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Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas 2014.gada publiskais pārskats sagatavots atbilstoši
Attīstības plānošanas sistēmas likumam, Likumam par budžeta un finanšu vadību, Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.979 „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas
darbības kārtība”, un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par
gada publiskajiem pārskatiem”.
1.

PAMATINFORMĀCIJA

1.1.
Iestādes juridiskais statuss
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola ir valsts dibināta vidējā profesionālā izglītības
iestāde, Kultūras ministrijas padotībā, tai ir Valsts tiešās pārvaldes iestādes juridiskais statuss
atbilstoši „Profesionālās izglītības likuma” 15.panta 1.punktam.
Izglītības iestādei ir valsts simbolika un konti Valsts kasē. Profesionālā izglītības iestāde ir
tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā papildinātā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam par „Latvijas
valsts ģerboni”.
Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, citi izglītības iestādes darbību
reglamentējošie normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes nolikums.
Profesionālās izglītības iestādes juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga,
LV1013, e-pasts rdmv@rdmv.lv.
1.2. Nozares jomas un funkcijas
Savā darbībā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola īsteno valsts profesionālās vidējās
izglītības standartam atbilstošu profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi, kuras ir
saskaņotas ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.
Izglītības iestāde darbojas, pamatojoties uz Kultūras ministrijas apstiprinātu nolikumu,
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas darbības stratēģiju un darba plānu 2014.gadam, Ministru
kabineta deklarāciju, Valsts kultūrpolitikas vadlīnijām 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts” un
„Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.–
2018.gadam”.
1.3.
Iestādes darbības virzieni un mērķi, īstenotās budžeta programmas
Izglītības iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto
profesionālas izglītības mērķu sasniegšanu.
Saskaņā ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas darba plānu 2014.gadam, tai ir noteikti
šādi galvenie darbības virzieni:
Efektīva, uz rezultātu virzīta izglītības procesa vadība ar mērķi nodrošināt efektīvu un uz
rezultātiem virzītu izglītības procesa plānošanu un ieviešanu Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolas īstenotajās izglītības programmās;
Izglītības kvalitāte un pieejamība ar mērķi nodrošināt profesionālās mākslas un dizaina
izglītības pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēt to daudzveidību un izcilību, īpaši veicinot radošo
industriju attīstību un konkurētspēju;
Sabiedrības vajadzībām atbilstoša kultūrizglītība ar mērķi nodrošināt sabiedrības
vajadzībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas
profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā;
Izglītības procesu veicinoši projekti un investīcijas ar mērķi attīstīt radošus projektus,
inovācijas un izglītības procesa un infrastruktūras attīstības jomā.
ES fondi un ārvalstu finanšu palīdzība ar mērķi nodrošināt ES un ārvalstu finansējuma
piesaisti izglītības projektu īstenošanai un to efektīvu ieviešanu.
Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība:
- īstenot licencētās profesionālās vidējās izglītības programmas;
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- nodrošināt izglītojamajiem profesionālās vidējās izglītības un trešā profesionālās
kvalifikācijas līmeņa mākslas nozares speciālista kvalifikācijas iegūšanu, kā arī vispārējās
zināšanas un prasmes;
- sagatavot darba tirgum kvalificētus mākslas un dizaina nozares speciālistus ar vispusīgām
teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām;
- nodrošināt iespēju un sekmēt izglītojamo tālāku izglītošanos augstākās izglītības
programmās mākslas un dizaina nozarē, aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu
pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
- izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo vispusīgu,
radošu un harmonisku personības attīstību;
- veicināt profesionālās vidējās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi.
Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas vidējās profesionālās izglītības programmas.
Izglītības un zinātnes ministrija 2002.gada 13.martā ir izsniegusi licenci Nr. PG 002, īstenotajām
izglītības programmām.
Izglītības un zinātnes ministrija 2010.gada 14.aprīlī ir akreditējusi Profesionālās izglītības
iestādes „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 9 izglītības programmas. Izglītības iestādes un
izglītības programmu akreditācijas lapas Nr. AI 4185; AI 4190; AI 4189; AI4188; AI 4187; AI
4186; AI4182; AI4183; AI 4184. Abas Reklāmas dizaina izglītības programmas akreditētas
2014.gada 27.janvārī ar akreditācijas termiņu līdz 2020.gada 28.janvārim, akreditācijas lapas Nr.
AP 2657 un AP2656.
Profesionālās izglītības iestāde 2014.mācību gadā īstenoja 11 licencētas un akreditētas
profesionālās izglītības programmas:
1.1. tabula

Nr.

Izglītības programma

Izglītības
programmas
kods

1.

Vides dizains, apakšspecializācija
Formas dizains

33 214 02

2.

Interjera dizains

33 214 03

3.

Koka izstrādājumu dizains

33 214 05

4.

Tekstilizstrādājumu dizains

33 214 06

5.

Metāla izstrādājumu dizains

33 214 07

6.

Keramikas izstrādājumu dizains

33 214 08

7.

Stikla izstrādājumu dizains

33 214 09

8.

Ādas izstrādājumu dizains

33 214 10

9.

Apģērbu dizains

33 214 11

10.

Reklāmas dizains

33 214 04

11.

Reklāmas dizains

35b 214 04
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Iegūstamā
kvalifikācija
Tēlniecības objektu
dizaina speciālists
Interjera dizaina speciālists
Materiālu dizaina
speciālists
Materiālu dizaina
speciālists
Materiālu dizaina
speciālists
Materiālu dizaina
speciālists
Materiālu dizaina
speciālists
Materiālu dizaina
speciālists
Apģērbu dizaina
speciālists
Vizuālās reklāmas dizaina
speciālists
Vizuālās reklāmas dizaina
speciālists

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumiem Nr.662 „Profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”
2014.gada 16.,17. un 18.jūnijā profesionālās izglītības iestāde organizēja profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas izglītības iestādi absolvēja 114
izglītojamie 9 izglītības programmās. Kvalifikācijas darbus vērtēja Kultūras ministrijas
Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas apstiprināta komisija.
Vidējais vērtējums 2013./2014.mācību gada profesionālās kvalifikācijas eksāmenā bija 8,7
balles.
Saskaņā ar Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 „Noteikumi par
centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 2014.gadā tika organizēti centralizētie eksāmeni
vispārizglītojošajos mācību priekšmetos Latviešu valoda, Matemātika, Latvijas un pasaules
vēsture un Angļu valoda. Zināšanu vērtējuma vidējais svērtais rezultāts izteikts procentos
izglītojamajiem, kuri kārtojuši centralizētos valsts eksāmenus izglītības iestādē: Angļu valodā –
64%, Latviešu valodā – 59%, Latvijas un pasaules vēsturē 54% un Matemātikā – 41%.
2014.gada 1.,2.,3.jūlijā profesionālās izglītības iestāde organizēja iestājpārbaudījumus, pēc
kuriem iestādē tika uzņemti 149 izglītojamie 11 izglītības programmās. Līdz ar to
2014./2015.mācību gadā 1.septembrī Profesionālās izglītības iestāde organizēja izglītības procesu
481 izglītojamajam.
1.4.

