram, gan tehnikuma darbinieki un audzēkņi, gan 
vecāki saviem bērniem un tehnikumam.

Lai mums visiem laba veselība, pacietība un izturība!
Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga.
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Zinību diena

Zinību diena  
2021.  gada 1. septembris Rīgas Valsts tehnikumā 

norisinājās Tehnoloģiju un inovāciju centrā Dārzciema 
ielā 70. Svinīgie pasākumi pirmā kursa audzēkņiem 
bija organizēti divos piegājienos — no rīta plkst. 9.00 
Datorikas, Komercdarbības un Ķīmijas tehnoloģijas 
nodaļu grupām, plkst. 13.00 —  Drukas un mediju teh-
noloģiju, Auto, Mašīnbūves, Enerģētikas, Kokapstrā-
des un Dzelzceļa nodaļu grupu izglītojamiem.

Svētku laikā klātesošos uzrunāja tehnikuma direk-
tore Dagnija Vanaga, viņas vietnieki Inga Šikova un 
Ineta Īvāne. Pēcpusdienas Zinības dienas pasākumu 
kuplināja arī Izglītības un zinātnes ministrijas Profesio-
nālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore 
Rūta Gintaute – Marihina, kura apliecināja jauno au-

dzēkņu pareizo izvēli mācīties profesionālās vidējās 
izglītības iestādē, un  svinīgo daļu noslēdza tehnikuma 
pedagogu un darbinieku improvizēta uzstāšanās ar 
sagatavotu priekšnesumu Diānas Kaušeles – Miezītes 
mākslinieciskā vadībā. Neizpalika Arhimēda ierašanās, 
kura mudināti, jaunie audzēkņi deva svinīgo zvērestu 
un pasākumu noslēgumā dziedāja tehnikuma himnu. 
Pēc svinīgā pasākuma jaunieši, grupu audzinātāju va-
dīti, devās uz savu pirmo audzināšanas stundu, kur jau 
detalizētāk varēja iepazīties ar galvenajām aktualitātēm, 
kas viņus sagaida, mācoties Rīgas Valsts tehnikumā.

Vēlam katram tehnikuma jaunietim izjust pirmās 
mācību dienas smaidu, prieku, motivāciju un interesi 
visa tālākā mācību gada laikā!

RVT direktores vietniece darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā Inga Šikova, RVT direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta Īvāne, 
IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute - Marihina, RVT direktore Dagnija Vanaga un Arhimēds ar savu svītu

RVT Datorikas nodaļas vadītāja Olga Sabanska, skolotāji un jaunie audzēkņi Profesionālo priekšmetu skolotājs Sandis Breiers ar ET1 grupas audzēkņiem.
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Zinību diena

RVT direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta Īvāne, 
RVT direktores vietniece darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā Inga 
Šikova, RVT direktore Dagnija Vanaga, IZM Profesionālās un pieaugušo 
izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute – Marihina

RVT direktores vietniece darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā Inga Šikova,  IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta 
Gintaute – Marihina, RVT direktore Dagnija Vanaga,  RVT direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta Īvāne un Arhimēds ar savu svītu

RVT direktore Dagnija Vanaga, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta direktore Rūta Gintaute – Marihina, RVT direktores vietniece 
darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā Inga Šikova, RVT direktores viet-
niece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta Īvāne

Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas vadītāja — S1 grupas audzinātāja Madara 
Pētersone ar jaunajiem audzēkņiem

Sanita Bidzāne ar grupas PRT1 audzēkņiem.



PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

4

Kultūras pasākumi

Profesionālās izglītības kompetences centrs «Rīgas Valsts 

tehnikums» kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības 

attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda finan-

sētā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 «Profesionālās izglītības 

kompetences centra «Rīgas Valsts tehnikums» modernizē-

šana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. «Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu» ietvaros» ir īstenojis un 

noslēdzis trešās kārtas būvdarbus.

 2021. gada 20. septembrī Rīgas Valsts tehnikuma Tehnolo-

ģiju un inovāciju centrā  Rīgā, Dārzciema ielā 70 tika svinīgi 

atklāta jaunā multifunkcionālā halle, kurā turpmāk tehnikuma 

audzēkņiem būs plašas sporta nodarbību iespējas un moderns 

mācību process autotransporta izglītības programmā.

