LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola
Reģistrācijas Nr. 90000030555
Hāmaņa ielā 2A, Rīga, LV-1007

2014. GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS
1. Ziņas par valsts budžeta izglītības iestādi.
2. Informatīvais vadītāja ziņojums par darbību 2014. gadā.
3. Budžets un tā izlietojums 2014. gadā.
1. ZIŅAS PAR VALSTS BUDŽETA IZGLĪTĪBAS IESTĀDI
1. Nosaukums:
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas VIDUSSKOLA
2. Izglītības iestādes reģistrācijas datums un numurs:
19.02.2002. Nr. 3331301253
3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas datums un numurs:
29.02.1996.
Nr.90000030555
4. Juridiskā adrese:
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
5. e – pasts:
info@jrrmv.lv
6. Mājas lapa:
www.jrrmv.lv
7. Tālrunis:
kanceleja – 67601783;
8. Fakss:
67614709
9. Centrālā iestāde:
LR Kultūras ministrija
10. Finanšu gads:
01.01.2014. – 31.12.2014.
11. Direktors:
Jānis Ziņģītis (no 01.11.2006.);
12. Audzēkņu skaits uz 01.10.2014.:
mākslas vidusskolā
126
mākslas skolā
99
13. Nodarbināto skaits uz 31.12.2014.:
kopā 66,
t.sk. pamatdarbā 50,
blakusdarbā 16
2. VADĪBAS ZIŅOJUMS
Izglītības programmas
2014. gadā Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV)
īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas:
33 211 01 Mākslas, iegūstamā kvalifikācija – Ilustrators
33 213 01 Vizuālās saziņas līdzekļu māksla, iegūstamā kvalifikācija –
Multimediju dizaina speciālists
 33 213 01 Vizuālās saziņas līdzekļu māksla, iegūstamā kvalifikācija –
Foto dizaina speciālists
JRRMV īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu – 20V 211 00 Vizuāli



plastiskā māksla.
Programmas ir licencētas līdz 2016. gadam. JRRMV ir akreditēta līdz 2016.
gadam.
JRRMV ir izstrādāta un licencēta izglītības programma: 35B 21101 Mākslas,
profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās izglītības, iegūstamā kvalifikācija –
Ilustrators. Programmas ilgums ir 2 gadi un tā paredzēta jauniešiem, kas
ieguvuši vidējo izglītību un vēlas iegūt kvalifikāciju profesionālo kvalifikāciju
mākslā. JRRMV plāno uzsākt programmas īstenošanu gadījumā, ja sakarā ar
demogrāfisko situāciju turpmākajos gados 1. kursā neizdosies uzņemt
pietiekamu audzēkņu skaitu vidējās profesionālās izglītības programmās pēc
pamatizglītības iegūšanas.
Audzēkņi
2014. gadā JRRMV vidējais audzēkņu skaits ir 127. Uz 2014./2015. mācību
gadu JRRMV tiek uzņemti 37 audzēkņi: 1. kursā – 35 audzēkņi, uz brīvajām
vietām 2. kursā – 2 audzēkņi. Konkurss uz vienu vietu ir 1,5 cilvēki.
2014.gadā JRRMV absolvē 27 audzēkņi:




profesionālās vidējās izglītības programmu Mākslas absolvē 12
audzēkņi,
iegūstot
Ilustratora
kvalifikāciju
(3.
profesionālās
kvalifikācijas līmenis);
profesionālās vidējās izglītības programmu Vizuālās saziņas līdzekļu
māksla absolvē 15 audzēkņi. Multimediju dizaina speciālista
kvalifikāciju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) iegūst 8 absolventi.
Foto dizaina speciālista kvalifikāciju (3. profesionālās kvalifikācijas
līmenis) iegūst 7 absolventi.

