LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola
Reģistrācijas Nr. 90000030555
Hāmaņa ielā 2A, Rīga, LV-1007
2015. GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS
1.
2.
3.

Ziņas par valsts budžeta izglītības iestādi.
Informatīvais vadītāja ziņojums par darbību 2015. gadā.
Budžets un tā izlietojums 2015. 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. Tālruņi:
kanceleja– 67601783; fakss- 67614709;
8. Centrālā iestāde:
LR Kultūras ministrija
9. Finanšu gads:
01.01.2015. – 31.12.2015.
10. Direktors:
Jānis Ziņģītis (no 01.11.2006.);
11. Audzēkņu skaits uz 01.10.2015.:
mākslas vidusskolā
130
mākslas skolā
101
12. Nodarbināto skaits uz 31.12.2015.:
kopā 68,
t.sk. pamatdarbā 40,
blakusdarbā 28

2. VADĪBAS ZIŅOJUMS
Izglītības programmas
2015. 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 struktūrvienība “Mazā Mākslas skola” (turpmāk – MMS) īsteno profesionālās
ievirzes izglītības programmu – 20V 211 00 Vizuāli plastiskā māksla.
Programmas ir licencētas līdz 2016. gadam. JRRMV ir akreditēta līdz 2016. gadam.



Audzēkņi
2015. gadā JRRMV vidējais audzēkņu skaits ir 225: 124 audzēkņi vidējās profesionālās
izglītības programmās un 101 audzēknis MMS īstenotajā profesionālās ievirzes izglītības
programmā. Uz 2015./2016. mācību gadu JRRMV vidējās profesionālās izglītības
programmās tiek uzņemti 38 audzēkņi: 1. kursā – 35 audzēkņi, uz brīvajām vietām 2.
kursā – 2 audzēkņi, uz brīvajām vietām 3.kursā – 1 audzēknis. Konkurss uz vienu vietu
ir 1,5 cilvēki.
MMS mācās vidēji 101 audzēknis, kurš apgūst profesionālās ievirzes programmu Vizuāli
plastiskā māksla. Uz 2015./2016. mācību gadu tiek uzņemti 33 audzēkņi: uz 5.klasi –
22 audzēkņi, uz brīvajām vietām 6.klasē – 6 audzēkņi, 7.klasē – 4 audzēkņi, 8.klasē – 1
audzēknis.
2015.gadā JRRMV absolvē 29 audzēkņi:



profesionālās vidējās izglītības programmu Mākslas absolvē 15 audzēkņi,
iegūstot Ilustratora kvalifikāciju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
profesionālās vidējās izglītības programmu Vizuālās saziņas līdzekļu māksla
absolvē 14 audzēkņi. Multimediju dizaina speciālista kvalifikāciju (3.
profesionālās kvalifikācijas līmenis) iegūst 12 absolventi. Foto dizaina speciālista
kvalifikāciju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) iegūst 2 absolventi.

JRRMV absolventu gaitas
Iegūtā
profesionālā
kvalifikācija

Strādā
atbilstoši
kvalifikācijai

Strādā citā
specialitātē/jomā

Ilustrators

-

4

10

2

-

Multimediju
dizaina
speciālists

1

-

6

4

-

Foto dizaina
speciālists

1

-

-

1

-

Turpina izglītību
Latvijā

Ārzemēs

Nestrādā
un
nemācās

2015.gadā MMS absolvē 16 audzēkņi. 9 absolventi turpina mācības JRRMV.
Centralizēto eksāmenu rezultāti
2014./2015.m.g. obligātajos valsts eksāmenos JRRMV audzēkņi ieguvuši ļoti labus
rezultātus: angļu valodā kopvērtējumā iegūti 79,48 %, latviešu valodā un literatūrā
60,97 %, matemātikā – 57,43 %. Izvēles valsts eksāmenus kārtoja 41 audzēknis. 32
audzēkņi izvēlas kārtot Latvijas un pasaules vēstures eksāmenu, kopvērtējumā iegūstot
61,70 %, 9 audzēkņi kārto eksāmenu krievu valodā, iegūstot 83,49 86%. Salīdzinot ar
2014.gada eksāmenu rezultātiem, 2015.gadā centralizēto eksāmenu rezultāti visos
priekšmetos ir augstāki. JRRMV saņem Draudzīgā aicinājuma balvu par augstākajiem
sasniegumiem valstī centralizētajos eksāmenos specializēto (profesionālo) skolu grupā:
angļu valodā, matemātikā un kopvērtējumā.
2015.gadā JRRMV audzēkņi saņem godalgotas vietas latviešu valodas un literatūras
olimpiādēs Rīgas pilsētas un valsts līmenī.
2015.gada Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 41. olimpiādes 11.-12.klasēm
2.posma rezultāti
Audzēknis

Klase

Diploms

Liene Rumpe

12.

