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Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas 2012.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 vidējās profesionālās izglītības iestāde
Kultūras ministrijas padotībā, tai ir Valsts tiešās pārvaldes iestādes juridiskais statuss atbilstoši
„Profesionālās izglītības likuma” 15.panta 1.punktam.
Izglītības iestādei ir sava simbolika un konti Valsts kasē. Profesionālā izglītības iestāde ir
tiesīga lietot zīmogu ar valsts maza papildinātā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam par „Latvijas valsts
ģerboni”.
Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums, citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī izglītības
iestādes nolikums.
Profesionālās izglītības iestādes juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga,
LV-1013.

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 2012.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
Profesionālās 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.
Profesionālās izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība:
- īstenot licencētās profesionālās vidējās izglītības programmas;
- 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.
Profesionālās 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.
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Izglītības kvalitātes valsts dienests 2010.gada 2.martā ir izsniedzis profesionālās izglītības
programmas licences Nr. P-1662; P-1661; P-1663; P-1664; P-1665; P-1667; P-1666; P-1659.
Izglītības un zinātnes ministrija 2010.gada 14.aprīlī ir akreditējusi Profesionālās izglītības
iestādes „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 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.
Profesionālā izglītības iestāde īsteno 10 profesionālās vidējās izglītības programmas ar
akreditācijas termiņu 2016.gada 14.aprīlis:
- Tekstilizstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321406
Apakšspecializācijas Struktūras tekstils un Formas tekstils
- Apģērbu dizains, izglītības programmas kods: 3321411
- Ādas izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321410
- Stikla izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321409
- Keramikas izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321408
- Metāla izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321407
- Vides dizains, izglītības programmas kods: 3321402
Apakšspecializācija Formas dizains
- Interjera dizains, izglītības programmas kods: 3321403
- Koka izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321405
Saskaņā ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas darba plānu 2012.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 ieviešana.

1.4. Pārskata galvenie uzdevumi, prioritātes
Efektīva, uz rezultātu virzīta izglītības procesa vadība
Profesionālās izglītības iestāde 2012.gadā organizēja centralizētos eksāmenus
vispārizglītojošajos priekšmetos un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, pēc kuru sekmīgas
nokārtošanas izglītības iestādi absolvēja 120 jaunie dizaina speciālisti 10 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 eksāmenu
komisijā.
Profesionālās izglītības iestāde 2012.gadā organizēja iestājeksāmenus, pēc kuriem Izglītības
iestādē tika uzņemti 154 izglītojamie 10 dizaina izglītības programmās.
Iestājeksāmenu organizēšana Profesionālajā izglītības iestādē tika īstenota saskaņā ar
2012.gada 25.maija Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 5.1-1134 ”Par audzēkņu uzņemšanu Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolā 2012./2013.mācību gadā 1.kursā.
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2011./2012.mācību gadā Profesionālās izglītības iestāde organizēja izglītības procesu 514
izglītojamajiem, kuri apgūst dizaina un mākslas izglītību 10 izglītības programmās.
Izglītības procesa kvalitatīvu īstenošanu nodrošināja 96 pedagogi, no kuriem vispārizglītojošos
mācību priekšmetus mācīja 21 pedagogs un 72 pedagogi mācīja profesionālos mācību priekšmetus.
Profesionālajā izglītības iestādē izglītības procesa nodrošināšanai tika nodarbināti 39 administratīvie
un tehniskie darbinieki.
Jaunu izglītības programmu ieviešana
Profesionālajā izglītības iestādē tika turpināts darbs pie jaunu izglītību programmu izstrādes.
2012.gadā izstrādātas divas jaunas izglītības programmas.
- Izglītības programma-Reklāmas dizains, kuras īstenošanas ilgums ir 4 gadi. Izglītības
programmas kods:3321404. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija - vizuālās reklāmas dizaina
speciālists.
- Izglītības programma-Reklāmas dizains, kuras īstenošanas ilgums ir 2 gadi. Izglītības
programmas kods:35b21404. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija - vizuālās reklāmas dizaina
speciālists.
Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
Tika izstrādāta un tiek ieviesta 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 ir 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
Turpinot Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 55 rekonstrukciju, tika
paveikti 70% no plānotajiem darbiem.
Rekonstrukcijas darbi tiek 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.
Veiktas iepirkuma procedūras ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanai un tālākai darbībai
nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidei.
Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 rekonstrukcija
Turpinot Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139 daļēju
rekonstrukciju, tika paveikti 100% no plānotajiem darbiem.
Rekonstrukcijas darbi tiek 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.
Veiktas iepirkuma procedūras ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanai.
Veiktas iepirkuma procedūras mācību aprīkojuma iegādei.
Pabeigta plānoto mācību kabinetu modernizācija.
Pabeigta iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana izglītības programmu mācību telpās.
Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Ēveles ielā 2 rekonstrukcija
Turpinot Profesionālās izglītības iestādes ēkas Rīgā, Ēveles ielā 2 rekonstrukciju, tika paveikti
100% no plānotajiem darbiem.
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Rekonstrukcijas darbi tika īstenoti par KPFI finanšu instrumenta līdzekļiem, projekta
„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā
Rīgā, Ēveles ielā 2” ietvaros.
Saskaņā ar tehnisko projektu ēkai veikti fasādes siltināšanas darbi, nomainīti logi ēkas fasādē,
veikti ēkas jumta siltināšanas darbi, rekonstruēta ēkas apkures sistēma, no jauna ēka aprīkota ar
piespiedu ventilācijas sistēmu, nomainīti gaismas ķermeņi dzīvojamās un koplietošanas telpās, veikti
ēkas fasādes krāsošanas darbi.
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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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