Multifunkcionālās halles atklāšanas svinīgais pasākums 

iesākās ar Rīgas Valsts tehnikuma himnu, pēc tās svinīgas 

uzrunas teica Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentā-

rais sekretārs Sandis Riekstiņš, IZM Profesionālās un pie-

augušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute 

Marihina, Valsts Izglītības attīstības aģentūras direktores 

vietniece, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbal-

sta departamenta direktore Elita Zondaka, Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras pārstāvis Edgars Kalbergs, 

Latvijas Republikas Profesionālās izglītības sporta kluba 

AMI vadītāja Irēna Bukovska un VAS «Latvijas dzelzceļš» 

Personāla direktore, RVT Konventa priekšsēdētāja Lolita 

Smiltniece. Svinīgo uzrunu noslēgumā Rīgas Valsts tehni-

kuma direktore Dagnija Vanaga pateicās būvniekiem, patei-

cās sadarbības partneriem par lielo ieguldījumu šī nozī-

mīgā objekta tapšanā un aicināja partneru pārstāvjus 

pārgriezt simbolisko atklāšanas lentu. Atklājot multifunkcio-

nālo halli, tās sienā tika iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu 

Jaunuzceltā 
Multifunkcionālā halle  
ir atklāta! 

nākamajām paaudzēm. Svinīgā pasākuma noslēgumā RVT 

direktore Dagnija Vanaga aicināja sanākušos iepazīt jauno 

multihalli ar sportam un mācībām paredzētajām labiekārto-

tajām telpām. 

Jaunā multifunkcionālā halle jauniešiem dos iespēju nodarbo-

ties ar sporta aktivitātēm, kā arī sportiski pavadīt brīvo laiku. Tajā 

varēs norisināties ne tikai ar sportu saistītas aktivitātes, bet arī 

pasākumi, kas saistīti gan ar mācību procesa organizēšanu, gan 

arī plaša spektra kultūras aktivitātes. Ēkā ir izveidotas arī mācību 

telpas un darbnīcas Auto nodaļas audzēkņiem praktisko mācību 

nodrošināšanai, kas aprīkotas ar modernām iekārtām. 

Būvdarbus veica pilnsabiedrība «BūvKORE un Vides teh-

nika». Būvuzraudzības pakalpjumus nodrošināja SIA «Fabrum».

Tehnikuma modernizācijas projekta ietvaros 2016. gadā 

tika atklāts Praktisko mācību centrs, 2019. gada beigās atklāts 

pārbūvētais metodiskais un biznesa inkubatora korpuss, kā arī 

izbūvēta moderna dienesta viesnīca. 

CFLA pārstāvis Edgars Kalbergs sveic Rīgas Valsts tehnikuma direk-
tori Dagniju Vanagu

AMI sporta kluba pārstāve Irēna Bukovska sveic Rīgas Valsts tehni-
kuma direktori Dagniju Vanagu

Svinīgo uzrunu teicēji pārgriež simbolisko Multifunkcionālās halles 
atklāšanas lentu
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Kultūras pasākumi

Svinīgā atklāšanas pasākuma viesi jaunajā sporta zālē

Svinīgo uzrunu teicēji pārgriež simbolisko Multifunkcionālās halles 
atklāšanas lentu

Dagnija Vanaga iepazīstina sanākušos svinīgās atklāšanas viesus 
ar jaunajām telpām

Laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

RVT direktore Dagnija Vanaga un IZM parlamentārais sekretārs 
Sandis Riekstiņš ievieto kapsulu Multifunkcionālās halles sienā

Auto nodaļas praktisko mācību telpas un darbnīca



PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

6

Konkursi

Rīgas Valsts tehnikuma 
pārstāvju starts profesionālās meistarības 
konkursā EUROSKILLS 2021

Starptautiskais jauno profesionāļu meistarības kon-
kurss EuroSkills 2021  šogad no 22. līdz 26. septembrim 
notika Grācā, Austrijā. Savas zināšanas, iemaņas, spējas 
un prasmes dalībnieki demonstrēja 38 prasmju konkur-
sos. Konkursā RVT pārstāvji Latvijas komandas sastāva 
piedalījās četrās konkursa nominācijās: 

•  Grafikas dizainā — Edgars Ancītis (Drukas un mediju 
tehnoloģiju nodaļa),  

•  Web lapu izstrāde — Aleksis Šteinburgs (Datorikas 
nodaļa), 

•  Elektriskās instalācijas — Matīss Gailis (Enerģētikas 
nodaļa),

•  Mazumtirdzniecība — Linards Andersons (Komerc-
darbības nodaļa). 

