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Informatīvais vadītāja ziņojums par darbību 2016. gadā.
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1.

ZIŅAS PAR VALSTS BUDŽETA IZGLĪTĪBAS IESTĀDI

1. Nosaukums:
Nacionālā Mākslu vidusskola
2. Izglītības iestādes reģistrācijas datums un numurs:
01.09.2016. Nr. 3331303135
3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas datums un numurs:
01.09.2016.
Nr.90010937516
4. Juridiskā adrese:
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
5. e – pasts:
info@nmv.lv
6. Mājas lapa:
www.nmv.lv
7. Tālruņi:
kanceleja– 67601783; fakss- 67614709;
8. Centrālā iestāde:
LR Kultūras ministrija
9. Finanšu gads:
01.09.2016. – 31.12.2016.
10. Direktors:
Jānis Ziņģītis (no 01.09.2016.);
11. Audzēkņu skaits uz 01.10.2016.:
Pamatizglītības programma
217
Profesionālā vidējā izglītības programma 199
Profesionālās ievirzes programma 106
12. Nodarbināto skaits uz 31.12.2016. 221 persona.

2.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2016. gada 1. septembrī izveidotajā Nacionālajā Mākslu vidusskolā (turpmāk – NMV) ir divas
struktūrvienības: „Rīgas Doma kora skola”, kas ir Rīgas Doma kora skolas līdz 2016.gada 31.
augustam īstenoto izglītības programmu turpinātāja, un „Jaņa Rozentāla Mākslas skola”, kas ir
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas līdz 2016.gada 31. augustam īstenoto izglītības
programmu turpinātāja. NMV oficiālā adrese – Rīgā Hāmaņa ielā 2a. Rīgas Doma kora skola
izglītības programmas īsteno Rīgā, Meža ielā 15. Jaņa Rozentāla Mākslas skola izglītības
programmas īsteno Rīgā, Hāmaņa ielā 2a. Skolu ēkas atrodas Pārdaugavā, 15 minūšu gājiena
attālumā.

Izglītības programmas
Rīgas Doma kora skola 2016. gadā īsteno šādas licencētas/akreditētas profesionālās vidējās
izglītības programmas (kods, nosaukums un kvalifikācija):
 33212051 Diriģēšana
Piešķiramā kvalifikācija - Kormeistars, kora dziedātājs;
 33212061 Vokālā mūzika
Piešķiramā kvalifikācija - Dziedātājs;
 33212091 Mūzika
Piešķiramā kvalifikācija - Džeza mūziķis;
 33212061 Vokālā Mūzika
Piešķiramā kvalifikācija - Mūziklu dziedātājs.
Rīgas Doma kora skola īsteno licencētu/akreditētu vispārējās izglītības pamatizglītības (1.9.klase) programmu (kods – 21011111).
Rīgas Doma kora skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības līdztekus vispārējās
vidējās izglītības ieguvei (10.-12.klase) programmas (kods un nosaukums), kvalifikācija netiek
piešķirta:
 30V212051 – Diriģēšana - Kora diriģēšana;
 30V212061 – Vokālā mūzika - Vokālā mūzika;
 30V212091 – Mūzika - Džeza mūzika.
Rīgas Doma kora skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības līdztekus vispārējās
pamatizglītības ieguvei (1.-9.klase) programmu (kods un nosaukums), kvalifikācija netiek
piešķirta:
 20V212061 – Vokālā mūzika - Kora klase.
Rīgas Doma kora skola īsteno licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu (kods
un nosaukums) pēc pamatizglītības ieguves, kvalifikācija netiek piešķirta:
 20P212091 – Mūzika - Mūsdienu ritma mūzika.
Jaņa Rozentāla Mākslas skola 2016. gadā 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
Jaņa Rozentāla Mākslas skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības (5.-9.klase)
programmu (kods un nosaukums), kvalifikācija netiek piešķirta:
 20V11001 – Vizuāli plastiskā māksla.
Audzēkņi
Rīgas Doma kora skolā (turpmāk – RDKS) vispārējās pamatizglītības programmās mācās 217
audzēkņi, līdztekus apgūstot arī profesionālās ievirzes izglītības programmas. Profesionālās
vidējās izglītības programmās mācās 70 audzēkņi. Jaņa Rozentāla Mākslas skolā (turpmāk –
JRMS) profesionālās vidējās izglītības programmās mācās 129 audzēkņi un profesionālās
ievirzes izglītības programmā 106 audzēkņi. NMV kopā mācās 522 audzēkņi.