2.1. tabula

2.1.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (PMB)
(latos)
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.
2.1.6.

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

Iepriekšējā
gada faktiskā
izpilde /2011./

Pārskata gadā,
2012.gadā
apstiprināts
likumā

Pārskata gadā,
2012.gadā
faktiskā izpilde

903377

974655

972294

857055

924655

924655

46322

50000

47639

0
0
903307
903307
805307
0

0
0
974725
974725
885725
0

0
0
972364
972364
88364
0

98000

83000

83000

0

0

0

0
0

0
6000

0
6000
2.2. tabula

2.1.2. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (KPFI)

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

Finansiālie rādītāji
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

Iepriekšējā
gadā
faktiskā izpilde
/2011./
3
247634

(latos)

Pārskata gadā 2012.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
4
5
252704
145245

37145
0

37906
0

23347
0

210489
0
247634
23165
23165
0

214798
0
252704
0
0
0

121898
0
145245
0
0
0
7

1
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

2
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

2.2. Tabulas turpinājums
5

3

4

0

0

0

0

0

0

0
224469

0
252704

0
145245
2.3. Tabula

2.1.3. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (ERAF)
(latos)
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.

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

Iepriekšējā
gadā
faktiskā izpilde
/2011./

Pārskata gadā 2012.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde

512169

682897

271366

512169

682897

271366

0

0

0

0
0
512169
13500
13500
0

0
0
682897
8500
8500
0

0
0
271366
8500
8500
0

0

0

0

0

0

0

0
498669

0
674397

0
262866

2.1.4. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (ESF)

2.4. Tabula
(latos)

Nr.p.k.
1.
1.1.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
dotācijas

Iepriekšējā
gadā
faktiskā izpilde
/2011./

Pārskata gadā 2012.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde

86066

87434

87434

0

0

0
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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
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

2.4. Tabulas turpinājums
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3

4

0

0

0

86066
0
86066
86066
9341
0

87434
0
87434
87434
10484
0

87434
0
87434
87434
10484
0

76725

76950

76950

0

0

0

0
0

0
0

0
0
2.5. Tabula

2.1.5. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (LEO)

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.