I vieta

Laura Gedroviča

12.

atzinība

2015.gada latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes rezultāti 11.-12.klasei
Audzēknis

Klase

Diploms

Liene Rumpe

12.

III vieta

Pedagogi un pedagoģiskie darbinieki
JRRMV profesionālās vidējās izglītības programmās strādā 35 pedagogi: 15
vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi, 20 profesionālo priekšmetu pedagogi. Kopējais
pedagoģisko likmju skaits – 30,04 likmes. Pedagogu darba samaksas likmes tiek
noteiktas esošā finansējuma ietvaros atkarībā no pedagoga darba stāža un darba
pienākumu izpildes rezultātiem. 2015. gadā JRRMV pedagogu darba samaksa par vienu
likmi ir EUR 513 – 555. 2015. 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
21 pedagogam, 4.kvalitātes pakāpes piemaksa ir 1 pedagogam. Piemaksas par papildus
pedagoģisko darbu saņem 7 pedagogi.
MMS strādā 11 pedagogi, no kuriem 6 strādā arī JRRMV profesionālās vidējās izglītības
programmās. Kopējais pedagoģisko likmju skaits – 5,73 likmes. MMS pedagogu darba
samaksa ir noteikta esošā finansējuma ietvaros, ņemot vērā darba stāžu. 2015.gadā tā
ir 509 – 529 EUR par likumi. Četri pedagogi saņem piemaksas par darba kvalitāti: 3
pedagogi – par 3.kvalitātes pakāpi, 1 pedagogs – par 4.kvalitātes pakāpi.
JRRMV strādā pedagoģiskie darbinieki: direktors, direktora vietniece mācību darbā,
direktora vietniece audzināšanas darbā, direktora vietnieks informātikā, izglītības

metodiķis,
psihologs.

struktūrvienības

Mazā

Mākslas

skola

vadītājs,

bibliotekārs,

izglītības

2015.gadā JRRMV un MMS pedagogi veic profesionālās kvalifikācijas celšanu atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību”. 14 pedagogi apgūst pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi B
programmā 72 stundu apjomā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Visi
JRRMV pedagogi iziet apmācību bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2015.gadā tiek veikta pamatdarbā strādājošo darbinieku veselības apdrošināšana.
Ņemot vērā pedagogu darba izpildes rezultātus, 2015.gada decembrī pedagogi tiek
materiāli stimulēti atbilstoši MK noteikumu nr. 836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 27. pantā noteiktajam un saskaņā ar skolas noteikto pedagogu materiālās
stimulēšanas kārtību.
2015.gada JRRMV strādā 26 darbinieki – atbalsta funkciju veicēji un tehniskais
personāls. JRRMV darbinieki iziet apmācību bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
2015. 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. Sākot ar 2015. gada 31. augustu,
JRRMV maksā nomas maksu EUR 626.18 mēnesī.
Budžets
JRRMV budžetu 2015. gadā veido valsts budžeta dotācija un pašu ieņēmumi. JRRMV
pašu ieņēmumus veido mācību maksa Mazajā Mākslas skolā un ieņēmumi no telpu
iznomāšanas. Mācību maksa MMS ir EUR 17 mēnesī, mācību maksas atlaidi 100%
apmērā ir tiesības saņemt bērniem no trūcīgām ģimenēm, uzrādot attiecīgu izziņu.
2015. gadā mācību maksas atlaidi 100% apmērā saņem 1 audzēknis. Mācību maksas
atlaidi 50 % apmērā ir tiesības saņemt bērniem, kuru brāļi vai māsas mācās MMS un
ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk bērnu. 2015. gadā šādas atlaides ir 32 audzēkņiem.
2015.gadā ieņēmumi no mācību maksas ir EUR 13442. Kopējie pašu ieņēmumi ir EUR
15310.
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. 2015. gada sākumā JRRMV
valsts budžeta dotācija ir EUR 702832, MMS dotācija ir EUR 48776.