No absolventiem tālāk izglītību Latvijas Mākslas akadēmijā turpina 19%, citās
Latvijas augstskolās – 7%, ārzemēs studē – 4%, bet 74% audzēkņu uzsāk
darba gaitas.
2013./2014.m.g. obligātajos valsts eksāmenos audzēkņi ieguvuši ļoti labus
rezultātus: angļu valodā kopvērtējumā iegūti 72%, latviešu valodā un
literatūrā – 75%, matemātikā – 53%. Izvēles valsts eksāmenus kārtoja
27audzēkņi. 20 audzēkņi izvēlas kārtot Latvijas un pasaules vēstures
eksāmenu, kopvērtējumā iegūstot 57%, septiņi audzēkņi kārto eksāmenu
krievu valodā, iegūstot 86%, viens audzēknis kārto eksāmenu vācu valodā un
ieguva 75%. Salīdzinot ar 2013.gada eksāmenu rezultātiem, 2014.gadā
centralizēto eksāmenu rezultāti visos priekšmetos ir augstāki.
Mazā Mākslas skola (MMS)
JRRMV struktūrvienībā Mazā Mākslas skola 2014.gadā mācību gada sākumā
mācās 110 audzēkņi, mācību gada beigās 97 audzēkņi, kuri apgūst
profesionālās ievirzes programmu Vizuāli plastiskā māksla. Gada sākumā
mācību maksa Mazajā Mākslas skolā ir EUR 17,07 mēnesī, bet, sākot ar
2014.gada 1.septembri, mācību maksa ir EUR 17 mēnesī. (JRRMV varēja
samazināt mācību maksu, pamatojoties uz to, ka 2014.gadā samazinājās
izdevumi par apkuri, jo skolā bija uzstādīts jauns gāzes apkures katls.) Mācību
maksas atlaidi 100% apmērā ir tiesības saņemt JRRMV pedagogu bērniem,
kas mācās Mazajā Mākslas skolā, un bērniem no trūcīgām ģimenēm, uzrādot
attiecīgu izziņu. 2014. gadā mācību maksas atlaidi 100% apmērā saņem 1
audzēknis. Mācību maksas atlaidi 50 % apmērā ir tiesības saņemt bērniem no
maznodrošinātām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk bērnu. 2014.
gadā šādas atlaides ir 31 audzēknim.
2014.gadā MMS absolvē 20 audzēkņi. Pieci absolventi turpina mācības JRRMV.

Pedagogi un pedagoģiskie darbinieki
2014. gadā JRRMV strādā 35 pedagogi: 21 profesionālās izglītības pedagogs,
14 vispārējās vidējās izglītības pedagogi. Kopējais pedagoģisko likmju skaits –
29,63 likmes. Pedagogu darba samaksas likmes tiek noteiktas esošā
finansējuma ietvaros atkarībā no pedagoga darba stāža un darba pienākumu
izpildes rezultātiem. 2014. gadā JRRMV pedagogu darba samaksa par vienu
likmi ir EUR 513 – 555. 2014. gadā JRRMV pedagogi saņem MK noteikumos
nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” paredzētās piemaksas par
darba 3. vai 4. kvalitātes pakāpi un par papildu pedagoģisko darbu.
3.kvalitātes pakāpes piemaksas ir 19 pedagogiem, 4.kvalitātes pakāpes
piemaksa ir 1 pedagogam. Piemaksas par papildus pedagoģisko darbu saņem
7 pedagogi.
Struktūrvienībā Mazā Mākslas skola strādā 11 pedagogi. Kopējais pedagoģisko
likmju skaits – 5,73 likmes. MMS pedagogu darba samaksa ir noteikta esošā
finansējuma ietvaros, ņemot vērā darba stāžu. 2014.gada sākumā tā ir EUR
452 – 505 par likumi. No 1.septembra tā ir EUR 514 – 531 par likmi. Četri
pedagogi saņem piemaksu par darba kvalitāti.
Ņemot vērā pedagogu darba izpildes rezultātus, 2014.gada decembrī
pedagogi tiek materiāli stimulēti atbilstoši MK noteikumu nr. 836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 27. pantā noteiktajam.
2014.gada decembrī Kultūras ministrija veic JRRMV direktora Jāņa Ziņģīša
darba izpildes novērtēšanu. Novērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu
Nr.494 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba
izpildes novērtēšanu” 22.pantu, kas nosaka to, ka iestādes vadītāja darbību
vērtē ne retāk kā reizi divos gados. J.Ziņģīša darba izpilde tiek novērtēta ar
vērtējumu „ļoti labi”.
Darbinieki
2014. gadā JRRMV strādā 24 darbinieki – saimnieciskais un atbalsta
personāls.
Būtiskākie notikumi kas attiecas uz darbiniekiem 2014.gadā, ir šādi:
1) skolas lietvede, kas veic arī personāla vadības un uzskaites funkcijas,
dodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Uz lietvedes prombūtnes laiku
darbā tiek pieņemta cita lietvede, kurai nav pieredze darbā ar
„Horizon” personāla vadības sistēmu. Sakarā ar pāreju uz eiro pieaug
lietvedības darba apjoms. Neskatoties uz to, lietvedības darbs
2014.gadā rit bez sarežģījumiem.
2) 2014.gadā tiek veikta darbinieku darba izpildes kvalitātes novērtēšana,
izmantojot Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu
(NEVIS). Ņemot vērā darbinieku darba kvalitātes novērtējumu,
2014.gada decembrī JRRMV darbiniekiem tiek izmaksātas prēmijas.
3) Uzlabojoties JRRMV finanšu situācijai, 2014.gadā JRRMV tiek veikta
pamatdarbā
strādājošo
pedagogu
un
darbinieku
veselības
apdrošināšana.
Pāreja uz eiro
2014. gadā notiek pāreja uz eiro valūtu. JRRMV izmanto datorizēto
grāmatvedības sistēmu „Horizon”. Veicot pāreju uz eiro, vērtības, kas
„Horizon” sistēmā ir norādītas latos, netiek konvertētas uz eiro automātiski.
Konvertāciju manuāli veic JRRMV grāmatvedes. Tas būtiski palielina JRRMV
grāmatvedības darba apjomu, tomēr, pateicoties abu JRRMV grāmatvežu
kompetencei un pieredzei, JRRMV spēj sekmīgi pāriet uz eiro.