Pedagogi un pedagoģiskie darbinieki
2016. gada 1. septembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”. Noteikumi nosaka jaunu pedagogu darba samaksas kārtību valstī. Tiek
izstrādāti Kultūras ministrijas noteikumi “Kārtība, kādā nosaka Kultūras ministrijas padotībā
esošo
profesionālās
vidējās
izglītības
iestāžu pedagogu darba slodzes
un
saskaņo pedagogu tarifikācijas”, un piešķir papildus finansējumu pedagogu darba samaksai
EUR134 970, lai nodrošinātu jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu. Balstoties uz
šiem noteikumiem, NMV izstrādā noteikumus “Pedagogu darba samaksas kārtība” un
“Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas un darba algas likmes noteikšanas kārtība”. Noteikumi
nosaka pedagogu darba samaksas apmēru un darba slodzes lielumu esošā finansējuma ietvaros.
2016. gadā pedagogu darba samaksas likme ir no 730 līdz 970 EUR. Nosakot likmi, tiek ņemta
vērā pedagogu darba kvalitāte un ieguldījums skolas attīstībā.
RDKS strādā 118 pedagogi. RDKS pedagoģisko likmju skaits – 91,04 likmes. JRMS
profesionālās vidējās izglītības programmās strādā 36 pedagogi. JRMS profesionālās ievirzes
izglītības programmā strādā 11 pedagogi, no kuriem 6 strādā arī vidējās profesionālās izglītības
programmā. JRMS pedagoģisko likmju skaits – 23,78 likmes. Kopējais NMV pedagoģisko
likmju skaits – 114,82. NMV kopējais pedagogu skaits- 159.
NMV strādā pedagoģiskie darbinieki: NMV direktors, Rīgas Doma kora skolas vadītājs, Jaņa
Rozentāla Mākslas skolas vadītājs, NMV direktora vietnieks attīstības un informācijas
tehnoloģiju jomā, direktora vietniece izglītības jomā RDKS vispārizglītojošajos mācību
priekšmetos un direktora vietniece izglītības jomā RDKS mūzikas mācību priekšmetos,
direktora vietniece izglītības jomā JRMS profesionālās vidējās izglītības programmās,
direktora vietniece audzināšanas darbā JRMS, direktora vietniece izglītības jomā JRMS
profesionālās ievirzes izglītības programmā. NMV strādā pedagoģiskie darbinieki - izglītības
metodiķi JRMS un RDKS, bibliotekāri, RDKS fonotēkas vadītājs, izglītības psihologs, karjeras
konsultants. Kopējais pedagoģisko darbinieku skaits – 16.

2016. gada 1. decembrī stājas spēkā grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos
noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutu tīklā". Grozījumi nosaka, ka Nacionālās Mākslu vidusskolas
struktūrvienību – Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Mākslas skolas, pedagogi saņem
braukšanas maksas atvieglojums Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.
NMV strādā 51 darbinieks – atbalsta funkciju veicēji un tehniskais personāls. 2016. gadā tiek
veikta darbinieku izvērtēšana NEVIS sistēmā. Kultūras ministrija veic NMV direktora
vērtēšanu NEVIS sistēmā.
Kopējais NMV nodarbināto skaits – 221.
Materiāli tehniskais nodrošinājums
2016. gadā NMV materiāli tehniskā bāze ir balstīta uz valsts budžeta finansēšanas plānu.
Finanšu līdzekļi tiek novirzīti NMV materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un izglītības
programmu nodrošinājumam.