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

Iepriekšējā
gadā
faktiskā izpilde
/2011./

(latos)

Pārskata gadā 2012.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde

12830

7194

7171

0

0

0

0

0

0

12830
0
12830
12830
12830
0

7194
0
7194
7194
7194
0

7171
0
7171
7171
7171
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
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2.6. Tabula
2.1.6. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (LNG)
(latos)
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.

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

Iepriekšējā
gadā
faktiskā izpilde
/2011./
0

Pārskata gadā 2012.
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
60641
60549

0
0

60641
0

60549
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
60641
60641
60641
0
0

0
0
60549
60549
60549
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 10 izglītības programmās,
finanšu resursi tiek paredzēti budžeta Kultūrizglītība programmā.

2.3. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
Izglītības iestāde 2012.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
Profesionālajās vidējās dizaina izglītības programmās mācību procesa kvalitāti nodrošināja
pedagogu sadarbība, veidojot starp priekšmetu saikni, aktualizējot mācību uzdevumus atbilstoši
mūsdienu prasībām. Pedagogu darba kvalitāti vērtēta metodiskās komisijas sēdēs, analizējot
izglītojamo mācību darba rezultātus starpizvērtējumos un skatēs/eksāmenos. Katru mēnesi tika
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apkopotas un izvērtētas izglītojamo sekmes un kavējumi. Mācību procesa atspoguļojums tika veikts
grupu nodarbības žurnālos, aizpildot tos atbilstoši prasībām.
Profesionālā izglītības iestāde mācību darbu organizēja mērķtiecīgi, veidojot motivāciju
mācīties. Katrā mācību priekšmetā, katrā tēmā tika sagatavoti prezentācijas un darba materiāli.
Mācību satura apguvei tika pielietotas dažādas mācību metodes un darba formas: teorētiskās un
praktiskās nodarbības, grupu un individuālais darbs, projektu darba metode, darbu analīze, darbu
pašvērtējums, dotās tēmas izpētes materiāla atrašana un atlase, prezentācijas sagatavošana,
apgūstot pamatiemaņas prezentēšanas prasmēs un prezentācijas materiālu tehniskajā sagatavošanā.
Analizējot 2012./2013.mācību gada darba rezultātus, sasniegumus un izglītības procesa
kvalitāti tika izdarīti secinājumi:
- Kopējais izglītojamo zināšanu un prasmju līmenis tiek raksturots, kā teicams.
- Īpaši labi rezultāti tika sasniegti profesionālajos mācību priekšmetos, kvalifikācijas eksāmenā
un komunikācijas zinībās, īpaši kultūras vēsturē, Latvijas un pasaules vēsturē, kur vidējais vērtējums ir
7,3 balles. Mākslas vēsturē attiecīgi 6,8 balles. Rādītāji liecina, ka mācību priekšmeti ir devuši
izglītojamajiem daudzpusīgu skatījumu uz mākslas un vēstures procesiem. Lai sasniegtu labus
rezultātus mācību priekšmetos, pedagogi pielietoja radošas un inovatīvas mācību metodes, kas
iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju.
- Labi rezultāti tika sasniegti eksaktajā priekšmetu grupā. Matemātikā labus rezultātus uzrādīja
pirmā, otrā un trešā kursa izglītojamie.
- Izglītojamo valsts pārbaudījumu statistiskā analīze par 2012.gada eksāmenu rezultātiem
latviešu valodā un literatūrā parāda, ka izglītojamo zināšanu un prasmju vērtējums virs 80% bija 14
izglītojamajiem, matemātikā – 16 izglītojamajiem, vēsturē - 9 izglītojamajiem, angļu valodā - 19
izglītojamajiem.
Profesionālo mācību priekšmetu darba kvalitātes vērtējums ir profesionālās kvalifikācijas
eksāmens, pirms kura realizācijas tika izstrādāts un aizstāvēts kvalifikācijas darba projekts.
Profesionālie kvalifikācijas eksāmeni tika analizēti, salīdzinot ar iepriekšējo gadu rezultātiem.
- Interjera dizaina izglītības programmā 2012./2013.mācību gadā tika izstrādāti grafiskā
dizaina tēmai veltīti darbi, kuri ieguva ļoti augstu novērtējumu un ir izcils piemērs reklāmas dizaina
izglītības programmas kvalifikācijas darbu tēmai.
- Profesionālās kvalifikācijas eksāmenā izglītojamajiem vidējais vērtējums sasniedza 8,81
balles. Augstāko vērtējumu 10 balles saņēma 21 izglītojamais, 9 balles saņēma 51 izglītojamais, 8
balles saņēma 19 izglītojamie, 7 balles saņēma 7 izglītojamie.
- Vispārizglītojošo un Profesionālo mācību priekšmetu kvalitāte un apjoms atbilda darbības
stratēģijā plānotajiem mērķiem.