Materiāli tehniskais nodrošinājums
2014. gadā JRRMV materiāli tehniskā bāze ir balstīta uz valsts budžeta
finansēšanas plānu. Finanšu līdzekļi tiek novirzīti JRRMV materiāli tehniskās
bāzes uzturēšanai un mācību programmu nodrošinājumam.
Ēkas
JRRMV atrodas Rīgā Hāmaņa ielā 2a. Skolas teritorijā ietilpst zemes gabals
4174m² platībā, skolas ēka ar platību 2256m² un garāža ar kopējo platību
98.5m². Skolas un garāžas ēkas un zeme zem tām pieder Rīgas pilsētai, un
JRRMV tās nomā no pašvaldības. Nomas līgums ir spēkā līdz 2022. gada 10.
martam. 2000. gadā ēka Rīgā Hāmaņa ielā 2a ir atjaunota par valsts
līdzekļiem, ieguldot ēkas atjaunošanā LVL 716 391 (EUR 1 019 332). Saskaņā
ar nomas līgumu līdz 2015. gada 31.augustam valsts līdzekļi, kas ieguldīti ēku
remontā un rekonstrukcijā, tiek ieskaitīti nomas maksā, līdz ar to nomas
maksa par ēkām skolai nav jāmaksā. Tomēr, sākot ar 2015. gada 31.
augustu, JRRMV budžetā jāparedz papildus līdzekļi – EUR 5853.69 mēnesī
(EUR 70244.33 gadā) – par ēkas nomu, kas būtiski sadārdzina skolas
uzturēšanas izmaksas. JRRMV par to ir informējusi Kultūras ministriju, un
Kultūras ministrija 2015. gadā ir piešķīrusi papildus līdzekļus telpu nomai.
Ņemot vērā pieejamo finansējumu, 2014.gadā JRRMV tiek veikts kosmētiskais
remonts aktu zālē un nomainīts grīdas segums aktu zālē un vairākās telpās.
Normatīvie akti
Sadarbībā ar Nacionālā Kultūras centra Kultūrizglītības un radošo industriju
nodaļu un Kultūras ministrijas Juridisko nodaļu tiek izstrādāts jauns JRRMV
nolikums. Pamatojums: iepriekšējais JRRMV nolikums ir novecojis un to ir
nepieciešams aktualizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līdz
ar jaunā nolikuma aktualizēšanu tiek aktualizēti arī JRRMV iekšējie normatīvie
akti.
Budžets
JRRMV budžetu 2014. gadā veido valsts budžeta dotācija un pašu ieņēmumi.
JRRMV pašu ieņēmumus veido mācību maksa Mazajā Mākslas skolā un
ieņēmumi no telpu iznomāšanas. 2014. gadā JRRMV pašu ieņēmumi ir EUR 13
840.
Valsts budžeta dotāciju veido dotācija JRRMV, kas tiek izlietota skolas
uzturēšanai, profesionālās vidējās izglītības pedagogu un darbinieku darba
samaksai un dotācija profesionālās ievirzes (MMS) pedagogu darba samaksai.
2014. gada sākumā JRRMV valsts budžeta dotācija ir EUR 625 438, MMS
dotācija ir EUR 44 607. Sākot ar 2014.gada 1.septembri, tiek piešķirta
papildus dotācija EUR 3094 JRRMV pedagogu atalgojumam (vidējās
profesionālās izglītības pedagogi) un EUR 600 MMS (profesionālās ievirzes
pedagogi) atalgojumam.
Lai nodrošinātu izglītojamo tiesības uz bezmaksas izglītību, 2014.gadā tiek
piešķirta papildus dotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 31 000. Atbilstoši
Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.893 ”Kārtība, kādā
valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi
izglītības iestādēm” 3.punktā noteiktajam JRRMV veic mācību līdzekļu iegādi.
JRRMV iegādājas pamatlīdzekļus par EUR 21 150 un inventāru par EUR 9850.
2014.gadā tiek piešķirta dotācija Radošās partnerības programmai (RPP) EUR
14 228,00.
Ņemot vērā iepriekšminēto, 2014.gada noslēgumā kopējā valsts budžeta
dotācija skolai ir EUR 718 942.

