
Rīgas Valsts tehnikums 
  

 Normunds Tiltiņš,  Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītājs 

 Velga Niedre,  Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas  

profesionālo priekšmetu skolotāja 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 



Tehnikuma teritoriālā infrastruktūra 

   

2 

RĪGA 
BALVI 

KRĀSLAVA 

Limbaži 

Laidze 



Esošā infrastruktūra Rīgā un 

reģionos  

  

Auto nodaļa; 

Datorikas nodaļa; 

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa; 

Dzelzceļa nodaļa; 

Enerģētikas nodaļa 

Kokapstrādes nodaļa; 

Komercdarbības nodaļa; 

Ķīmijas tehnoloģiju nodaļa; 

Mašīnbūves nodaļa; 

Tālākizglītības nodaļa. 

Rīgas Valsts tehnikuma 

nodaļas (9+1) 

Krāslavā 

Balvos 

Laidzē  

Limbažos 

 

Teritoriālās 

struktūrvienības (4) 



Infrastruktūra Rīgā 2017./18 m.g.  

     

Valdemāra iela 1C 

Dārzciema iela 70 

Dienesta viesnīca 
Ūnijas iela 27/29 

Dienesta viesnīca 
Rēznas iela 10A 



Praktisko mācību centrs Dārzciema ielā 70, Rīgā 

     



Mācību process 

 Mācību vides un programmu atbilstība 

darba tirgus prasībām 

 Sākot jau ar 1. kursu mācību prakses 

audzēkņiem notiek praktisko mācību 

centrā un nozares uzņēmumos. 

 Iespēja prakšu laikā iepazīt nozaru 

uzņēmumus  

  



AUTO NODAĻA 

 Automehāniķis 

 

  

DATORIKAS NODAĻA 

 Programmēšanas tehniķis 

 Datorsistēmu tehniķis 

 

 



DRUKAS UN MEDIJU 

TEHNOLOĢIJU NODAĻA 

  

 Iespieddarbu noformējuma speciālists. 

 

 Ofseta iespiedējs.  

 

 Poligrāfijas ražošanas tehniķis.  

 

 Iespieddarbu apstrādes speciālists. 

 

  



DZELZCEĻA NODAĻA 

 Dzelzceļa transporta pārvadājumu 
organizācijas un kustības drošības 
tehniķis 

 

 Lokomotīvju saimniecības tehniķis 

 

 Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un komunikāciju 
tehniķis 

  



ENERĢĒTIKAS NODAĻA 

 Elektrotehniķis 

 

  

ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS 

NODAĻA 

 Materiālķīmijas tehniķis 



KOMERCDARBĪBAS NODAĻA 

 Grāmatvedis 

 Komercpakalpojumu darbinieks 

 Transporta pārvadājumu 

komercdarbinieks 

 Klientu apkalpošanas speciālists 

 Loģistikas darbinieks  

 

 

  



KOKAPSTRĀDES NODAĻA 

 Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis 

 

 

  

MAŠĪNBŪVES NODAĻA 

 Mašīnbūves tehniķis 



Balvi 

 Komercpakalpojumu darbinieks 

 

  

Krāslava 

 Auto virsbūvju remontatslēdznieks  

 Mēbeļu galdnieks 

 Tērpu stila speciālists 



LAIDZE 

 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 

 Komercpakalpojumu darbinieks 

 Klientu apkalpošanas speciālists 

 Apdares darbu tehniķis 

 

 

  



LIMBAŽI 

 Automehāniķis 

 Apdares darbu tehniķis  

 Būvizstrādājumu galdnieks 

 Klientu apkalpošanas speciālists 

 Lauku tūrisma speciālists 

  



Kāpēc patiks mācīties RVT? 

 Mācību ekskursijas uz nozaru 

uzņēmumiem 

 Iespēja piedalīties dažādos 

profesionālajos konkursos 

 Iespēja startēt starptautiska līmeņa 

profesionālās meistarības konkursos 

(EuroSkill un WorldSkill)  

 Dalības ERASMUS+ mobilitātes 

braucienos 

 

 

  



Audzēkņu sasniegumi 

Linda Osīte 

Worldskill 2015 

(Brazīlija) 

  

Andis Lācis 

Euroskill 2016 

(Brazīlija) 



Audzēkņu sasniegumi SkilsLatvia 2017 

  

Elektrisko instalāciju tehniķa profesijā Aleksejs Tarasovs izcīnīja 1. vietu. 

Grafiskā dizainera profesijā Rasa OIekša izcīnīja 1. vietu,  

Adrija Īvāne – 3. vietu.  

  



Kā tehnikumu novērtē darba devēji? 

 Atbalsta ar prakses vietām mācību un 
kvalifikācijas praksēs. 

 

 RVT jau 2 gadu  
pēc kārtas iegūst  
1. vietu darba  
devēju ieteiktāko  
vidējās  
profesionālās  
izglītības iestāžu  
TOPā! 

 

  



   
Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 

 

Dodamies ekskursijā  

pa Praktisko mācību centru… 

 

 