2.6. Būtiskākie pakalpojumi
Profesionālās izglītības iestāde 2012.gadā sniedza izglītības pakalpojumus 10 izglītības
programmās, kuras izmantoja 512 izglītojamie.
- Tekstilizstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321406
Apakšspecializācijas Struktūras tekstils un Formas tekstils
- Apģērbu dizains, izglītības programmas kods: 3321411
- Ādas izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321410
- Stikla izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321409
- Keramikas izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321408
- Metāla izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321407
- Vides dizains, izglītības programmas kods: 3321402
Apakšspecializācija Formas dizains
- Interjera dizains, izglītības programmas kods: 3321403
- Koka izstrādājumu dizains, izglītības programmas kods: 3321405
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2.7. tabula
Izglītojamo skaits Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā uz
2012.gada 1.septembri
Izglītības programma / kurss
1. kurss
2. kurss
3. kurss
4. kurss
Interjera dizains, izglītības programmas
kods: 3321403
24
22
20
15
Apģērbu dizains, izglītības
programmas kods: 3321411
26
18
25
20
Ādas izstrādājumu dizains, izglītības
programmas kods: 3321410
13
11
8
4
Formas tekstils, izglītības programmas
kods: 3321406
15
13
12
9
Struktūras tekstils, izglītības
programmas kods: 3321406
11
7
6
8
Stikla izstrādājumu dizains, izglītības
programmas kods: 3321409
10
12
7
10
Keramikas izstrādājumu dizains,
izglītības programmas kods: 3321408
10
11
13
9
Metāla izstrādājumu dizains, izglītības
programmas kods: 3321407
14
8
11
10
Formas dizains, izglītības programmas
kods: 3321402
19
15
14
10
Koka izstrādājumu dizains, izglītības
programmas kods: 3321405
12
9
10
13
Kopā
154
126
126
108

Kopā
81
89
36
49
32
39
43
43
58
44
514
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3.