Ēkas
Rīgas Doma kora skola atrodas Rīgā Meža ielā 15. Skola atrodas vienā ēku kompleksā ar Emīla
Dārziņa Mūzikas vidusskolu un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, kuras atrodas Kalnciema ielā
10/12. Rīgas Doma kora skola izmanto apmēram 3500 m² no esošās ēkas, kuras platība ir 6661
m². Skolas ēka un zeme 9151 m² platībā pieder valstij un NMV ir noslēgts apsaimniekošanas
līgums ar Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”. Meža ielā 15 atrodas arī NMV
dienesta viesnīca. Īpašuma ēku stāvoklis – īpaši apkures sistēma – ir novecojusi un neefektīva.
Vairākās telpās veikti kosmētiskā remonta darbi, novērstas ūdensvada un kanalizācijas avāriju
sekas. Tiek regulāri strādāts pie teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas.
Jaņa Rozentāla Mākslas skola 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. 2016. gadā JRRMV maksā nomas maksu
EUR 626.18 mēnesī. Hāmaņa ielā 2a atrodas arī NMV administrācija. Ēka ir renovēta
1999.gadā un tikai daļēji apmierina mācību procesa vajadzības. Telpu trūkums kavē mācību
procesa attīstību, jaunu izglītības programmu uzsākšanu.
NMV ir noslēgts apsaimniekošanas līgums ar Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie
īpašumi” par nekustamā īpašuma Rīgā Slokas ielā 52a un 52b apsaimniekošanu. NMV plāno
pārcelt Jaņa Rozentāla Mākslas skolu uz ēkām Slokas ielā 52 un 52b pēc to rekonstrukcijas un
renovācijas par Eiropas Savienības līdzekļiem.

Budžets
NMV budžetu 2016. gadā veido valsts budžeta dotācija un pašu ieņēmumi.
Ieņēmumi kopā EUR 1 023 859





valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem EUR 885 457
transferti no ārvalstu palīdzības (ERASMUS+ projekts) – EUR 115 831
pašu ieņēmumi (par zāļu un telpu īri un nomu, par dienesta viesnīcas izmantošanu) –
EUR 6763
pašu ieņēmumi (mācību maksa par interešu izglītību) – EUR 9352

Izdevumi kopā EUR 980 440













darba algās izmaksāts – EUR 636 581
sociālais nodoklis – EUR 139 723
komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, elektrība, siltumenerģija, sadzīves atkritumi) –
EUR 29 520
izdevumi par dabas gāzi – EUR 3873
nekustamā īpašuma nodoklis – EUR 2351
pamatlīdzekļu iegāde – EUR 5309
zemes noma – EUR 6112
sakaru pakalpojumi – EUR1612
remontu darbiem – EUR 11 597
nekustamā īpašuma uzturēšana – EUR12 615
biroja preces un inventārs – EUR 13124
kārtējie remonta un iestādes uzturēšanas materiāli – EUR 8855

NMV attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.
2016. gada 16. novembra Ministru kabineta sēdē Nacionālajai Mākslu vidusskolai tiek piešķirts
profesionālās izglītības kompetences centra statuss. 2016. gada 17. novembra Ministru
kabineta rīkojums Nr. 682 “Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu
Nacionālajai Mākslu vidusskolai” nosaka:
1. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 15. 1 panta trešo un ceturto daļu, kā arī, ņemot
vērā Kultūras ministrijas priekšlikumu, piešķirt Nacionālajai Mākslu vidusskolai profesionālās
izglītības kompetences centra statusu ar 2017. gada 1. janvāri.
2. Noteikt, ka ar 2017. gada 1. janvāri Nacionālās Mākslu vidusskolas nosaukums ir
“Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola””.
Profesionālās izglītības kompetences centra statuss dod iespēju NMV piesaistīt Eiropas
Savienības finansējumu mācību telpu un infrastruktūras modernizācijā. 2016. gadā NMV
izstrādā attīstības un investīciju stratēģiju, kura paredz piesaistīt Eiropas Savienības fondu
līdzekļus, lai rekonstruētu un renovētu ēkas Rīgā Slokas ielā 52a un 52b, kā arī rekonstruēt
iekšējos inženiertīklus un dienesta viesnīcu ēkā Meža ielā 15. Paredzamais finansējuma apmērs
ir EUR 3 800 000.