Mūsu jaunieši uzrādīja labus rezultātus un dažiem 
tikai pāris punkti pietrūka līdz Ekselences medaļām (700 
punkti). Matīss Gailis ieņēma 5. vietu (675 punkti, nominā-
cijā labākais vērtējums 728 punkti), Edgars Ancītis ieņēma 
8. vietu (696 punkti, nominācijā labākais vērtējums 737 
punkti) Aleksis Šteinburgs ieņēma 8. vietu (680 punkti, 
nominācijā labākais vērtējums 736 punkti). Linards 
Andersons savā nominācijā ieņēma augsto 3. vietu. 

Latvijas komanda, kurā kopumā startēja 19 jaunieši 17 
nominācijās, šajā EuroSkills 2021 konkursā ieguva divas 
Ekselences medaļas. Latvijas dalību konkursā EuroSkills 
2021 nodrošināja VIAA, īstenojot projektu «Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs», 
kuru finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. 

Matīss Gailis EuroSkills konkursā

Edgars Ancītis ar skolotāju Jāni Pavlovski

Linards Andersons ar eksperti Ivetu Liniņu (BA Turība)

Aleksis Šteinburgs ar ekspertu Robertu Flaumani, SIA «e-risinājumi»
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Konkursi

Matīss Gailis EuroSkills konkursāMatīss Gailis un Latvijas eksperts Andris Krūmiņš, SIA «AK-studija»

Latvijas komanda Grācā — vidū VIAA direktore Dita Traidās

Starptautiskajā Eiropas profesionālās meistarības 
konkursā Euroskills2021 elektrisko instalāciju grupā pie-
dalījās manis sagatavotais RVT elektrotehniķu profesijas 
absolvents un SkillsLatvia2019 uzvarētājs Matīss Gailis. 
Matīsam šajās trīs dienās bija jāsamontē kabeļu spēka 
sadale, jāveic penāļu, kabeļu trepju un vadu instalācija, 
jāprogrammē KNX, DALI un LOGO elektroiekārtas, kā arī 
jāmeklē kļūdas dotajā shēmā. Uzdevumi bija ļoti sarež-
ģīti un darbietilpīgi, bet Matīss ar tiem tika veiksmīgi galā 
un par lielisko sasniegumu ieguva 680 no 800 punk-
tiem. Pietrūka nieka 20 punkti līdz izcilības medaļai, ko 
saņem audzēkņi, iegūstot vismaz 700 punktus. Matīsam 
šis konkurss bija lieliska iespēja parādīt savas spējas un 
iespēju pārstāvēt savu skolu un valsti starptautiskā 

līmenī. Konkursam Matīsu sagatavoja un atbalstīt līdzi 
devos es, viņa enerģētikas nozares pasniedzējs Sandis 
Breiers un eksperts Andris Krūmiņš no Schneider Elec-
tric uzņēmuma. Konkursā no citu valstu dalībniekiem 
uzzināju par vairākiem jaunākajiem instrumentiem un 
montāžas tehnoloģijām, kas ļaus būtiski uzlabot arī 
manu nākošo audzēkņu sagatavošanu šādiem konkur-
siem. Noskaidroju citu valstu pasniedzēju stratēģiju un 
pieejamos resursus savu audzēkņu sagatavošanas pro-
cesā konkursiem. Apskatīju arī citu profesiju gaitu un 
secināju, ka konkursā kopumā piedalās ļoti profesionāli 
un labi sagatavoti audzēkņi. Manis gūtā pieredze šajā 
konkursā ļaus nākotnē vēl labāk organizēt audzēkņu 
profesionālo un teorētisko izglītošanu.  

Profesionālo priekšmetu skolotājs Sandis Breiers 
par viņa sagatavotā audzēkņa dalību profesionālās 
meistarības konkursā EuroSkills 2021
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Pieredze EuroSkills 2021 karjeras izaugsmei
Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa ar saukli 

«IKT tavai karjerai», kuras laikā īpaši tika veltīta uzmanība 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarei. 
Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem Karjeras nedēļas 
ietvaros tika organizētas tikšanās ar absolventiem, kuri 
septembra beigās demonstrēja savas prasmes starptau-
tiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā «Euro-
Skills 2021», kas šogad notika Austrijā, Grācā. 

Absolventi dalījās ar iegūto pieredzi un motivēja 
audzēkņus dalībai šādos konkursos. Edgars Ancītis, Dru-
kas un mediju tehnoloģiju nodaļas absolvents: ««Euro-
Skills 2021» bija īpaša iespēja man pārbaudīt un pierādīt 
savas zināšanas profesijā, kā arī pieredzēt ko jaunu. Tas 
nav tikai papīrs ko varu pielikt pie CV, bet patiešām vērtīga 
pieredze, kas man dod iespēju saprast savas vājās puses, 
ko varu pamainīt un kā es sevi varu uzlabot. Esmu arī gan-
darīts par mūsu komandu, kas izveidojās draudzīga, 
atbalstoša un spēja padarīt katru dienu daudz jautrāku, 
kas konkursa gaitu padarīja daudz patīkamāku.»