Radošās partnerības programma (RPP)
2014. gadā JRRMV piedalās KM īstenotajā radošās partnerības programmā.
Programmas ietvaros JRRMV īsteno divus projektus: „Rozentāla pēdas pilsētā”
un „Māksla pieder tautai”.
Projekts „Rozentāla pēdas pilsētā” veidots sadarbībā ar Saldus novada
pašvaldību un Saldus Mākslas skolu. Projekta mērķis ir veicināt Saldus pilsētas
un novada atpazīstamību saistībā ar J.Rozentāla vārdu, un gatavoties
J.Rozentāla 150 gadu dzimšanas dienas pasākumiem 2016.gadā.
Projekts „Māksla pieder tautai” veidots sadarbībā ar LR Ieslodzījuma vietu
pārvaldes Iļģuciema sieviešu cietumu. Projekta ideja ir mazināt stereotipus
sabiedrībā, uzsverot, ka atšķirīgiem sabiedrības locekļiem ir iespēja
kontaktēties un satikties neierastā kontekstā.
ERAF projekts “JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo
izglītības programmu īstenošanai”
2013.gada 31.decembrī noslēdzas projekts „JRRMV mācību aprīkojuma
modernizācija
profesinālo
izglītības
programmu
īstenošanai”
(3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001), kas norisinās Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastrukūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”.
Projekta mērķis – pilnveidot JRRMV izglītības programmu „Vizuāli plastiskā
māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” īstenošanai nepieciešamo
materiāli tehnisko bāzi, veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.
Projekta īstenošanas laiks ir 2010. – 2013. gads. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 728 546,62. Projekts noslēdzas 2013. gada 31.decembrī, un 2014. gada
3. aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprina beidzamo projekta
īstenošanas progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu.
JRRMV 2013. gadā pieprasa finansējumu iegādāto iekārtu uzturēšanai un
ekspluatācijai atbilstoši MK 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
“Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu
kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais
apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam
termiņam”. Atbilstoši pieprasījumam 2014. gadā JRRMV budžeta bāzes
finansējums tiek palielināts par EUR 10 709.91.
ESF projekti
Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros, 2014. gadā JRRMV pabeidz īstenot ES
Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci projektu „Māksla un Eiropas
kultūra”. Projekta kopējais finansējums ir EUR 15 290, un tā laikā seši JRRMV
audzēkņi iziet mācību prakses Igaunijā, Itālijā, Somijā. 2014.gadā no projekta
līdzekļiem tiek izlietoti pēdējie EUR 3058.
2014.gadā JRRMV noslēdz līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par
ERASMUS+ projektiem 2015.un 2016.gadā. Projektu kopējais finansējums ir
EUR 83 605, un tas paredz nosūtīt 10 JRRMV studentus viena mēneša garās
mācību praksēs un 10 JRRMV profesionālo priekšmetu pedagogus divu nedēļu
garos pieredzes apmaiņas braucienos uz Itālijas, Portugāles, Somijas,
Igaunijas, Grieķijas mākslas skolām. Daļa no projekta finansējuma EUR
33 442 apmērā tiek apgūta 2014.gadā.
Pieredzes apmaiņas ietvaros 2014. gadā JRRMV uzņem studentus un
pedagogus no Beļģijas un Somijas mākslas skolām.