Pārskata galvenie uzdevumi, prioritātes

Efektīva, uz rezultātu virzīta izglītības procesa vadība
Izglītības iestāde 2014.gadā saskaņā ar valsts pārbaudījumu grafiku organizēja centralizētos
eksāmenus vispārizglītojošajos mācību priekšmetos un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu,
pēc kuru sekmīgas nokārtošanas izglītības iestādi absolvēja 100 jaunie dizaina speciālisti 9
izglītības programmās. Profesionālais kvalifikācijas eksāmens tika īstenots saskaņā ar 2011.gada
30.augusta Ministru kabineta noteikumiem nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises
kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”, pieaicinot profesionālus nozares
speciālistus darbam eksāmena komisijā.
Izglītības iestāde 2013.gadā organizēja iestājpārbaudījumus, pēc kuriem Izglītības iestādē
tika uzņemti 150 izglītojamie 11 dizaina izglītības programmās.
Iestājeksāmenu organizēšana izglītības iestādē tika īstenota saskaņā ar 2013.gada
5.jūnija Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 5.1-1-134 ”Par audzēkņu uzņemšanu Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolā 2013./2014.mācību gadā 1.kursā”.
2012./2013.mācību gadā izglītības iestāde organizēja izglītības procesu 513
izglītojamajiem, kuri apguva dizaina un mākslas izglītību 9 izglītības programmās.
Izglītības procesa kvalitatīvu īstenošanu nodrošināja 90 pedagogi, no kuriem
vispārizglītojošos mācību priekšmetus mācīja 20 pedagogi un 70 pedagogi mācīja profesionālos
mācību priekšmetus. Izglītības iestādē izglītības procesa nodrošināšanai tika nodarbināti 40
administratīvie un tehniskie darbinieki.
Jaunu izglītības programmu ieviešana

2014.gadā tika strādāts pie jaunas izglītības programmas izstrādes „Keramikas
izstrādājumu dizains” pēc vidējās izglītības ieguves, tās īstenošanas ilgums 2 gadi un piešķiramā
profesionālā kvalifikācija – Materiālu dizaina speciālists. Tās licencēšana plānota 2015.gada
martā.
Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
Mācību aprīkojuma modernizācijai 2014.gadā tika pilnveidotas mācību un darbnīcu telpas,
izglītības iestāde iegādājās, jaunas interaktīvās tāfeles, datorus, šujmašīnas, keramikas krāsnis.
Bibliotēka tika papildināta ar jaunām mācību un mākslas grāmatām.
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2014.gadā tika īstenota Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas attīstības un investīciju
stratēģija 2010. – 2015.gadam, kurā paredzēts modernizēt un atjaunot mācību programmu
aprīkojumu izglītības iestādes mācību kabinetos un mācību laboratorijās, tam paredzot ERAF
3.1.1.1. aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās
izglītības programmu īstenošanā” finansējumu LVL 1 195 066 apmērā.
ERAF finansētās aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanā” īstenošanas laikā tika veikti ēkas
rekonstrukcijas darbi Lāčplēša ielā 55 un daļējas rekonstrukcijas darbi ēkā Krišjāņa Valdemāra
ielā 139, pilnveidoti un aprīkoti mācību kabineti, iegādātas iekārtas un darbagaldi profesionālo
mācību priekšmetu uzlabošanai.
Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 55 rekonstrukcija
Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana 2014.gadā turpinājās
profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 55, ēkas rekonstrukcijas darbi, kuri
2012.gadā tika paveikti 100 veidoja priekšnosacījumus sekmīgai četru izglītības programmu
attīstībai.
Lai sasniegtu mērķi Metālapstrādes dizaina izglītības programmas telpu modernizācijai,
2014.gadā tika uzsākti mācību darbnīcu kosmētiskā remonta darbi telpām, kas izvietotas
Lāčplēša ielas 55 mūra ēkā. Šīs telpas nebija iepriekš iekļautas ERAF projekta ”Mācību
aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanā” īstenošanai.
Rekonstrukcijas darbi ēkai Lāčplēša ielā 55 tika īstenoti par ERAF un valsts budžeta
finanšu līdzekļiem, ERAF 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanā” projekta ietvaros.
Paredzētais ERAF finansētās aktivitātes īstenošanas termiņš ir 5 gadi.
2014.gadā tika veiktas iepirkuma procedūras nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes
izveidei mācību telpās Lāčplēša ielā 55, un pabeigta iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana izglītības
programmu mācību telpās.
Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 rekonstrukcija
ERAF finansētā aktivitāte „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanā” īstenošana tika turpināta 2013. un
2014. gadā. Projekta paredzamais darbības termiņš ir 5 gadi.
Rekonstrukcijas darbi tika īstenoti par ERAF un valsts finanšu līdzekļiem, ERAF 3.1.1.1.
aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās
izglītības programmu īstenošanā” projekta ietvaros, un projekta paredzamais darbības termiņš ir
5 gadi.
2014. gadā tika papildus modernizēti vispārizglītojošo priekšmetu mācību kabineti. Par
izglītības iestādes līdzekļiem tika iegādātas trīs interaktīvās tāfeles, divi projektori un divi datori.
Ādas izstrādājuma dizaina izglītības programmai tika iegādātas trīs jaunas ādas materiāliem
paredzētas šujmašīnas.
Jaunizveidotās reklāmas dizaina izglītības programmas attīstībai tika iegādāti astoņi jauni
datori.
Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Ēveles ielā 2 rekonstrukcija
KPFI 2012. gadā finansētā aktivitāte „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Dizaina
un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā Rīgā, Ēveles ielā 2”tika turpināta 2014.gadā.
Paredzamais projekta īstenošanas termiņš ir 5 gadi.
KPFI projekts paredz, ka ēka pēc energoefektivitātes paaugstināšanas darbu paveikšanas
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Rīgā, Ēveles ielā 2 siltumenerģijas patēriņš ēkā
samazināsies par 60%, kas savukārt tikpat lielā daudzumā samazinās CO2 izmešus atmosfērā.
Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 500337,00 (pieci simti tūkstoši trīs simti
trīsdesmit septiņi lati un 0 santīmi).
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ESF mērķstipendijas
2014.gadā izglītības iestāde turpina īstenot projektu “Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4 apakšaktivitātes
"Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" projekta "Sākotnējās profesionālās
izglītības pievilcības veicināšana" (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)
īstenošanai”. Projekta ietvaros vidēji apmēram 50% izglītības iestādes izglītojamo katru mācību
gada mēnesi saņēma ESF mērķstipendiju.
2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (PMB)
2.1. tabula