Linards Andersons, Komercdarbības nodaļas absol-
vents: «Piedalīšanās «EuroSkills 2021» konkursā pavēra 
vēl citādāku skatu uz pārdošanas mākslu. Ja man jau-
tātu: «ko es uzzināju jaunu un ko es ieguvu piedaloties 
konkursā?» Tad es varētu par to runāt ļoti ilgi. Noteikti tā 
bija iespēja iepazīt un pilnveidot sevi, un saprast, ko es 
protu un varu. Pārdošana jeb «mazumtirdzniecība» ir tā 
profesija, kur sēžot skolas solā un mācoties ar teoriju 
vien nepietiks. Lai veiksmīgi pārdotu, šīs iemaņas ir tikai 
un vienīgi jāattīsta praktiski. Šis konkurss bija superīgs 
izaicinājums, lai pārbaudītu savas spējas un, būdams 
tikai 20 gadus jauns, tas bija kā vērtīgs ieguvums, lai 

pilnveidotu savu karjeru. Liels paldies Rīgas Valsts tehni-
kumam par doto iespēju piedalīties starptautiskā kon-
kursā, jo īpaši komercdarbības nodaļai par dotajām zinā-
šanām un motivāciju visa konkursa laikā!»

Lai gūtu priekšstatu par Eiropas līmeņa profesio-
nālo konkursu organizāciju un norisi, kā arī vērotu četru 
tehnikuma jauniešu darbu jauno profesionāļu meista-
rības konkursā «EuroSkills 2021», arī vairāki tehnikuma 
pedagogi tika norīkoti komandējumā. Šāda veida brau-
cieni iedvesmo ne tikai jauniešus karjeras izaugsmei, 
bet arī pedagogus.

Rikarda Damroze-Sprunce, Auto nodaļas izglītības 
metodiķa p.i.: «Brauciens uz «EuroSkills 2021» kon-
kursu bija lieliska iespēja sajust, izpētīt un izzināt 
starptautisko konkursu norisi. Klātienē apskatīt 
autotransporta nozares disciplīnas un to uzdevumus, 
vērot konkursantu darbu, ka arī apmainīties ar piere-
dzi ar nozares kolēģiem, kas satikti un iepazīti Grācā. 
Iegūtā pieredze noteikti noderēs turpmāk sagatavo-
jot Auto nodaļas audzēkņus nozares profesionālajiem 
konkursiem.»

Solveiga Keistere, karjeras konsultante: «Komandē-
juma laikā iegūto pieredzi uzskatu par vērtīgu manā 
ikdienas karjeras atbalsta darbā, jo konkursā bija 
iespēja smelties idejas profesionālās izglītības pievilcī-
bas un prasmju izcilības veicināšanai. 

Aicinu ikvienu audzēkni izmēģināt savas spējas un 
nebaidīties pieteikties dalībai šādos konkursos, jo 
ikviena aktivitāte, kurā ir iespēja gūt pieredzi un attīstīt 
karjeras vadības prasmes ārpus mācībām, palīdz turp-
mākajā darba dzīvē.»
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Konkursi

Latvijas eksperts Ivs Zenne un Edgars Ancītis

Linards Andersons konkursā

Auto nodaļas metodiķa p.i. Rikarda Damroze-Sprunce praktiskā sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem

Karjeras speciāliste Solveiga Keistere iemēģina jaunu prasmju apguvi
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RVT audzēkņi ERASMUS+ 
projektā «Follow me»

Desmit Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi 2021. gada 
rudenī laika periodā no 13. līdz 20. septembrim ieguva 
jaunas zināšanas par drošību internetā ERASMUS+ pro-
jekta «Follow me» ietvaros Polijā — Poroninā, kopā ar 
citiem skolēniem no Polijas un Turcijas. Tehnikuma 
audzēkņi labprāt dalījās ar savu pieredzi un sajūtām par 
projekta realizācijas gaitā iegūto. 