PERSONĀLS

Izglītības procesa kvalitatīvu īstenošanu 2012.gadā izglītības iestādē nodrošināja 88 pedagogi
un 39 darbinieki.
Lai pilnvērtīgi izmantotu jauno datortehnoloģiju un datoru programmas iespējas, izglītības
iestāde 2012.mācību gadā organizēja pedagogu tālākizglītības kursus datorgrafikā, apgūstot rastra
grafikas un vektorgrafikas izmantošanas iespējas. Kursu mērķis – sniegt iespēju pedagogam apgūt
datorprogrammu lietošanas prasmes profesionālo mācību priekšmetu mācīšanas procesā un
informācijas tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā.
48 pedagogi 2012./2013.mācību gadā ir saņēmuši sertifikātus un apliecības par tālākizglītības
programmu apguvi.
Pedagogu tālākizglītība ESF projekta ietvaros „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu
tālākizglītība” Nr.2009/0208/1DP/1.2.1.1.4/09/IPIA/VIAA/005 deva iespēju daudziem profesionālo
mācību priekšmetu pedagogiem papildināt zināšanas un gūt papildus pieredzi dažāda satura kursos
un lekcijās.
Vairākiem izglītības iestādes pedagogiem bija iespēja pieredzi papildināt kādā no Eiropas
Savienības valstīm - Dānijā, Čehijā, Spānijā.
Pedagogi mākslinieki, dizaineri Artis Nīmanis, Ivars Drulle, Liene Jākobsone piedalījās
starptautiskajās izstādēs – Artis Nīmanis ieguva Red Dot dizaina balva kategorijā produktu dizains ar
kolekcijas ,,DECO’’ trauki.
Profesionālajai pilnveidei un jaunāko dizaina tendenču iegūšanai pedagogi apmeklēja
profesionālas dizaina meses Milānā, Ķelnē, Londonā “100% design”, “Tent London”.
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4.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

2012.gadā sadarbībā ar Dizaina Informācijas centru tika organizēta izstāde Igaunijas
Laikmetīgais plakāts (100 labāko kultūras plakātu izstāde); sadarbības projekts ar ,,Arctic paper’’
Papīra darbi un nedarbi – izstādi ar saviem darbiem veidoja Interjera dizaina izglītības programmas
1.kurss pedagoga Ingrīdas Smilškalnas vadībā, Formas dizaina izglītības programmas 3.kurss
pedagoga Dainas Zvanītājas vadībā un Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programma, pedagoga
Ilizanes Grīnbergas vadībā.
Pedagogi aktīvi piedalījās dizaina un mākslas norisēs Latvijā un ārzemēs, rīkoja
personālizstādes – skolas izstāžu zālē 2012.gada septembrī norisinājās glezniecības un tēlniecības
darbu izstāde “Bernāts, Siliņš, Miķelsons”.
Pedagogi, profesionāli mākslinieki, rīkoja personālizstādes: Kārlis Siliņš galerijā ,,Mākslas
banka’’, Ivars Miķelsons galerijā „Istaba’’, Igors Bernāts galerijā ,,Mākslas banka’’, Māris Šustiņš
galerijā “Putti”. Tiek rīkotas pedagogu mākslinieku grupu izstādes, 2012.gadā ir piedalījušies vairāki
pedagogi - Ruta Linīte, Kārlis Siliņš, Ilizane Grīnberga, Liene Jākobsone, Artis Nīmanis, Liena
Bondare, Ivars Drulle, Māris Šustiņš.
Pedagogs Ivars Drulle, Formas dizaina izglītības programmas metodiskās komisijas vadītājs
un tēlnieks, ir piedalījies Starptautiskajā mākslas rezidencē Itālijā, Toskānā. Latvijā izvirzīts V.Purvīša
balvai, finālistu izstādei notiekot izstāžu zālē ,,Arsenāls”.

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

Valsts Izglītības un attīstības aģentūras organizētajā pieredzes apmaiņas programmā
„Leonardo da Vinci” Nr. 2012-1-LV1-LEO03-03400, 2012.gadā projektā "Forma dizainā" piedalījās 8
pedagogi, kuri iepazinās ar izglītības darbu Dānijā un Spānijā.
2012./2013.mācību gadā. “Gada balva dizainā” piedalījās 12 izglītojamie un 2 pedagogi,
3.vietu kategorijā ,,Produktu paraugu dizains’’ ieguva Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības
programmas izglītojamā Katrīne Gruzinska ar darbu ,,Melnbalts’’, projekta un darba vadītāja I. Vipule.
Mācību praksē 2012./2013.mācību gadā noslēgti sadarbības līgumi un izglītojamie devušies
uz Rīgas Krēslu Fabriku, Seno rotu kalvi, Rīgas Porcelāna muzeju, SIA "Valdari", SIA "Arbodizains un
druka", SIA "Dekors RD.
Profesionālās izglītības iestāde, veicinot izglītojamo karjeras iespējas un skolas
atpazīstamību, lielu vērību veltīja tikšanās pasākumiem ar citu augstskolu lektoriem un 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. Diferencēti tika strādāts gan ar talantīgiem izglītojamajiem, gan ar
mazāk aktīvajiem, piedāvājot atbilstošus uzskates materiālus, dažādus risinājumus, kas paredz
diferencētu laika un izpētes materiāla sagatavošanu.