Finansiālie rādītāji

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

Iepriekšējā gadā
faktiskā izpilde
2013.
1665131

(EUR)
Pārskata gadā 2014.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
1942674
2003683

1602011
63120

1864417
78257

1948327
55356

0
0
1680180
1666113
1548015
0
118098

0
0
1919326
1920529
1802431
0
118098

0
0
1942096
1930050
1811952
0
118098

0

0

0

0
14067

0
22210

0
12046

2.1.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (KPFI)
2.2.tabula
(EUR)

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Iepriekšējā
gadā
faktiskā izpilde
2013.
144799

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
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Pārskata gadā 2014.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
0
0

96273
48526

0
0

0
0

0

0

0

1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
77484
0
0
0
0

0

0

0

0
77484

0
0

0
77484

2.1.2. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (ERAF)
2.3.tabula

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

Iepriekšējā gadā
faktiskā izpilde
2013.
585554

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

(EUR)
Pārskata gadā 2014.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
0
0

585554
0

0
0

0
0

0
0
48304
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
189582
0
0
0
0

0

0

0

0
48304

0
0

0
189582

2.1.3. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (ESF)
2.4.tabula

Nr.p.k.
1.

Iepriekšējā gadā
faktiskā izpilde
2013.
124460

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
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(EUR)
Pārskata gadā 2014.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
123420
123420

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

0
0

0
0

0
0

124460
0
118811
118811
15561
0
103250

123420
0
123420
123420
14817
0
108603

123420
0
123420
123420
14817
0
108603

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2.1.4. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (COM)

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

2.5.tabula
(EUR)
Iepriekšējā gadā
Pārskata gadā 2014.
faktiskā izpilde apstiprināts
faktiskā
2013.
likumā
izpilde
54270
14721
14721

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
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0
0

0
0

0
0

54270
0
39549
39549
39549
0
0

14721
0
14721
14721
14721
0
0

14721
0
14721
14721
14721
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2.1.5. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (VKKF)
2.6.tabula

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

Iepriekšējā gadā
faktiskā izpilde
2013.
0

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

(EUR)
Pārskata gadā 2014.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
2000
2000

0
0

2000
0

2000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
2000
2000
2000
0
0

0
0
2000
2000
2000
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2.2.
Budžeta programmas un apakšprogrammas
Īstenojot izglītības procesu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā 11 izglītības programmās
finanšu resursi tiek paredzēti budžeta Kultūrizglītība programmā.
2.3.
Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
Izglītības iestāde 2014.gadā nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus.
2.4.
Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmas
Lai īstenotu Profesionālās izglītības iestādes stratēģiskos mērķus plānotās budžeta
programmās par pamatu tika izmantota Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas attīstības stratēģija
un tajā noteiktie prioritārie mērķi:
- Radošās darbības izcilība – kvalitatīvi mākslas un dizaina pētījumi integrēti izglītības
procesā ar plašu iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru radošajās programmās, kas sekmē
radošo tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību.
- Izglītības izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas izglītības iespējas,
kas iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades
spējas un izglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus
speciālistus.
-

2.5. Darbības stratēģijā plānoto rezultātu analīze un izvērtējums
2013./2014. mācību gadā veikta detalizēta mācību darba un izglītojamo mācību sasniegumu
analīze, pēc kuras rezultātiem var secināt sekojošas iezīmes:
- Mācību procesa kvalitāti pirmajā mācību gadā apgrūtina 1.kursa izglītojamo atšķirīgais
zināšanu līmenis, kas skaidrojams ar dažādo izglītojamo sagatavotību pamatizglītībā.
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-

- Izglītojamajiem mazāk saistoši ir eksaktie mācību priekšmeti, kas skaidrojams ar
personības humanitāro ievirzi.
- Vidējais izglītojamo zināšanu līmenis ir 6 balles (gandrīz labi), kas liecina par stabilu
izglītības līmeni.
- Kopējais izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis valodas un komunikatīvajās zinībās
raksturojams kā optimāls, kuru raksturo pārliecinoši augstākais izglītojamo zināšanu
vērtējums mācību priekšmetā Angļu valoda. Sociālo zinību un kultūrizglītības mācību
priekšmetos - kulturoloģijā, kultūras vēsturē, Latvijas un pasaules vēsturē, vidējais vērtējums
ir 6,3 balles. Rādītāji liecina par šo mācību priekšmetu daudzpusību, mācību metožu pareizu
lietojumu, radošu mācīšanas un mācīšanās modeli un izglītojamo humanitāru domāšanas
ievirzi.
Matemātikas, dabas zinību un tehnisko zinību jomā vidējais izglītojamo zināšanu un prasmju
vērtējums ir gandrīz labs un labs, Interjera dizaina izglītības programmā pat ļoti labs un
teicams.
Sociālo zinību un kultūrizglītības jomā 2013./2014. mācību gadā sasniegti labi rezultāti
Latvijas un pasaules vēsturē, kur 6.semestra beigās tika kārtots centralizētais eksāmens.
2013./2014. mācību gadā 105 3.kursa izglītojamie kārtoja Centralizētos valsts pārbaudījumus
mācību priekšmetos Latvijas un pasaules vēsture, matemātika un latviešu valoda.
Salīdzinot ar 2012./2013. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem, izglītojamo
zināšanu līmenis ir paaugstinājies – vidējais kopprocents pieaudzis par 6,12 % matemātikā un par
3,96 % Latvijas un pasaules vēsturē (skatīt 2.11.tabulu).
Valsts Centralizētā eksāmena mācību priekšmetā Angļu valoda, kuru kārtoja 114 4.kursa
izglītojamie, vidējais kopprocents ir 64 %. 26 izglītojamie, kas ieguva vērtējumu virs 80% un kas
tiek pielīdzināts Eiropas B2 līmenim.
Salīdzinot ar 2012./2013. mācību gadu, izglītojamo zināšanas angļu valodā ir
paaugstinājušās par 3,6%.
2.7.tabula

Centralizēto eksāmenu rezultāti
70,00%

66,18%
60,40%

63,77%
62,15%
57,00%

Vidējais kopprocents

60,00%

50,04%

50,00%

44,10%

40,00%

34,88%
2012./2013.m.g.