Kristiāna Purlica - N2
«Šajā projektā es uzzināju daudz par interneta vidi un 

aizkadriem, kas notiek mūsu telefonos, tas man lika patiesi 
aizdomāties par to, cik ļoti mēs atdodam savu dzīvi un pri-
vātumu cilvēkiem un robotiem, kas strādā aiz mūsu tele-
fona ekrāniem. Man ļoti patika mums dotā iespēja pašiem 
izteikt savu viedokli par tādām tēmām kā hate speech 
(naida runu), cybercrime (kibernoziegumiem) un citām 
aktuālām tēmām, kas saistītas ar internetu, un vēl jo vairāk, 
to izteikt angļu valodā, kas lieliski uzlaboja manas angļu 
valodas zināšanas un spēju tajā komunicēt. Man nedaudz 
traucēja vājās dažu citu valstu dalībnieku angļu valodas 
zināšanas, kas sarežģīja komunikāciju grupu darbos un 
ikdienas brīvo brīžu saziņu. Visādi citādi, manuprāt, pro-
jekts bija veiksmīgs, ar dažiem nepieciešamiem uzlaboju-

miem, bet kopumā atmosfēra bija lieliska, citi dalībnieki 
draudzīgi, jauki un interesantas personības, kas rezultējās 
ar jaunu draugu iegūšanu, jaunu informāciju pārdomām 
un vienkārši ļoti patīkami un noderīgi pavadītu laiku. Lieki 
piebilst, ka villa, kurā pavadījām visu nedēļu, atradās ļoti 
skaistā ciematā, aptvertā ar kalniem un zaļumiem, kas 
man personīgi visu projekta pieredzi uzlaboja par vēl 50%.»

Valters Veilands — ATK2
«Projekts bija foršs, labi vadīts, un uzdevumi bija inte-

resanti. Man gan labāk būtu paticis, ja aktivitātes notiktu 
vairāk ārā svaigā gaisā, citādi bija grūti atrasties iekštel-
pās gandrīz katru dienu.»

Daniela Hermanovska — GK2
«Manuprāt, šis projekts bija patiešām brīnišķīgs. Akti-

vitātes bija noderīgas pašizaugsmei un darbs grupās 
palīdzēja uzlabot komunikācijas prasmes. Man patika arī 
tas, kas notika starp aktivitātēm, kurās mēs pielietojām 
savas zināšanas un domāšanu. Mēs bijām kalnos un 
mums bija iespēja redzēt neaptveramu skaistumu. Man 
šis projekts patiešām palīdzēja uzlabot manas angļu 
valodas zināšanas un komunikāciju šajā valodā. Atmos-
fēra šajā projektā bija patiešām spēcīga un pozitīva, man 
patīk tas, ka tagad pēc šī projekta man ir liela pieredze 
un iegūtās zināšanas, kā arī jauni draugi.»

Jana Makarova — GK3-2 
«Tā bija patiešām jauka pieredze, es labprāt atkal 

satiktu visus dalībniekus, jo visi bija ļoti jauki. Projektā 
iegūtā informācija bija patiešām noderīga, un tā man lika 
aizdomāties par sava telefona izmantošanu. Iespējams 
pirmās dienas bija patiešām nogurdinošas, jo mums bija 
mazāk brīvā laika un mēs visi bijām noguruši no visas 
jaunās informācijas, kas mums tika pasniegta, bet pēdē-
jās dienas bija fantastiskas.»

Krista Voitane — GK2
«Uz šāda veida projektu braucu pirmo reizi. «Follow 

me» projekts ar konkrēto tēmu man likās interesants un 
noderīgs. Uzskatu, ka katram ir jāpadomā par dzīvi soci-
ālajos tīklos. Mēs esam reāli cilvēki un mums ir jādomā 
tomēr par reālu dzīves stilu. Projekts man daudz ko iemā-
cīja gan par kibernoziegumu, gan pieredzi kā uztvert 
dzīvi. Veselu nedēļu dzīvoju citā pasaulē ar dažādiem cil-
vēkiem, ar kuriem nekad nebiju ne runājusi, ne tikusies. 
Šie visi cilvēki bija ļoti sabiedriski, tāpēc pieredze ir tik ļoti 
pozitīva. Man vislabāk patika nodarbības, kuras mums 
deva ļoti daudz. Piemēram — spēju komunicēt gan ar 
jauniem cilvēkiem, gan attīstīt spēju runāt angļu valodā 
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un apzināties reālas lietas par sociālo vidi. Es nespēju 
pateikt lietas, kas man nepatīk. Visas labās lietas pārņem 
mazos negatīvos brīžus. Bet tie arī bija tik maz, ka īsti pat 
neatceros. Es labprāt vēlos komunicēt ar sabiedrību, kas 
ir vecākā vecuma grupā. Jauniešu skaļums, prioritātes un 
vēlme darīt citas lietas mani netraucēja, tomēr nedaudz 
vecāka vecumposma cilvēki to spētu darīt savādāk. 