Projekti
RDKS projekti
2016. gadā laikā no septembra līdz decembrim NMV RDKS noticis aktīvs darbs pie šādiem
projektiem:













Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas projekts Music across Europe – pirmo reizi
RDKS audzēkņiem un pedagogiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos uz 6
partnerskolām Eiropā. Rudenī veikts aktīvs sagatavošanās darbs pirmajiem trim
braucieniem 2017. gada sākumā.
Radošo partnerību projekts Pēdējā brīdī! – uzsākts vēl pirms skolu apvienošanas,
sadarbība starp NMV struktūrvienībām, tās pamatā – otras mākslas nozares iepazīšana,
jaunu prasmju apgūšana. 22. septembrī notiek vasaras nometnes laikā tapušo filmiņu
prezentācija, oktobrī un novembrī – nodarbības vienam pie otra (mūziķi apgūst mākslu,
bet mākslinieki – mūziku).
Mūzikla Mana skaistā lēdija koncertuzvedums 28. oktobrī Liepājas koncertzālē Lielais
dzintars. Sadarbības projekts gan iekšēji starp visām RDKS vidusskolas izglītības
programmām, gan arī ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, Rīgas
Horeogrāfijas vidusskolu un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Darbu turpina RDKS Stipendiju fonds (sadarbībā ar Muzikāli apdāvināto bērnu un
jauniešu biedrību) – rudenī atbalstīta audzēkņu dalība starptautiskos konkursos.
Izglītības programmas Vokālā mūzika – Mūziklu dziedātājs pedagogi un audzēkņi
sagatavoja koncertprogrammu Brodvejas brīnums, kā arī uzsāka darbu pie kamermūzikla
izrādes Mollijas un Dollijas sapnis par skatuvi, kam pirmizrāde plānota 2017. gada
februārī. Abi projekti notikuši sadarbībā ar VSIA Latvijas Koncerti.
Rīgas Doma meiteņu koris dažādos sastāvos devies ārzemju koncertbraucienos un sniedzis
meistarklases Lietuvā, Lielbritānijā, Austrijā un Vācijā.
2016. gada rudenī uzsākts sadarbības projekts kopā ar Talsu pašvaldību – Talsu II
Starptautiskā akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursa. Konkursa norise
plānota 2017. gada 27. – 29. aprīlī.
Uzsākts darbs pie RDKS vokālajām meistarklasēm LAUDAMUS, kas notiks 2017. gada
maijā.
RDKS audzēkņu sasniegumi

Konkursa
vai
festivāla
nosaukums, norises vieta

Dalībnieki un sasniegumi

V Rīgas Starptautiskais jauno
pianistu konkurss
Mūzikas teorētisko priekšmetu
festivāls Pēterim Vaskam - 70
/Jūrmala/

Paula Saleniece 2. vieta C grupā, pedagogs
D.Bergmane
RDKS komanda 1.vieta, pedagogs I.Grunde

III Mazais Augusta Dombrovska
konkurss čella spēlē /Rīga/

Oskars
Kalniņš
I.Bezprozvanovs

2.vieta,

pedagogs

III Jāņa Ivanova jauno pianistu
konkurss Latgales skicējums

Adele Stafecka 1.vieta, pedagogs S.Ārenta

Imanta Kokara 2.Starptautiskais
jauno kordiriģentu konkurss /Rīga/

Artūrs Oskars Mitrevics 2.vieta, pedagogs
M.Klišāns
Matīss Circenis 3.vieta, pedagogs M.Klišāns
Katrīna Paula Felsberga Atzinība, pedagogs
M.Klišāns
Patriks Stepe Atzinība, pedagogs M.Klišāns