30,00%

2013./2014.m.g.

20,00%
10,00%
0,00%
Angļu valoda

Matemātika

Latvijas un Latviešu valoda
pasaules vēsture

Mācību priekšmets

Kopumā profesionālās izglītības iestādē mācību gada noslēgumā no 470 izglītojamajiem
126 ir tādi, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums vispārizglītojošajos un kultūras vēstures
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mācību priekšmetos ir augstāks par 8 (ļoti labi). 1.kursā – 33 izglītojamie, 2.kursā – 38
izglītojamie, 3.kursā – 28 izglītojamie, bet 4.kursā – 27 izglītojamie.
Profesionālās izglītības iestādē 2013./2014. mācību gada izglītojamo mācību sasniegumu
līmeni pēc starpskašu un skašu – eksāmenu rezultātiem kopumā var raksturot kā labu un teicamu,
par ko liecina veiktā izglītojamo sekmju analīze I un II pusgada noslēgumā.
Vidējais vērtējums 2013./2014. mācību gada profesionālās kvalifikācijas eksāmenā bija
8,7. Salīdzinoši 2012./2013.mācību gadā – 8,92, 2011./2012.gadā – 8,81. 2013./2014. mācību
gadā augstāko vērtējumu 10 balles (izcili) saņēma 10 izglītojamie, 9 balles - 52 izglītojamie, 8
balles - 45 izglītojamie, 7 balles - 7 izglītojamie (skatīt 2.12.tabulu).
2.8.tabula

Centralizētā profesionālās kvalifikācijas
eksāmena rezultāti
60

55

izglītojamo skaits

50

51 52

45

40

36
2011./2012.

30
21 21

19

20

2012./2013.
2013./2014.

8

10

5

10

7

0 0 0
0
6 balles

7 balles

8 balles
vērtējums

9 balles

10 balles

2.6. Būtiskākie pakalpojumi
Izglītības pakalpojumi 2013./2014. mācību gadā sniegti 481 izglītojamajam.
Dienesta viesnīcas pakalpojumus šajā pašā laika periodā izmantoja 234 izglītojamie un
studenti.
Iestājeksāmenu sagatavošanas konsultācijas izmantoja 184 reflektanti.
Izglītojamo skaits un sadalījums Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā
uz 2014.gada 1.septembri
2.9.tabula
Kods
Izglītības programma
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss
Kopā
33 214 03
Interjera dizains
18
24
15
22
79
33 214 04
Reklāmas dizains
17
14
0
0
31
Reklāmas dizains pēc
35b 214 04
10
3
0
0
13
vidusskolas
33 214 11
Apģērbu dizains
18
22
23
17
80
33 214 02
Vides dizains
12
18
17
12
59
Keramikas izstrādājumu
33 214 08
8
6
5
11
30
dizains
Stikla izstrādājumu dizains 33 214 09
8
3
8
8
27
Metāla izstrādājumu dizains 33 214 07
11
8
11
5
35
12

Tekstilizstrādājumu dizains
Koka izstrādājumu dizains
Ādas izstrādājumu dizains
Kopā:

33 214 06
33 214 05
33 214 10

23
12
12
149

13
4
0
115

18
7
7
111

19
4
8
106

73
27
27
481

3. PERSONĀLS
Izglītības procesa kvalitatīvu īstenošanu 2014.gadā izglītības iestādē nodrošināja 94
pedagogi un 40 darbinieki.
2014. gadā izglītības iestāde organizēja 20 pedagogiem tālāk izglītošanas kursus „Mācību
priekšmeta standartā noteikto prasmju apguves plāns-pamats mērķtiecīgai un rezultatīvai mācību
stundai”. Kursa kopējais apjoms 36 akadēmiskās stundas. Kursi tika organizēti sadarbībā ar SIA
„Arimeks”.
Četri izglītības iestādes darbinieki papildināja savas zināšanas lietvedībā, Kursu kopējais
apjoms 24 stundas.
Divi izglītības iestādes darbinieki ieguva sertifikātus darba drošībā un ugunsdrošībā. Kursu
kopējais apjoms 348 stundas.
Vairākiem izglītības iestādes pedagogiem bija iespēja pieredzi papildināt kādā no Eiropas
Savienības valstīm - Dānijā, Čehijā, Spānijā.
Profesionālajai pilnveidei un jaunāko dizaina tendenču iegūšanai pedagogi apmeklēja
profesionālas dizaina meses Milānā, Ķelnē, Londonā “100% design”, “Tent London”.
4.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Izglītības iestāde, veicinot izglītojamo karjeras iespējas un skolas atpazīstamību, lielu
vērību veltīja tikšanās pasākumiem ar citu Latvijas un ārvalstu augstskolu pārstāvjiem,
mobilitātes projektiem, izstāžu rīkošanai, ekskursijām, reklāmas pasākumiem un izglītojamo
dalībai ārpusskolas pasākumos.
Izglītības iestādes pedagogi sadarbībā ar Latvijas Dizaineru savienību, Latvijas
Mākslinieku savienību, Latvijas Nacionālā Muzeja Zīmolu fondu, Dizaina Informācijas centru un
citiem sadarbības partneriem, iesaistījās un veicināja izglītojamo dalību skolu un starpnozaru
konkursos, projektos, dizaina pasākumu norises procesos.
4.1.
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Laika periodā no 13.02.2014. – 07.03.2014. notika Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas
keramikas nodaļas absolventu darbu izstāde ,,Savējie’’. izstādi organizēja Inese Pētersone.
Izstādē pārstāvēti sekojoši autori:
Dace Blūma, Diāna Boitmane, Inese Brants, Baiba Dumpe, Rita Einberga, lze EmseGrīnberga, Imants Geners, Māra Genere, Gundega Hagendorfa, Violeta Jātniece, Imants
Klīdzējs, Izabella Krolle, Georgs Kruglovs, Janis Kupčs, Aira Lesiņa, Aija Liskupa, Latvīte
Medniece, Margita Melnalksne, Dina Mīliga, Tālivaldis Muzikants, Gundega Ozola, Sarbīte
Ozoliņa, Valda Podkalne, Ainārs Rimicāns, Juta Rindina, Laura Sarkane, Inguna Skuja/Skuja
Braden, Ilona Soļaņika, Iveta Šveisberga, Elīna Titāne, Vita Valdmane, Rita Einberga, Izabelle
Krolle, Ilona Priedkalne, Latvīte Medniece, Silvija Šmidkena, Ingrīda Žagata, Ausma Žūriņa.
Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas metodiskās komisijas vadītāja Māra
Šustiņa dalība starptautiskajā laikmetīgo rotu izstādē ,,Sapnis kā rīts’’ mākslas galerijā Putti.
Izstāde bija skatāma no20.02.2014. – 13.03.2014.
Māris Šustiņš piedalījās konkursa izstādē,,Mākslas Akadēmijas balva 2014’’ Latvijas
Mākslas akadēmijā. Izstāde bija skatāma no20.01.2014. – 22.03.2014.
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Rīgas Porcelāna muzejā 2014.gada 21. februārī tika atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas
Keramikas nodaļas docenta un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoga, keramiķa Aināra
Rimicāna personālizstāde "Uzmanību, ass!", kas sola skatītājiem kārtējo pārsteigumu – šoreiz
krāšņu porcelāna apvalku reālam metāla asmenim. Izstāde bija skatāma no 21.02.2014. –
18.03.2014.
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas zīmēšanas konkurss.
Konkursā piedalījās 69 izglītojamie no 1., 2., 3.kursa. Labākie sasniegumi tika uzrādīti
Interjera dizaina, Keramikas izstrādājumu dizaina, Formas tekstila, Metāla, stikla, koka
izstrādājumu dizaina un Apģērbu dizaina izglītības programmās. Labākie tika izvirzīti dalībai
Latvijas profesionālo mākslas un dizaina vidusskolu audzēkņu valsts konkursam Valmieras
mākslas vidusskolā. Izglītības iestādē labākos sasniegumus uzrādīja Santa Kupča, Ance Janevica,
Arturs Bukavs. Konkursu organizēja Maira Daņilāne.
Latvijas profesionālo mākslas un dizaina vidusskolu audzēkņu valsts konkurss Valmieras
mākslas vidusskolā notika 2014.gada 27., 28.martā. Konkursa tēma ,,Vide. Transformācija.
Tēls.’’. Konkursā piedalījās:
Santa Kupča
Interjera dizains 1.kurss
1.vieta jaunākajā grupā
Ance Janevica
Interjera dizains 3.kurss
1.vieta vecākajā grupā
Arturs Bukavs
Koka izstrādājumu dizains 3.kurss
Konkursam izglītojamos sagatavoja pedagogi: Lauma Kance un Aivars Riekstiņš.
Konkurss Electrolux Design Lab 2014. Starptautisks dizaina konceptu konkurss veselīga
mājokļa veidošanai. Tēmas: Kulinārijas prieks,
Audumu kopšana,
Gaisa
attīrīšana.
Keramikas, metāla izstrādājumu dizaina, formas dizaina izglītības programmu audzēkņi konkursā
piedalījās jau 5.gadu. Audzēkņu darbu konkursa darbu sagatavošanai vadīja pedagogi Daina
Zvanītāja, Irēna Vipule un Uģis Gailis. Formas dizaina izglītības programmas 3.kursa audzēkne
Elīna Šembele 1700 dalībnieku konkurencē iekļuva 100 finālistu skaitā.
2013./2014. Kvalifikācijas darbu izstāde. Izstāde notika izglītības iestādes izstāžu zālē.
Izstāde bija skatāma no 09.04.2014. – 05.05.2014. Izstādi organizēja Jānis Brants.
Formas dizaina izglītības programmas pedagoga Ivara Miķelsona personālizstāde ,,Metāla
rotaļas ar dzīvnieku ekskrementiem’’ notika galerijā ,,Istaba’’. Izstāde bija skatāma no
04.04.2014.
Gleznošanas pedagoģes, mākslinieces Lindas Stepītes personālizstāde ,,Kādas dzīves stāsti’’
