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Izstrādes gaita 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (turpmāk tekstā – RMDV) ilgtermiņa 

stratēģija ir izstrādāta, veicot skolas pedagogu, pilsētas uzņēmēju, pašvaldības 

speciālistu viedokļu aptauju, analizējot esošo situāciju, reģiona un izglītības iestādes 

resursus, pamatojoties uz vietējās, reģionālās, nacionālās nozīmes plānošanas 

dokumentiem, ES līmeņa iniciatīvām. 

 

Esošās situācijas raksturojuma kopsavilkums un būtiskākie resursi 

RMDV īsteno 9 akreditētas četrgadīgās profesionālās izglītības programmas uz 

pamatskolas un vidējās izglītības bāzes.  

Audzēkņi iegūst dizaina speciālista kvalifikāciju sekojošās nozarēs: 

 apģērbu dizains, 

 tekstilizstrādājumu dizains, 

 koka izstrādājumu dizains, 

 keramikas izstrādājumu dizains, 

 metāla izstrādājumu dizains, 

 vides dizains, 

kā arī  

 rokdarbi (kvalifikācija – rokdarbu modelētājs), 

 vizuāli plastiskā māksla (kvalifikācija - ilustrators), 

 restaurācija (kvalifikācija – restauratora asistents). 

 

Audzēkņu piesaistes areāls – Austrumlatvija (Rēzekne, Ludza, Aizkraukle, Valka, 

Alūksne, Gulbene, Madona). 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir cieši saistīta ar radošās industrijas tirgu.  

Gan dizaina, gan restaurācijas profesija ir pieprasīta darba tirgū.  

 

 ERAF līdzfinansētā projekta „Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 

infrastruktūras pielāgošana profesionālās izglītības programmu sekmīgai apguvei 

atbilstoši radošo industriju darba tirgus prasībām”, 

nr.2010/0187/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/022, ietvaros ir iegādātas mūsdienīgas 

laboratorijas, datortehnika, iekārtas dažāda dizaina formu veidošanā, restaurācijas 

aprīkojums. Tas sekmēs kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu un pārnesi 

mūsdienu būvniecības un apdares pielietojumā, dizainā.  

 

Rēzeknes pilsētā esošās augstākās izglītības iestādes nodrošina izglītības pēctecību -

RMDV absolventiem Rēzeknē ir iespējams turpināt izglītību Latvijas Mākslas 

akadēmijas Latgales filiālē, kā arī Rēzeknes Augstskolā Dizaina un amatniecības 

katedrā. 

  

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas 

Mākslinieku savienību, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Dizaineru savienību, 

Dizaina informācijas centru, tautas lietišķās mākslas studiju "Rēzeknes apriņķa 

pūdnīki", Latvijas Kultūras fonda kopa "Pūdnīku skūla". 

Sadarbībā ar pašvaldībām ir sekojoši virzieni: 

 Tiek īstenoti plenēri, simpoziji, audzēkņu un pedagogu darbu izstādes (spilgti 

tā izpaužas Mākslas dienu ietvaros – audzēkņu un pedagogu darbu izstādes 

Rēzeknē, Ludzā, Preiļos, Krāslavā, Viļānos, Balvos, Jēkabpilī); 

 radošās darbnīcas.  
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Mērķu rīcības 

Veidot tehnoloģiski attīstītu un pievilcīgu izglītības vidi 

 jaunāko un informācijas tehnoloģiju pielietojums mācību procesā 

 izglītības iestādes pieejamības  nodrošināšana 

 dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšana 

 RMDV pievilcīgas mācību vides veidošana. 