Lai nodrošinātu izglītojamo tiesības uz bezmaksas izglītību, 2015.gadā tiek piešķirta
papildus dotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 19500. 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 datorprogrammas par
EUR 5542, bibliotēku krājumus par EUR 958, mācību līdzekļus un materiālus par EUR
13000.
2015.gadā tiek piešķirta dotācija Radošās partnerības programmai. Programmas
ietvaros JRRMV īsteno projektu „Māksla pieder tautai”. Projekts 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. Projekta finansējums ir EUR 7950.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2015.gada noslēgumā kopējā valsts budžeta dotācija
JRRMV ir EUR 779058.
ESF projekti
2015.gadā JRRMV īsteno ERASMUS+ projektu „Profesionālo zināšanu paaugstināšana”.
Projekta īstenošanas laiks ir 01.06.2014. – 31.05.2016. Projekta ietvaros notiek 20
audzēkņu prakses Igaunijā, Itālijā, Portugālē, Grieķijā un 10 skolotāju pieredzes
apmaiņas braucieni uz šīm valstīm. Projekta kopējais finansējums ir EUR 83605,00.
2015.gadā projektā tiek izlietoti EUR 34377.
Pieredzes apmaiņas ietvaros 2015. gadā JRRMV uzņem studentus un pedagogus no
Beļģijas, Somijas un Igaunijas mākslas skolām.
2015. gada 31. augustā. noslēdzas projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības
pievilcības veicināšana”, kas notiek Eiropas Sociālā Fonda (ESF) ietvaros. 2015. gadā
projekta finansējums ir EUR 22313. JRRMV audzēkņiem tiek piešķirtas mērķstipendijas
EUR 19360 apmērā.
JRRMV attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.
2015.gadā JRRMV izstrādā attīstības un investīciju stratēģiju 2015.-2020.gadam.
Stratēģija izstrādāta, balstoties uz valsts Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.–
2020.gadam „Radošā Latvija” noteikto stratēģisko mērķi 5.2.1., kas paredz “sekmēt
daudzveidīgu, kvalitatīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās
identitātes stiprināšanai un radošas ekonomikas izaugsmei, kā arī veicināt personības
radošuma attīstību visos izglītības līmeņos”. Saskaņā ar stratēģiskā mērķa rīcības
virzieniem, kas paredz veicināt kvalitāti un izcilību vidējā profesionālajā kultūrizglītībā,
izveidojot materiāli tehniski labi aprīkotus, modernus kultūrizglītības kompetences
centrus, kas nodrošina bāzi izcilību sagatavošanai mākslā un mūzikā, JRRMV attīstības
un investīciju stratēģija paredz, ka Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola apvienojas
ar Rīgas Doma kora skolu (RDKS). Ministru kabinets 2015.gada 4.martā izdod rīkojumu
Nr.110 “Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības
iestāžu attīstības koncepcijas” 3.3. punktu. Rīkojums paredz līdz 2016. gada 1.
septembrim reorganizēt Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu un Rīgas Doma kora
skolu un izveidot Nacionālo mākslu vidusskolu ar profesionālās izglītības kompetences
centra statusu.
Lai risinātu telpu jautājumu, 2015.gadā JRRMV lūdz piešķirt skolas vajadzībām telpas
Rīgā, Slokas ielā 52a, kurās iepriekš atradās Pārdaugavas profesionālā vidusskola.

Telpas tiek piešķirtas, un 2015.gada decembrī JRRMV noslēdz apsaimniekošanas līgumu
ar telpu īpašnieku – Finanšu ministriju, kuru pārstāv valsts akciju sabiedrība “Valsts
nekustamie īpašumi”. Atbilstoši JRRMV attīstības stratēģijai ēkās Slokas ielā 52a
paredzēts ieguldīt Eiropas Savienības līdzekļus, lai pielāgotu tās JRRMV un RDKS (no
2016.gada 1.septembra – Nacionālās Mākslu vidusskolas) vajadzībām. Tas dos iespēju
paplašināt mācību programmu klāstu, veidojot starpdisciplināras mācību programmas,
un izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu mācību infrastruktūru. Stratēģija paredz
mācību procesa uzsākšanu renovētajās ēkās Slokas ielā 52a 2018.gadā.
Konkursi
2015.gadā JRRMV audzēkņi piedalās konkursos Latvijā un ārvalstīs.
Nosaukums

Rīkotājs

Norises
laiks

Norises
vieta

Sasniegumi

Latvijas izglītības
iestāžu
profesionālās
vidējās izglītības
mākslas un
dizaina izglītības
programmu
audzēkņu Valsts
konkurss 2015