notika izstāžu galerijā ,,UPB’’, Liepājā. Izstāde bija skatāma no 02.04.2014. – 27.04.2014.
Stikla izstrādājumu dizaina pedagoga Arta Nīmaņa stikla dizaina izstāde ,,Latvieša balss
stiklā’’ notika Vašingtonā Latvijas vēstniecības galerijā. Izstāde bija skatāma no 30.04.2014.
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogu radošo darbu izstāde ,,Augstāk par zemi’’
izglītības iestādes izstāžu zālē. Izstāde bija skatāma no 09.05. 2014. – 05.06.2014.
Izstādē piedalījās 30 pedagogi ar 86 darbiem. Izstādes dalībnieki, pedagogi – Irēne Krastiņa,
Maira Daņilāne, Zaiga Sīmane, Igors Bernāts, Kārlis Siliņš, Aivars Riekstiņš, Santa Salmiņa –
Balode, Liena Bondare, Ivonna Zīle, Maija Začeste, Ilizane Grīnberga, Lolita Katkovska, Dace
Pāže, Kristīne Mūrniece, Gatis Vanags, Ruta Linīte, Inese Vēriņa, Armands Jēkabsons, Ingrīda
Smilškalna, Artis Nīmanis, Inita Ēmane, Māris Šustiņš, Baiba Lindāne, Uģis Gailis, Jānis Brants,
Lāsma Lagzdiņa, Ivars Miķelsons, Ivars Drulle, Kārlis Alainis un Ainārs Rimicāns.
Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas metodiskās komisijas vadītājs Māris
Šustiņš piedalījās starptautiskajā izstādē ,,Dzintars mūsdienu laikmetīgajās mākslas rotās
(,,Amber in Contemporary Art Jewellery’’) mākslas galerijā Putti. Izstāde bija skatāma
no23.05.2014. – 27.06.2014.
RDMV 2013./2014.mācību gada kvalifikācijas darbu izstāde ,,Atgriešanās’’ skolas izstāžu
zālē notika no 15.06.2014. līdz 22.08.2014.
Apģērbu dizaina izglītības programmas kvalifikācijas darbu modes skate notika 13.06.2014.
K. Valdemāra ielā 139. Skatē piedalījās 24 jaunie modes dizaineri. Modes skati organizēja un
vadīja Rita Piešiņa.
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Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmas izstāde ,,Savējie. Sākums’’ (RDMV
keramikas vēsturiskie fondi) notika 02.09.2014. – 12.09.2015. Rīgā, Lāčplēša ielā 55. Izstādi
organizēja Inese Pētersone.
Arhitektūras fotoizstāde ,,Šveices pozīcijas: ilgtspējīgas metodes būvniecībā 33 kadros’’
sadarbībā ar Dizaina Informācijas Centru notika laikā no 15.09.2015. – 30.09.2015. Rīgā, K.
Valdemāra ielā 139. Izstādi organizēja Jānis Brants un Daina Vītoliņa.
Rīgas starptautiskajā dizaina izstādē Design Isle notika 2014. 02.10.2014. – 05.10.2014.
Izstādē tika eksponēti izglītības iestādes 2013./2014. mācību gada kvalifikācijas darbu projekti.
Izstādē piedalījās 26 apsolventi: Jūlija Fedorenkova, Monta Enkuzena, Elīna Meire, Alise Popila,
Egija Damberga, Armands Jaspers, Katrīna Kalniņa, Katrīna Loginova, Anastasija Baga, Anna
Brigadere, Kārlis Svoks, Sanita Valtere, Aija Bērziņa, Mārcis Lapiņš, Marks Rožencovs, Simona
Balašova, Dzintra Ozolniece, Rēzija Adītāja, Madara Auziņa, Elīza Elionora Gulbe, Viktorija
Kazāka, Laura Kļava, Alīne Lipiņa, Laura Ščedrova, Elīna Zariņa, Alise Stopiņa
Konkursā Gada balva dizainā 2014 piedalījās 2013./2014. gada absolventi ar kvalifikācijas
darbiem. Kategorijā Vides dizains: Roberts Jaunzems – Pētersons ar darbu ,,Velonovietne’’,
projekta vadītājs Uģis Gailis, darba vadītājs Māris Šustiņš.
Rīgas pilsētas arhitekta biroja atzinību kategorijā: Modes/tekstila dizains ieguva Anna Gulbe
ar darbu: Mēteļi ,,Arpus rāmjiem’’, projekta un darba vadītāja Elita Kalnača.
Skolu konkursā: kategorijā modes dizains balvu ieguva Anastasija Baga ar darbu Puszābaki
,,Saikne’’, projekta vadītāja Agate Romanovska, darba vadītāja Lolita Katkovska. Anna
Brigadere
ar darbu Zābaki ,,Pluss’’, projekta un darba vadītāja Ilizane Grīnberga.
1.vietu Tematiskajā konkursā ieguva: Auce Turkova
Formas dizaina 4.kursa izglītojamā ar
darbu. Konfektes ,,Kukulīši’’, skolotāji Daina Zvanītāja un Jānis Zvirgzds – Zvirgzdiņš.
Konkursā balvas ieguva pedagogi:
Kategorijā Interjera dizains
Anda Skorodjonoka,
Kategorijā Rūpnieciskais dizains
Zane Homka,
Kategorijā Modes/tekstila dizains
Ilizane Grīnberga,Lolita Katkovska,
Kategorijā Grafiskais dizains
Gatis Vanags
Kategorijā Fotodizains
Gatis Vanags
Tematiskajā konkursā
Lolita Katkovska, Baiba Lindāne
Izstāde „Polijas laikmetīgais kultūras plakāts” sadarbībā ar Dizaina Informācijas Centru
notika 30.10.2014. – 30.11.2014 izglītības iestādes izstāžu zālē, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139.
Izstādi organizēja Jānis Brants un daina Vītoliņa.
Baltijas dizaina izstāde Interjera un delikatešu centrā mc2, Rīgā. Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskola 11.11.2014. – 31.12.2014.Baltijas dizaina izstādē piedalījās ar 2012./2013. un
2013./2014. mācību gada kvalifikācijas darbu ekspozīciju. Izstādē piedalījās: Monta Enkuzena,
Alise Popila, Anastasija Baga, Anna Brigadere, Simona Balašova, Alise Stopiņa, Katrīna
Loginova,
Armands Jaspers, Sandra Rudzīte, Laila Šnēvele, Līga Kalīte, Pēteris Sala, Sigita
Kubuliņa, Laura Bojatjuka.
2014.gada septembrī notika Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkas Lāčplēša ielā Eiropas
atklāšana un grāmatas “Koka māja. Wooden House” atvēršana. Pasākums notika "Eiropas
kultūras mantojuma dienu” programmas ietvaros, tajā piedalījās starptautiskās pieminekļu
aizsardzības organizācijas Europa Nostra delegācija. Sekmīgi realizētajai rekonstrukcijai jau
rakstiski izteikuši atzinību Europa Nostra prezidents Plasido Domingo un bijušais prezidents
Dānijas princis konsorts Henriks. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas koka ēka rekonstruēta
pēc Europa Nostra iniciatīvas ar ERAF finansiālu atbalstu. Grāmatas “Koka māja. Wooden
House” idejas autore ir Zaiga Gaile. Tajā dokumentēta skolas ēkas vēsture un atdzimšana, kā arī