Šis projekts man daudz ko iemācīja un ar lielāko 
prieku un apņēmību brauktu vēlreiz. Paldies visiem, kas 
šo projektu padarīja tik superīgu.»

Lita Mediņa — M3
«Šajā projektā man ļoti patika atmosfēra un vieta, kur 

mums bija jāstrādā. Es iemācījos sazināties ar citiem pat 
tad,  ja viņi ne vienmēr saprot lietas, ko es saku. Šāda 
veida projekti ir piemēroti, lai iemācītos strādāt grupās 
un izpaustu savas idejas. Es iemācījos palīdzēt citiem, ja 
viņiem bija nepieciešama palīdzība. Un šajā projektā 
man patika, kā mūsu grupas tika miksētas tā, lai būtu 
cilvēki no dažādām valstīm, jo tas izaicināja manas pras-
mes un piespieda mani izkāpt no savas komforta zonas.»

Kristiāns Artis Bērziņš — DP2-1
«Erasmus+ mobilitātes projektā piedalos pirmo reizi, 

kā rezultātā man īsti nav nekā, ar ko savu pieredzi salīdzi-
nāt. Tomēr noteikti varu teikt, ka šis projekts patiešām 
bija manas dzīves pluss. Atrodoties Poroninā, visas pro-
jekta norises garumā bija iespēja ne tikai gūt zināšanas 
par internetu un tā lietošanu, bet arī interesanti un node-
rīgi pavadīt laiku, tajā pašā laikā kopjot savas savstarpē-
jās komandas darba, komunikācijas, kā arī izteikti angļu 
valodas prasmes un zināšanas. Varu teikt, ka šī bija kolo-
sāla pieredze, kas man noteikti kalpos kā atgādinājums 
nebaidīties no nezināmā, bet gan uzdrošināties rīkoties.»

Renāts Drozdovskis — DT2-1
«Visvairāk šajā projektā man patika komunikācija ar 

cilvēkiem. Tas bija īpaši svarīgi, jo mans mērķis bija 
nostiprināt savas angļu valodas zināšanas dažādos vei-
dos. Man nepatika, ka projekta vadītāja gribēja patiesu 
klusumu pat tad, ja bija tikai nelieli trokšņi, bet es arī varu 
viņu saprast šajā situācijā. Tāpat man patika domāt par 
to, lai mūsu prezentācijas būtu pēc iespējas radošākas. 
Šis projekts lika ikvienam domāt netipiski un radoši.»
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Lai sveiktu mūsu tehnikuma skolotājus Starp-
tautiskajā skolotāju dienā, Rīgas Valsts tehnikuma 
Audzēkņu pašpārvalde 2021. gada 8. oktobrī bija 
noorganizējusi skolotājiem svētku pasākumu. Sko-
lotājiem bija iespēja piedalīties viktorīnā «Skolotāj, 
vai Tu zini?!», kur bija jāsniedz atbildes uz 30 dažā-
das sarežģītības jautājumiem par mūsu tehnikumu, 
Latviju un dažādiem tematiem no mācību priekš-
metiem. Skolotāji tika sadalīti nelielās komandās, 
kas ļāva «likt galvas kopā», lai rastu pareizās atbil-
des uz viktorīnas jautājumiem. Rezultāti bija 
dažādi — kāda komanda atbildēja pareizi uz vairāk 
jautājumiem nekā cita komanda. Bet pareizo 
atbilžu skaits nebija tik būtisks, jo aktivitātes mēr-
ķis bija, lai skolotājiem būtu iespēja atpūsties un 
viņi gūtu pozitīvas emocijas pasākuma laikā — kas 
arī lieliski izdevās!

Kā jau tradicionāli ik gadu, sagaidot Skolotāju 
dienu, arī šogad tika izvirzīti Rīgas Valsts tehnikuma 
skolotāji Gada skolotāja nominācijām. Kopā tās bija 
sešas, kā arī tika izteikta pateicība par nesavtīgu 
darbošanos, iedvesmojot un motivējot audzēkņus 
apgūt izvēlēto profesiju.

1.  Par teorētisko un praktisko mācību jēgpilnu 
savietošanu, inovatīvu mācību metožu praktizē-
šanu un audzēkņu aktīvu iesaisti reģiona, valsts 
un starptautiskajos profesionālajos konkur-
sos Gada skolotāja nominācija tika piešķirta Dinai 
Sproģei — RVT Limbažu teritoriālās struktūrvie-
nības profesionālo mācību priekšmetu skolotā-
jai.