 

Apzināt un saglabāt kultūrmantojumu un nacionālo identitāti, dinamiski 

jaunradīt tam mūsdienīgas inovācijas 

 Sakrālās mākslas centra attīstība 

 Restaurācijas virziena attīstība - māksla, metāls, koks 

 Sadarbība ar Austrumlatvijas radošo industriju centru restaurācijas un radošo 

industriju jomā 

 Kultūras mantojuma izpēte, saglabāšana un jaunas pievienotās vērtības 

radīšana 

 Sadarbība ar ārzemju mākslas skolām, radošo industriju institūcijām 

 

Veicināt mākslas un dizaina attīstību reģionā 

 Radošu un inovatīvu metožu pielietojums izglītības procesā, 

 Izglītības programmu mobilitāte 

 Izglītības programmu attīstība un pilnveidošana (formu dizains, plastiskā 

māksla, tautas mūzikas instrumentu izgatavošana, modes dizains) 

 Pasniedzēju tālākizglītība un kapacitātes paaugstināšana 

 Reģionālā metodiskā centra attīstība 

 Audzēkņu un pasniedzēju starptautiskās pieredzes nodrošināšana 

 

Attīstīt plašas un daudzveidīgas mūžizglītības iespējas radošajā industrijā 

 Mūžizglītības centra izveide 

 Radošo darbnīcu organizēšana 

 

Veidot pilsētas un reģiona kultūras telpu un kultūrvide 

 Sadarbība ar Latgales reģiona pašvaldībām kultūrpolitikas veidošanā 

 Līdzdalība kultūras pasākumu organizēšanā 

 Izstāžu, plenēru, simpoziju organizēšana 
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Ilgtermiņa attīstības principi saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 

2030 

Jaunrade 

 

 

RMDV rada jauniešiem jaunrades iespējas, kas ir viens no būtiskākajiem attīstības 

dzinuļiem. Skolā pedagogi ievieš jaunas metodes, jaunas idejas, jēdzienus, rīcības 

formas, konceptus, kas, savukārt, atraisa uzdrīkstēšanās radīt atšķirīgi. Tā ir iespēja 

radīt jaunus produktus un ietekmēt sociālekonomisko attīstību. 

 

Tolerance 

 

 

Skola ir atvērta, izzinot un apvienojot pozitīvāko un labākās prakses piemērus. 

Starptautiskās pieredzes apguve un izmantošana radošuma attīstībā. Sadarbība un 

tolerance Latgales kultūras telpas un vides veidošanā. 

 

 

Sadarbība 

 

RMDV sadarbība notiek vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī nacionālajā un 

starptautiskajā. 

 

 

Reģionālais līmenis 

 

 RMDV vidusskolas audzēkņi ir Rēzeknes 

un Latgales reģiona mākslas skolu un 

vispārizglītojošo skolu absolventi  

 Sadarbība ar neformālās izglītības 

iestādēm 

 RMDV - Mākslas mūžizglītības 

reģionālais centrs 

 Sadarbība ar Latgales reģiona 

pašvaldībām kultūrpolitikas un kultūras 

procesu veidošanā 

 Sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu 

kultūras, dizaina, latgaliskās identitātes 

un tradīciju pētniecības un zinātnes jomā, 

kopīgi veidojot studiju un zinātnes vidi 

Rēzeknē un Latgales reģionā, kapacitātes 

paaugstināšana 

 Sadarbība ar Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskolu  

 Radošās mākslas darbnīcas 

 

Nacionālais līmenis 

 

 Valsts iestādes un nozaru ministrijas 

 Muzeji 

 Izstāžu nami  
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 Latvijas Mākslas akadēmija 

 Baznīcas un draudzes, diecēzes 

 

Starptautiskais līmenis  Sadarbība ar ārzemju mākslas skolām 

pieredzes apmaiņās, pasākumu un izstāžu 

organizēšanā 

 Lietuvas Gudimas restaurācijas centrs 

 Viļņas Mākslas akadēmija 

 Sakrālie mākslas un restaurācijas centri 

Sanktpēterburgā, Itālijā, Polijā, Zviedrijā  

 ES mākslas un dizaina izglītības iestādes 

 Jauniešu starptautiskās apmaiņas 

programmas 

 

 

RMDV tematiskā dimensija 2030 gadā 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskola 