apkopoti stāsti un vizuālas liecības par skolu un dzīvi tajā no Katrīnas skolas laikiem līdz
rekonstrukcijai – Rīgas un Tartu arhīvu materiāli, ēkas oriģinālie rasējumi, dažādu laiku ēkas
uzmērījumi, plāni, zīmējumi, dokumenti, fotogrāfijas, bijušo un tagadējo audzēkņu un pedagogu
atmiņas un mācību darbu reprodukcijas, Europa Nostra dalībnieku vēstules – akcentējot ēkas
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vietu Rīgas kultūrtelpā un lomu Eiropas arhitektūras kontekstā. Zaigas Gailes detalizēti aprakstītā
ēkas atjaunošanas projekta koncepcija un gaita atklāj arhitektes biroja darba filozofiju un piedāvā
metodisku materiālu arhitektūras mantojuma saglabāšanā.
Sadarbības projekti
2014.gadā notika Interjera dizaina 3.kursa mākslinieciskās sadarbības projekts ar Berga
Bazāra biedrību ,,Berga Bazāra skatlogi – Rīgas acis’’. Projekta vadītāja Ilze Začeste.
Projekta ietvaros tika pētīti Rīgas simboli un meklētas atbildes uz jautājumu – kas tad ir
Rīgas pilsētvidi raksturojošie pilsētvides objekti? Pēc šīs izpētes audzēkņi izvēlējās katrs sev
vienu objektu ar ko strādāt skatlogu maketa idejas radīšanai.
Skatlogu projektā kā partneri piedalījās uzņēmumi Zvaigzne ABC, SIA Narciss, Anna
Led, SIA Otrā Elpa, SIA Nakts Mēbeles, SIA Matu meistari, SIA Klase, Institut Esthederm, SIA
Fielmann, SIA Maya, SIA Fiancee.
Radošās partnerības projekts (Ra Pa Pro) Projekts ,,Iegūstam visi’’. Latvijas kultūras suvenīrs
notika 01.07.2014. – 30.12.2014. Projektā piedalījās RDMV keramikas izstrādājumu dizaina,
Reklāmas dizaina izglītības programmas, Uzņēmējdarbības koledža un Vaidava Ceramics SIA.
Projekta vadītāja Inese Pētersone.
4.2.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
2014.gadā tika īstenota sadarbību ar valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Izstāžu darbības ietvaros izglītības iestāde sadarbojās ar Dizaina informācijas centru, Latvijas
Mākslas akadēmiju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Mākslinieku savienību un
Latvijas Dizaineru savienību. Sadarbība tika turpināta ar Latvijas uzņēmumiem “Stora enso”,
„Arctic paper’’, “Zofa”, “Akzo Nobel”.
Izglītības iestādes organizētās mācību prakses 2013./2014. mācību gadā notika Latvijas
dizaina birojos, ražotnēs un uzņēmumos, sadarbojoties profesionālās izglītības iestādei, izglītības
programmu īstenotājiem, izglītojamajiem ar darba devējiem: Rīgas Porcelāna muzejs; Berga
Bazāra biedrība; Baltijas modes federācija; Laikmetīgās mākslas centrs; Latvijas Etnogrāfiskais
brīvdabas muzejs; Cēsu viduslaiku pils Seno rotu kalve; Svilpaunieku bazāra Podnieku sēta
„Zvanītāji”; Piebalgas Porcelāna fabrika; Dailes teātris; Latvijas Nacionālais teātris; Biedrība
„Latvijas pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs”; Alises Rozes dizaina studija; SIA „Raunas
ceplis”; SIA „Rīgas Krēslu Fabrika”; SIA „Daiļrade”; Skultes radošā darbnīca „Cepļi”;
Keramikas darbnīca „Zelmeņi”; SIA „Radošo darbu galerija”; SIA „Rijada”; Imanta Klīdzēja
keramikas darbnīca; SIA „Rebeka”, Vaidavas keramika; SIA „Renst”; SIA „Gints Bude modes
nams”; SIA "Valdari"; SIA „Pavilion”; SIA „Porcelāna galerija”; SIA "Arbodizains un druka";
SIA ‘Ticians”; SIA „Petra.lv”;SIA „Kids Gazette”; SIA „ĢB veidojumi”;SIA „Utha”; SIA
„Paletti Rīga”; SIA "Dekors RD”; SIA „Base Baltic”; SIA „Blank Blank”; SIA „Unastyle”; SIA
„Esseti Design”Zīmols Flash you&me; SIA „Ambienta”; SIA „Fashion.lv”, Studija Anna Led;
SIA „Thomson Furniture”;SIA „Apdrukas fabrika”;SIA „Love Design”; SIA „Mint Print”; SIA
„Stila grupa PILS”; SIA „Mailītis A.I.I.M.”; SIA „A & Audze”; SIA „Recycled.lv”; SIA
„MRMR”, zīmols Mareunrol’s; SIA „UKV”; SIA „Aģentūra Natalie”; SIA „Šusts”; SIA
„Zeltkaļi”; SIA „Metāla dizains AJ”; SIA „Tava studija”, Metalatelje.lv; SIA „Eht Fabrik” ;SIA
„Netra”; SIA „Mākslas galerija Putti”; SIA „Studija Naturals”; SIA „Arhetips”; SIA „Arhitektu
birojs Ģelzis-Šmits-Arhetips”; SIA „Dunovglass”; SIA „Angel Glass Design”.
Sadarbībā ar partneriem tika veicināta un atbalstīta talantīgo izglītojamo dalību Latvijas un
ārvalstu organizētajos konkursos, projektos, izstādēs.
Laba tradīcija izglītības iestādei ir katru gadu veidot kvalifikācijas darbu izstādi, gada
garumā vairākos Latvijas reģionos. Par tradīciju ir kļuvušas gadskārtējās informācijas dienas
jūnija vidū, kad katra izglītības programma prezentē sasniegumus un veikumu gada garumā visos
kursos, noslēgumā tiek demonstrēta modes skate, kuru rīko Apģērbu dizaina izglītības
programma.
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Izglītības iestādes izstāžu zālē notika divpadsmit izstādes, katru gadu pavasarī notiek
kvalifikācijas darbu projektu izstāde un jūnijā kvalifikācijas darbu izstāde, regulārs ir “Stop
kadrs” – izglītojamo un pedagogu kopīga foto izstāde, izglītības iestādes pedagogu darbu izstāde,
kā arī tiek veidoti sadarbības projekti izstāžu darbības organizēšanā.
Ar 2014./2015.mācību gadu izglītības iestāde uzsāka sadarbību ar makulatūras pārstrādes
uzņēmumu SIA “Līgatnes papīrs”, kā rezultātā iestāde līdz 2014.gada beigām nodevusi
pārstrādei gandrīz tonnu dažādas makulatūras.
Izglītības iestādei izveidojusies sadarbība ar Japānas vēstniecību, kas nodrošinājusi
izglītojamajiem un pedagogiem iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes pie Japāņu
origami mākslinieka Norio Torimoto, kā arī apmeklēt dažādus japāņu kultūras pasākumus
Latvijā.
5. NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Efektīva, uz rezultātu virzīta izglītības procesa vadība