2.  Par efektīvu mācību metožu izmantošanu 
attālinātajā mācību procesā; par Moodle plat-
formas iespēju izmantošanu mācību līdzekļu 
izveidē audzēkņu praktiskajiem darbiem un 
pieredzes apmaiņas popularizēšanu kolēģu 
vidū; par audzēkņu sagatavošanu un augstiem 
profesionāliem sasniegumiem SKILLS Latvija 
un EUROSKILLS konkursos Gada skolotāja 
nominācija tika piešķirta Drukas un mediju 
tehnoloģiju nodaļas profesionālo mācību 
priekšmetu skolotājam Jānim Pavlovskim. 

Nominācija  
«GADA SKOLOTĀJS 2021 
profesionālās izglītības jomā»

3.  Par inovāciju ieviešanu mācību procesā un 
audzēkņu profesionālās izaugsmes veicinā-
šanu; par nozīmīgiem audzēkņu sasniegu-
miem profesionālās meistarības konkursā 
SkillsLatvija; par tehnikuma mācību vides 
atjaunošanu un aktīvu tās popularizēšanu 
kolēģu vidū Gada skolotāja nominācija tika 
piešķirta Datorikas nodaļas profesionālo 
mācību priekšmetu skolotājam Normundam 
Pauderam.

4.  Par kvalitatīvu pieaugušo mācību procesa 
īstenošanu ar mūsdienīgiem mācību un 
metodiskajiem materiāliem  nominācija 
«GADA SKOLOTĀJS 2021 pieaugušo izglītības 
jomā» tika piešķirta Pieaugušo izglītības cen-
tra izglītības metodiķim Guntaram Lobam.

5.  Par ieguldījumu audzēkņu personības izaugsmē, 
atrodot viņu talantus un virzot audzēkņus uz 
augstiem profesionāliem sasniegumiem pro-
fesionālās meistarības konkursos SkillsLatvija 
un EuroSkills nominācija «GADA SKOLOTĀJS 
2021 ārpusstundu darbā ar audzēkņiem» tika 
piešķirta Enerģētikas nodaļas profesionālo 
mācību priekšmetu skolotājam  Sandim Breie-
ram.

6.  Par aizraujoša un interesanta mācību procesa 
organizēšanu un spilgtu personību, kura 
iedvesmo, nominācija «GADA SKOLOTĀJS 
2021 — Audzēkņu simpātija» tika piešķirta 
latviešu valodas un literatūras skolotājai 
Ingrīdai Lasinskai.

7.  Par nesavtīgu darbošanos, iedvesmojot un 
motivējot audzēkņus apgūt izvēlēto profesiju, 
kā arī paplašinot audzēkņu redzesloku par 
Dzelzceļa nozares vēsturi un mūsdienu 
sasniegumiem, pateicība tika izteikta Dzelz-
ceļa nodaļas profesionālo mācību priekšmetu 
skolotājam Andrim Melderim.

Apsveicam Rīgas Valsts tehnikuma Gada skolo-
tāja titula laureātus un novēlam visiem skolotājiem 
izturību, iedvesmu, radošumu un enerģiju šajā ne 
tik vieglajā laikā! 
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Gada skolotājs — Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas profesionālo 
mācību priekšmetu skolotājs Jānis Pavlovskis

Gada skolotājs pieaugušo izglītības jomā — Pieaugušo izglītības centra 
izglītības metodiķis Guntars Loba

Gada skolotājs ārpus stundu darbā ar audzēkņiem — Enerģētikas nodaļas 
profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Sandis Breiers

Gada skolotājs — Datorikas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu sko-
lotājs Normunds Pauders
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Adaptācijas diena

Jauno RVT audzēkņu 
adaptācijas dienas 2021

Mēs esam savējie!
Septembra beigās nu jau vienpadsmito gadu pēc 

kārtas Rīgas Valsts tehnikumā bija lieli svētki — pirmo 
kursu adaptācijas dienas «Mēs esam savējie!». Šogad 
šis notikums bija jo īpašs, jo noritēja tikko atklātajā mul-
tifunkcionālajā hallē. Jaunās multifunkcionālās halles 
atklāšanas pirmajā pasākumā piedalījās pavisam kopā 
840 pirmkursnieki ar saviem grupu audzinātājiem.