2014. gadā turpinās projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana”, kas notiek Eiropas Sociālā Fonda (ESF) ietvaros. Projekta
īstenošanas laikā JRRMV audzēkņiem tiek piešķirtas mērķstipendijas. Projekta
noslēgums paredzēts 2015. gada 31. augustā. 2014.gadā tiek izmaksātas
stipendijas EUR 31 411 apmērā.
Konkursi
2014. gadā starptautiskā grafikas miniatūru
audzēknes iegūst 1.un 2.vietu, kā arī 3 atzinības.

konkursā

Lietuvā

JRRMV

Izstādes
No 2014.gada 23. oktobra līdz 23. novembrim Tallinā notiek Starptautiskā
jauniešu
laikmetīgās
mākslas
triennāle
EKSPERIMENTA!.
Latviju
starptautiskajā izstādē pārstāv 26 jaunieši, tai skaitā trīs JRRMV audzēkņi.
2014. gadā JRRMV organizē šādas izstādes:
N.p.k.
1.

Norises laiks
07.12.2014.

2.

10.11.2014. –
16.11.2014.
01.07.2014.
30.06.2014. –
30.08.2014.

3.
4.

5.

18.06.2014.11.07.2014.

6.

19.05.2014.01.06.2014.

7.

21.03.2014.30.06.2014.
05.03.2014.09.05.2014.
18.02.2014.-

8.
9.
10.
11.

04.02.2014.14.02.2014.
08.01.2014.04.02.2014.

Norises vieta
Kultūras pils
„Ziemeļblāzma”
t/c „Rīga Plaza”

Nosaukums
„Baltijas ceļš”

„Cinevilla”
Rīgas Centrālā
bibliotēka
Filiālbiblotēka
„Pārdaugava”
Latvijas Mākslinieku
savienība

„Ar acīm rakt nav grēks”
„Āgenskalna dārgumi”

Nice Place un
grāmatu apgāda
“Mansards” veikala
izstāžu telpā, Rīgā
JRRMV telpās

„Rīga”

2014.gada absolventu
diplomdarbu izstāde
"Kailums"
„Eksotiskās klusās dabas”

„Āgenskalna dārgumi”

Saldus mākslas skola

„Atmiņas par Pēterburgu”

Rīgas Pārdaugavas
izpilddirekcija
Rietumu bankas
mākslas galerija
Rīgas Centrālā
bibliotēka
Mākslas un mūzikas
nodaļa

Fotoizstāde „Pārdaugavas
24 sejas”
„Atmiņas par Pēterburgu”
„Dienvidu un austrumu
Vidusjūras reģiona valstis”

3. Budž ets un tā iz lietojums 201 4. gadā
Aktīvi un pasīvi (kopsavilku ma bilan ce)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Rādītāji
Aktīvi:
ilgtermiņa i eguldījumi
apgrozāmie līdz ekļi
Pasīvi:
pašu kapitāls
kreditori

( ei ro)
Gada beigās
542021
34653
38475
542021
420013
122008

Gada sāku mā
584312
49145
4889
584312
489134
95179

Pārskats par bu dž eta izpildi (kopsavilkums)

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.

Direktors:

Rādītāji
Ieņēmumi (kopā):
dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
dotācija īpašiem
mērķiem
maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Izdevumi (kopā):
uzturēšanas izdevumi
(kopā):
atlīdzība
preces un pakalpojumi
sociālie pabalsti
kapitālie izdevumi
pārējie izdevumi

Iepri ekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)
952500

( ei ro)
Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
802124

802404

862720

718967

718942

-

-

-

16566

15246

15667

73214
954522

67911
803626

67795
803482

698666

777723

777580

509970
127115
61580
255857
0

580040
137235
60448
25903
0

580008
137126
60446
25902
0

J.Ziņģītis