Izglītības iestāde ir īstenojusi iepriekšējā plānošanas periodā noteiktos mērķus, veikusi
aktivitātes un 2014.gadā ir modernizētas telpas, iegūts jauns tehnoloģiskais aprīkojums,
nokomplektētas datorklases, iegādāts fotostudijas aprīkojums, ir nodrošināta pedagogu un
izglītojamo pastāvīga pieeja internetam.
Projektēšanas prasmes tiek attīstītas ar jaunas idejas meklējumiem kompozīcijas mācību
priekšmetā, attīstot dizaina formas izpētes procesu.
2014.gadā tika turpināts darbs pie izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošanas,
nostiprinot jau esošās vērtēšanas formas, izveidojot rezultātu analīzes sistēmu.
Izglītības iestādē 2013./2014. mācību gadā tiks organizēti centralizētie eksāmeni
vispārizglītojošajos priekšmetos un profesionālās kvalifikācijas eksāmens, pēc kuru sekmīgas
nokārtošanas paredzēts, ka izglītības iestādi absolvēs 110 jaunie dizaina speciālisti 9 izglītības
programmās. Profesionālais kvalifikācijas eksāmens tiks īstenots saskaņā ar 2011.gada
30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”, pieaicinot profesionālus nozares
speciālistus darbam eksāmenu komisijā.
Paredzēts, ka Profesionālās izglītības iestādē 2014./2015. mācību gadā organizēs
iestājeksāmenus, pēc kuriem Izglītības iestādē tiks uzņemti 154 izglītojamie 11 dizaina izglītības
programmās. Iestājeksāmenu organizēšana izglītības iestādē tiek īstenota saskaņā ar Kultūras
ministrijas rīkojumu.
2014./2015.mācību gadā Izglītības iestāde organizēs izglītības procesu 487
izglītojamajiem.
Izglītības procesa kvalitatīvu īstenošanu nodrošinās 94 pedagogi un 40 darbinieki.
Izglītības iestādei profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšana
2015.gadā tiek paredzēts, ka Profesionālās izglītības iestāde, pamatojoties uz 2011.gada 22.
februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.148 „Profesionālās izglītības iestādes kompetences
centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” iegūs profesionālās izglītības centra statusu.
Izglītības iestādes vadības organizatoriskās struktūras pilnveide
Līdz 2016.gadam izglītības iestādē paredzēts veikt organizatoriskās struktūras
reorganizāciju un pilnveidi, lai sasniegtu Izglītības procesa vadības mērķus un īstenotu
Profesionālās izglītības iestādes kompetences centra uzdevumus un stratēģiskos mērķus.
Profesionālā izglītības iestāde turpinās attīstīt radošo kapacitāti, veidojot stimulējošu
izglītības vidi, paplašinot izglītības sadarbību valstiskā un starptautiskā līmenī, veicinot inovatīvu
un ilgtspējīgu dizaina attīstību katrā izglītības programmā.
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Tiks pilnveidotas vidējās profesionālās izglītības programmas, veicinot tālākizglītības un
mūžizglītības programmu attīstību.
Tiks turpināts darbs pie vienotas mācību un darbnīcu bāzes Krišjāņa Valdemāra ielā 139 un
ēkā Lāčplēša ielā 55 izveides, attīstot un modernizējot mācību procesa materiāli tehnisko bāzi,
nodrošinot modernu konkurētspējīgu darba vidi, īpaši stiprinot starptautiski atzītus un/vai
reģionāli nozīmīgus radošos centrus, nodrošinot efektīvu darbību starptautiskajos projektos un
aktīvi iesaistoties vienotajā ES radošajā telpā.
Plānots veicināt inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstību un to komercializāciju,
stiprinot saites starp izglītības iestādi, radošām savienībām un industriju, attīstot modernus un
inovatīvus mehānismus zināšanu pārneses un biznesa mijiedarbības veicināšanai.
Plānots pilnveidot izglītojamo piesaisti, informējot par izglītības iespējām izglītības
iestādē. To panākt plānots ar vienmērīgu izglītības un radošā darba slodzi, ņemot vērā iepriekšējo
sagatavotību, ievērojot izglītības ētiku un veicinot sadarbību ar absolventiem.
Paredzēts paaugstināt izglītības iestādes pārvaldes sistēmas efektivitāti, ieviešot kvalitātes
vadības sistēmu, attīstot e-pakalpojumus un elektronisko dokumentu apriti, pilnveidojot procesus
un produktus, samazinot pedagoģiskā personāla noslogojumu ar vispārējiem administratīviem un
saimnieciskiem darbiem.
5.2. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti
2015. gadā paredzēts turpināt darbu pie jaunu prototipu izgatavošanas darbnīcu projekta
izstrādes. Prototipu izgatavošanas darbnīcas paredzēts izveidot Rīgā, Briāna ielā 13. Plānots, ka
sadarbības partneri šajā projektā būs Latvijas mākslas akadēmija un AS „Valsts Nekustamie
īpašumi”. Projektu paredzēts īstenot līdz 2019.gadam.
2015.gadā izglītības iestādē paredzēts turpināt sadarbību ar Eiropas dizaina un mākslas
izglītības iestādēm „Erasmus +” programmas ietvaros. Programma dod iespēju izglītojamajiem
un pedagogiem doties pieredzes un mācību apmaiņā uz Eiropas mākslas un dizaina izglītības
iestādēm.
2016.gadā plānots modernizēt izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas.
Projektam paredzēts piesaistīt Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) finanšu
līdzekļus. Darbus plānots pabeigt līdz 2018.gadam.
2016.gadā plānots modernizēt izglītības iestādes bibliotēkas, dabaszinātņu, un sporta
nodarbībām paredzētās mācību telpas, kā arī izveidot jaunu datorklasi projektēšanas apmācības
mērķim. Projektam paredzēts piesaistīt Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF)
finanšu līdzekļus. Darbus plānots pabeigt līdz 2018.gadam.
Izglītojamajiem un pedagogiem plānots piedalīties konkursā „Gada balva Dizainā”.
Plānots piedalīties gadskārtējā Starptautiskajā dizaina konkursā „Electrolux Design Lab.”
Alvis Līdaks

Direktors
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