XII Starptautiskais P.Čaikovska
klaviermūzikas izpildītāju solistu
un
klavierduetu
konkurss
/Koknese/

Elza Cerbule 2.vieta, pedagogs I.MonastirskaUrtāne

II Starptautiskais Jauno vokālistu
konkurss Bella Voce /Daugavpilī/

Katrīna Paula Felsberga 2. vieta, pedagogs
A.Purmale
Līga Gita Zīriņa 2. vieta, pedagogs V.Tračuma
Evelīna Smoļina – Atzinība par labāko brīvas
izvēles skaņdarba izpildījumu, pedagogs I.Pavāre
Elizabete Siliņa I vieta akadēmiskā vokāla
kategorijā 8 – 11 g. vecuma grupā, pedagogs
D.Libauere

Starptautiskais konkurss
Sypmphony 2016”

“Riga

JRMS projekti
Svarīgākais uzdevums projektu jomā ir bijis īstenot 2016. gadā apstiprināto ERASMUS+
programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu „Māksla. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla.
Starpnozaru apmācība” (līgumu Nr. 201-1-LV01-KA102-022626). Tika izveidoti pieteikšanās
nolikumi izglītojamajiem un pedagogiem, izvērtēti 34 izglītojamo un 13 pedagogu pieteikumi,
kā arī atlasīti 12 izglītojamie un 12 pedagogi dalībai prakses apmaiņā sešās valstīs - Beļģijā,
Somijā, Portugālē, Grieķijā, Itālijā un Slovākijā. Sadarbībā ar partneru skolām ir sagatavota
prakses norise, kā arī partneru skolu audzēkņu uzņemšana JRMS 2017. gada februārī – maijā.
JRMS izstādes 2016
Norises
laiks

Norises vieta

Nosaukums

01.11.2016.30.11.2016.

Rīgas kultūras un
atpūtas
centrs
“IMANTA”

NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas
audzēkņu rimeiku izstāde “Janim Rozentālam
– 150”

13.11.2016.07.01.2017.

Latvijas
bibliotēka

NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas
skolotāju mākslas darbu izstāde „Rožu
pavasaris”

Nacionālā

No
01.12.2016.

Jēkaba
Graubiņa
Līvānu Mūzikas un
mākslas skolas izstāžu
namā

NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas
audzēkņu portretu izstāde “Es esmu” un
audzēknes Lauras Buholtes izstāde “Klusā
daba”

JRMS audzēkņu sasniegumi
Nosaukums

Rīkotājs

Norises
laiks

Norises vieta

Sasniegumi

IV Starptautiskais
grafikas miniatūru
konkurss
(IV
INTERNATIONAL
COMPETITION
OF
GRAPHIC
MINIATURE)

Paņevežas
Mākslas
skola
(Lietuva),
Panevezys
Art School

01.10.20.11.

Paņevežas
Mākslas
skola
(Lietuva),
Panevezys
Art School

II vieta (vecuma
grupā 16-19 gadi)

2016.

Dzelde
Ieva
Mierkalne (4.kurss)
III vieta (vecuma
grupā 16-19 gadi)
Megija Jēkabsone
(3.kurss)
Atzinība: Roberta
Atraste,
Evita
Rauza, Ieva Dzelde
Mierkalne
Sagatavoja
skolotāja
Damberga

Baiba

3.

Budžets un tā izlietojums 201 6. gada 4 mēnešos.

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)
(eiro)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Rādītāji

Gada
sākumā

Aktīvi:
ilgtermiņa ieguldījumi
apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi:
pašu kapitāls
kreditori

Gada
beigās
822508
699613
122895
822508
415755
406753

Pārskats par budžeta izpildi (kopsavilkums)
(eiro)
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Direktors:

Rādītāji

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde

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

1023859
885457
16115
122287
980440
975131
776304
180143
18684
5309
J.Ziņģītis