Pasākumu atklāja tehnikuma direktore Dagnija 
Vanaga, direktores vietnieces Inga Šikova un Ineta 
Īvāne. Liels paldies ir sakāms Audzēkņu pašpārvaldes 
un sporta aktivitāšu jauniešiem, kuri sniedza atbalstu 
adaptācijas aktivitātēs.

Pasākuma mērķis ir draudzība, cieņa, pieņemšana 
un sajūta, ka tehnikums ir vide, kurā jaunietis var augt, 
attīstīties un profesionāli pilnveidoties. Noslēgumā katrs 
pirmkursnieks dāvanā saņēma krekliņu, kuru varēs 
izmantot sporta stundās un citos pasākumos, lai 
paustu komandas vienotību! Paldies tehnikuma izglītī-
bas psiholoģei Zaigai Kriķei un viņas atbalsta koman-
dai par skaistā pasākuma organizēšanu un novadīšanu 
trīs dienu garumā!

Rīgas Valsts tehnikums ir vairāk nekā izglītība!

Rīgas Valsts tehnikuma  direktores vietniece darba vidē balstītas un mūž-
izglītības jomā Inga Šikova

Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga

Jaunie audzēkņi adaptācijas pasākuma aktivitātēs

Jaunie audzēkņi adaptācijas pasākuma aktivitātēs

Jaunie audzēkņi adaptācijas pasākuma aktivitātēs



INFORMATĪVAIS IZDEVUMS • #7(15) 2021

15

Pieaugušo izglītība

Informatīvais izdevums «RVT Vēstis»
Galvenais redaktors: Guntars Bernāts

Datorgrafiķi: Laura Elīna Rūķe
Foto: Guntars Bernāts

Attēlu apstrāde: Laura Elīna Rūķe  
Tehniskais redaktors:  Laura Elīna Rūķe

Iespiests PIKC «Rīgas Valsts tehnikums»  
Praktisko mācību centrā,  

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā

PIKC «Rīgas Valsts tehnikums» Pieaugušo izglītības 
centram ir plašs dažādu izglītības programmu piedāvā-
jums. Interesenti var pieteikties dažādiem līmeņiem un arī 
izvēlēties plašu profesiju klāstu:

•  Profesionālās izglītības programmu (nepilna laika vai 
neklātienes) apguvi 2 gadu laikā;

•  Profesionālās pilnveides un tālākizglītības prog-
rammu apguvi vakaros un/vai sestdienās no 3-12 
mēnešu laikā;

•  Modulāro izglītības programmu apguvi. Apgūstot 
vairākus moduļus, rezultātā iespējams iegūt profe-
sionālo kvalifikāciju;

• Neformālās izglītības programmu apguvi;
•  Pašizglītību (pēc individuāla mācību plāna) visās RVT 

akreditētajās izglītības programmās;
•  Iegūt kvalifikāciju, novērtējot ārpus formālās izglītī-

bas sistēmā apgūtās zināšanas, prasmes un kompe-
tences, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.146 no 
22.02.2011.;

•  Mācības pieaugušajiem Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 «Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide» ietvaros no 
25 gadu vecuma;

•  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
«A» programmas; 

PIEAUGUŠO  
IZGLĪTĪBAS CENTRS

• Dažādus kursus un seminārus;
•  Pēc darba devēju pieprasījuma individuāli izstrādā-

tas izglītības programmas.
Augstāk minētais piedāvājums ir spēkā gan Rīgā, 

gan arī RVT teritoriālajās struktūrvienībās — Limbažos 
un Krāslavā. 

Šobrīd īpaši aktuālas ir mācības pieaugušajiem Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 «Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide» ietvaros. 
Plānots, ka nodarbināto iedzīvotāju pieteikšanās mācībām 
7. kārtā sāksies nākamā gada janvāra beigās, bet mācību 
uzsākšana būs martā, aprīlī vai maijā. Mācību piedāvājums 
balstīts uz darba tirgū aktuālas profesijas apguvi vai profe-
sionālo pilnveidi ar mērķi uzlabot nodarbināto profesionā-
lās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm, iesaistīt 
mācībās nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni. 

Detalizētāka informācija par projektu, kā arī pieteikša-
nās mācībām notiek Valsts izglītības attīstības aģentūras 
mājās lapā, sadaļā Mācības pieaugušajiem.

Pieaugušajiem | Mācības pieaugušajiem (maci-
baspieaugusajiem.lv)

 Detalizētāka informācija par Pieaugušo izglītības cen-
tra mācību piedāvājumu ir iegūstama arī pa tālruni 
27260001. Šeit vietā būtu teiciens: «Mūžu dzīvo — 
mūžu mācies!» 