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Profesionālās izglītības iestāde īstenoja mērķtiecīgu 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. Sadarbojās ar ražotājiem “Stora enso”, „Arctic
paper’’, “Zofa”, “Akzo Nobel”.
Mācību prakses notika Latvijas dizaina birojos, ražotnēs un uzņēmumos, sadarbojoties
profesionālās izglītības iestādei, izglītības programmu īstenotājiem, izglītojamajiem ar darba devējiem.
Profesionālā izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos,
projektos, izstādēs un pasākumos
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Profesionālās izglītības iestāde īstenojusi sadarbības projektus „Leonardo da Vinci”
programmas ietvaros ar Čehijas, Dānijas, Francijas, Spānijas izglītības iestādēm, īstenojusi
sadarbības projektus „Comenius” programmas ietvaros ar Vācijas, Čehijas, Somijas, Bulgārijas,
Turcijas izglītības iestādēm.
Tradīcija 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.
Izstāžu zālē notika vairākas regulāras 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.
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5. NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti
Jaunu izglītības programmu ieviešana
Nākamajā gadā tiks turpināts darbs pie jaunu izglītību programmu izstrādes un īstenošanas
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. 2013.gadā tiks izstrādātas un īstenotas divas jaunas izglītības
programmas.
- Izglītības programma-Reklāmas dizains, kuras īstenošanas ilgums ir 4 gadi. Izglītības
programmas kods:3321404. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija- vizuālās reklāmas dizaina
speciālists.
- Izglītības programma-Reklāmas dizains, kuras īstenošanas ilgums ir 2 gadi. Izglītības
programmas kods:35b21404. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija- vizuālās reklāmas dizaina
speciālists.
Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
Tiks turpināta, lai īstenotu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas attīstības un investīciju
stratēģiju 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 1195066 apmērā (Viens miljons viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši
sešdesmit seši lati un 00 santīmi).
ERAF finansētās aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
profesionālās izglītības programmu īstenošanā” īstenošanas laikā jau ir veikti ēkas renovācijas darbi,
Kr. Valdemāra ielā 139, pilnveidoti un aprīkoti mācību kabineti, iegādātas iekārtas un darbagaldi
profesionālo mācību priekšmetu uzlabošanai.