Latvijas
Nacionālais
kultūras
centrs,
Rēzeknes
Dizaina un
mākslas
vidusskola

26., 27.
marts

Rēzeknes
Dizaina un
mākslas
vidusskola

Izglītības programma
Māksla-jaunākā grupa1.vieta - Aleksejs Mališevs
Izglītības programma
Mākslas -vecākā grupa1.vieta - Luīze Elizabete
Rukšāne
3.vieta - Jānis Šneiders
Izglītības programma
Dizains-jaunākā grupa 2.vieta - Sabīne Kjahjare
Izglītības programma
Dizains-jaunākā grupa 1.vieta - Sabīne Kjahjare
Atzinība- Ričards Oto
Fernats

UNESCO mākslas
izstāde “Seja vai
maska”

UNESCO
Centre
Louis
François,
Troyes
FRANCE

2.03. 30.
maijs

Centre pour
l`UNESCO,
Francija

Izglītības programma
Dizains-vecākā grupa
(„Mana istaba”)1.vieta - Gerda Skrūzmane
Izglītības programma
Dizains-vecākā grupa
(„Klusā daba”)1.vieta- Gerda Skrūzmane
Kategorijā 18 - 25 gadi:
Jānim Šneideram (4.kurss)
- 2.vieta

MMS
Norises vieta

Nosaukums

Sasniegumi

Audzēkņi

Jūrmala

Atpūta pie jūras

Atzinība

K.Rasa

Čehija

Gaisma

Atzinība

K.Kosheleva

Čehija

Gaisma-Latvijas
posms

Atzinības

B.Norenberga
D.Vikaine

Izstādes
2015.gadā JRRMV organizē audzēkņu darbu izstādes.
Norises
laiks

Norises vieta

Nosaukums

28.01.2015.28.02.2015.

Cēsu pilsētas Mākslas skola

„Atmiņas par Pēterburgu”

No
27.02.2015.

Rīgas Iļģuciema sieviešu cietums

„Māksla pieder tautai”

18.03.2015.05.05.2015.

Saldus Jaņa Rozentāla vēstures un
mākslas muzejs, Saldus Mākslas skola

„Rozentāla pēdas pilsētā”

15.03.2015.30.03.2015.

Jelgavas kultūras nams

„Rainis un Aspazija”

20.03.2015.

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola,
atvērto durvju diena

„Koka arhitektūra”

07.05.2015.31.08.2015.

J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejs, Rīga

„Rainis un Aspazija”

16.05.2015. 01.06.2015.

Okupācijas muzejs

„Rainis un Aspazija”

30.06.2015.31.07.2015.

Kalnciema ielā 14, Rīgā

Absolventu kvalifikācijas
darbu izstāde „RĀMI,
RĀMI”

17.09.2015.31.10.2015.

Rīgas kultūras un atpūtas centrs
“Imanta”

„Dienvidu un austrumu
Vidusjūras reģiona
valstis”

01.09.2015.01.10.2015.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

„Atmiņas par Pēterburgu”

15.10.2015.25.11.2015.

J.Soikāna Ludzas Mākslas skola

„Atmiņas par Pēterburgu”

MMS izstādes un aktivitātes
Nosaukums

Norises vieta

MMS Nobeiguma darbu izstāde

Imantas Kultūras centrs

MMS bērni skicē Arkādijas svētkos maijā

Pārdaugavas
izpilddirekcija

2015. gada Nobeiguma darbu „Pateicības
izstāde”

LU Botāniskais dārzs

Frotāžas un Monotipijas darbnīca „Puķu
svētkos”

LU Botāniskais dārzs

Ķirbju grebšana MMS „Dārza ogas”
konkursam

Lielveikals „Maxima”

3. Budž ets un tā iz lietojums 201 5. 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 sāku mā
542021
503546
38475
542021
420013
122008

Gada beigās
435181
409192
25989
435181
268333
166848

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
ārvalstu finanšu
palīdzība
maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Izdevumi (kopā):
uzturēšanas izdevumi
(kopā):
atlīdzība
preces un pakalpojumi
sociālie pabalsti
kapitālie izdevumi
pārējie izdevumi

( ei ro)
Iepri ekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)
802404

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
850996

851056

718942

779060

779058

0

935

935

15667

15246

15310

67795
803482

55755
851418

55753
851413

777580

842535

842530

580008
137126
60446
25902
0

642558
143632
56345
8883
0

642554
143632
56344
8883
0

J.Ziņģītis