2012 

Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskola 

2030 

Mākslas un dizaina izglītība 

Reģionālais metodiskais centrs  

Audzēkņu un pasniedzēju starptautiskās 

prakses un pieredzes apmaiņas 

 

 

Latvijā un ārvalstīs atpazīstams mākslas 

un dizaina izglītības centrs 

 

Latgales kultūras mantojuma izpēte un 

saglabāšana, tā radošas un modernas 

pielietošanas centrs sadarbībā ar 

Rēzeknes Augstskolu, Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolu, Mākslas 

akadēmiju un Rēzeknes Augstskolu 

 

Sakrālās mākslas centrs 

 

Reģionālais metodiskais centrs  

 

Radošo industriju studiju un attīstības 

centrs 

 

Mūžizglītības centrs – interešu izglītība 

un amata prasmes mākslas disciplīnās 

radošajā industrijā pieaugušajiem  

 

RMDV attīstības stratēģija atbilst Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijai 2030 

Pirmajai prioritātei - Latvijas kultūras telpas attīstība. 

RMDV attīsta radošu personību, pēta kultūras mantojumu un tradīcijas, lai tās 

izmantotu jaunu vērtību radīšanā. Stipras un radošas nācijas identitāte sakņojas mūsu 

unikālajās, mantotajās un jaunradītajās materiālajās un garīgajās vērtībās. Tā vieno un 

saliedē sabiedrību jaunu ekonomisku, sociālu un kultūras vērtību radīšanai, kuras 

novērtē un pazīst arī pasaulē. Tehnoloģijas apvienojumā ar leģendu un stāstu. RMDV 

absolventi rada autentiskus produktus, kuri veiksmīgi konkurē starptautiskajā tirgū 
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dizainā, mākslā, tradicionālajās amatniecības nozarēs, apvienojot kultūras mantojuma 

tradīcijas un modernās tehnoloģijas. 

 

RMDV veicina  piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības 

radošuma balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu 

kultūrvidi. Latgales nacionālās identitātes izpēte, pielietojums un attīstība mūsdienu 

pasaulē (koka, metāla restaurācija, sakrālās mākslas restaurācija, etnotērpi, keramika 

un forma, tautas mūzikas instrumentu izgatavošana).  

 

Keramikas izglītības programma papildināta ar formu dizaina jaunākajām 

tehnoloģijām – plastmasām, silikātiem, tēlniecību. Nākotnē attīstās plastiskā māksla,   

modes dizains.  

  

Mācību procesā tiek pielietotas jaunas, radošas metodes. Mācību programmas, 

apmācības veidojas kā studijas, ir iespēja strādāt ārpus stundām, mācīties kopā. 

Būtiska nozīme ir mūsdienīgām un līdz ar tendencēm mainīgai, uzlabotai materiāli 

tehniskajai bāzei, kas pamatojas uz informācijas tehnoloģiju plašu pielietojumu, 

tehnoloģiju pārzināšanu. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola darbojas arī kā 

mākslas izglītības reģionālais metodiskais centrs vizuālās mākslas skolotājiem, 

turpmāk arī radošās industrijas jomā. Tiek organizēti profesionāli kursi un semināri.  

 

Tiek attīstītas mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem, kas nodrošina izglītības iestādes 

noslogojumu, sabiedrības radošo spēju attīstību. 

 

RMDV ir pieejama plaša dizaina, mākslas un restaurācijas literatūra. Izglītības iestāde 

arī līdzdarbojas izpētes materiālu sagatavošanā un izdošanā. 

 

 RMDV nodrošina audzēkņu un pasniedzēju mobilitāti globālajā mērogā. 

Starptautiskā sadarbība veicina pasaules kultūras telpas izzināšanu un jaunas 

pieredzes apguvi. 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktors 

Osvalds Zvejsalnieks 

 

 

 

Izstrādes grupas vadītāji 

Ināra Groce 

Inga Čekša – Ratniece 

 

 

Rēzekne, 2012.gada marts. 