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi
Efektīva, uz rezultātu virzīta izglītības procesa vadība
Profesionālā izglītības iestāde ir īstenojusi iepriekšējā plānošanas periodā noteiktos mērķus,
veikusi aktivitātes un 2012.gadā ir modernizētas telpas, iegūts jauns tehnoloģiskais aprīkojums,
nokomplektētas datorklases, iegādāts fotostudijas aprīkojums, ir nodrošināta pedagogu un izglītojamo
pastāvīga pieeja internetam.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „LR Kultūras ministrijas Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
profesionālās izglītības īstenošanai” ietvaros izveidota moderna konkurētspējīga materiālā bāze:
- Iegādāti jauni individuāli galdi piecās no 10 mācību telpām vispārizglītojošo mācību
priekšmetu blokā.
- Aprīkotas 2 mācību priekšmetu klases ar interaktīvajām tāfelēm, veikta pedagogu apmācība
sistēmas lietošanā.
- Aprīkotas 4 datorklases ar datortehniku un datortehnikas piederumiem, programmatūru un
tās atbalstu.
- Visās dizaina izglītības programmās iegādāti portatīvie datori, fototehnika un fototehnikas
piederumi, projektori, skeneri, printeri.
- Iekārtas šūšanas darbnīcai Apģērbu dizaina, tekstilizstrādājumu dizaina un ādas
izstrādājumu dizaina programmās.
- Keramikas apstrādes iekārtas un instrumenti.
- Kokapstrādes darbgaldi un darba rīki.
- Stikla apstrādes iekārtas un instrumenti.
- Metāla apstrādes iekārtas un instrumenti, juvelieru galdi.
- Zīmēšanas, gleznošanas molberti, galdi uzstādījumiem, plaukti darbu žāvēšanai.
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- Papildināta profesionālā mācību literatūra – 2012./2013.mācību gadā iegādātas 134
vienības.
Skicēšanas prasmes tiek attīstītas ar jaunas idejas meklējumiem kompozīcijas mācību
priekšmetā, attīstot dizaina formas skicēšanu. Zīmēšanas apmācības programmā, iekļaujot dizaina
formas uzbūves zīmējumu, veidojas telpiskā un konstruktīvā domāšana.
Pēc jaunā mācību plāna ir iesākta dizaina un stila vēstures papildus apgūšana paralēli
kompozīcijas mācību stundām. Plānots pārskatīt kultūras vēstures cikla mācību priekšmetu
sadalījumu, lai 2.kursā varētu iekļaut dizaina vēstures apskatu no 20.gadsimta līdz mūsdienām.
2012.gadā tika turpināts darbs pie izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošanas,
nostiprinot jau esošās vērtēšanas formas, izveidojot rezultātu analīzes sistēmu.
Profesionālā izglītības iestādē 2012./2013.gadā tiks organizēs centralizētie eksāmeni
vispārizglītojošajos priekšmetos un profesionālās kvalifikācijas eksāmens, pēc kuru sekmīgas
nokārtošanas paredzēts, ka izglītības iestādi absolvēs 99 jaunie dizaina speciālisti 10 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 2013./2014.mācību gadā organizēs
iestājeksāmenus, pēc kuriem Izglītības iestādē tika uzņemti 150 izglītojamie 10 dizaina izglītības
programmās. Iestājeksāmenu organizēšana izglītības iestādē tiek īstenota saskaņā ar Kultūras
ministrijas rīkojumu ”Par audzēkņu uzņemšanu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā
2013./2014.mācību gadā 1.kursā.
2013./2014.gadā Izglītības iestāde organizēs izglītības procesu 509 izglītojamajiem.
Izglītības procesa kvalitatīvu īstenošanu nodrošinās 88 pedagogi un 39 darbinieki.
Izglītības iestādei profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšana
2014.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
2013.gadā 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.
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
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produktus, samazinot pedagoģiskā personāla noslogojumu ar vispārējiem administratīviem un
saimnieciskiem darbiem.

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti
2013.gadā profesionālās izglītības iestādē paredzēts turpināt sadarbību ar Eiropas dizaina un
mākslas izglītības iestādēm „Leonardo da Vinci” programmas ietvaros. Programma dod iespēju
izglītojamajiem un pedagogiem doties pieredzes un mācību apmaiņā uz Eiropas mākslas un dizaina
izglītības iestādēm.
Plānots pabeigt modernizēt un atjaunot mācību programmu aprīkojumu Profesionālās
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” piesaistītos finanšu līdzekļus.
- Izglītojamajiem un pedagogiem plānots piedalīties konkursā par Gada balvu Dizainā.
2013.gadā plānots piedalīties Starptautiskajā dizaina konkursā „Electrolux Design Lab.”
- Sadarbībā ar Izglītības ministriju, Kultūras ministriju un darba devēju asociāciju plānots
izstrādāt Profesionālās izglītības iestādes kā Kompetences centra vīziju un meta skices Kompetences
centra mācību darbnīcām.
Direkors

Alvis Līdaks
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