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1. Pamatinformācija par valsts budžeta izglītības iestādi
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (turpmāk tekstā - RMDV) ir 1959. gadā valsts dibināta
profesionālās vidējās izglītības iestāde profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības
programmu īstenošanai.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi izglītības
procesu reglamentējošie likumi un normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes nolikums.
Skolas nosaukums: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, valsts tiešās pārvaldes iestāde.
Skolas juridiskā un faktiskā adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne, Latvija, LV-4601.
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs: 3131301418
Skolas juridiskais statuss – valsts iestāde.
RMDV e – pasts: rmv@inbox.lv.
Mājas lapa: www.rmdv.lv.
Tālrunis: kanceleja – 64622615, fakss: 64622676 .
Centrālā iestāde: LR Kultūras ministrija.
Direktors: Osvalds Zvejsalnieks.
Galvenais grāmatvedis: Dainors Belasovs.
Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā: Inese Ratniece.
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Māris Provejs.
Direktora vietniece komunikāciju un radošajā jomā: Ināra Groce.
Projektu vadītāja: Inga Čekša-Ratniece.

2. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas galvenie darbības virzieni, vīzija,
mērķi un uzdevumi
RMDV darbojas jau vairāk nekā 60 gadus, darbu uzsākot 1959. gadā kā Rīgas lietišķās
mākslas vidusskolas Rēzeknes filiāle. Skolai ir nostiprinājušās tradīcijas izglītības un mākslas
procesu īstenošanā. Tā ir kļuvusi par nozīmīgu un svarīgu Austrumlatvijas kultūras un izglītības
centru. Tās darbība tiek īstenota atbilstoši Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas attīstības
stratēģijai 2030 un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
RMDV darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība, veidot izglītības vidi, organizēt un
īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un dizaina un
mākslas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās vidējās izglītības, kā arī profesionālās
ievirzes izglītības mērķu sasniegšanu.
RMDV īsteno klātienes profesionālās vidējās izglītības programmas dizaina un mākslas
nozarēs un profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslas nozarē, kas licencētas, akreditētas
vai notiek akreditācijas process un reģistrētas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

Līmenis (pamatskola/vidusskola): profesionālā vidējā izglītības iestāde, profesionālās ievirzes
izglītība.
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RMDV īsteno licencētas un akreditētas četrgadīgās un divgadīgās profesionālās izglītības
programmas dizainā un mākslā uz pamatskolas un vidējās izglītības bāzes, kā arī licencētu un
akreditētu profesionālās ievirzes izglītības programmu vizuāli plastiskajā mākslā.
Izglītojamo skaits – 397.
RMDV īsteno profesionālās ievirzes apmācību trijos mācību punktos Rēzeknes novadā – Kaunatas
vidusskola, Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola un Gaigalavas pamatskola.
Profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamie pārsvarā ir no Latgales pilsētām un
novadiem, kā arī no Vidzemes (Alūksne, Gulbene, Madona).
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada skolēni.
Pedagogu skaits – 46.

RMDV moto - GUDRS BRĪVS RADOŠS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJU UN SAJŪTU
PASAULĒ.
Misija:
Brīvs, gudrs un radošs mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē.
Vīzija (virsmērķis):
Kļūt par mūsdienīgu jaunrades un radošuma izglītības centru Austrumlatvijā, kurš saglabā
nacionālo identitāti un veicina tās atpazīstamību pasaules kultūras telpā.
RMDV ir nozīmīga Rēzeknes un kopumā visas Austrumlatvijas radoši orientētu jauniešu un
profesionālu mākslinieku un dizaineru izglītības un sadarbības institūcija. Vairāk kā pusgadsimta
garumā izveidotās tradīcijas ir pamats jaunām iespējam. Kultūrizglītības iestādei īpaša loma ir visas
Austrumlatvijas attīstībā. Vairāku gadu garumā izveidotā un pilnveidotā sistēma ir stabils pamats,
lai Rēzeknē turpinātu un attīstītu mākslas un dizaina izglītību, pilnveidotu tās jomas, kas Rēzekni
atšķir no pārējām Latvijas pilsētām. Tādējādi izglītības iestāde sekmīgi plāno un īsteno sava tēla
veidošanu – gan popularizē izglītības programmas, izglītojamo iespējas un sasniegumus, gan
mākslas vidi, kopjot tradīcijas un ieviešot inovācijas mācību procesā, sniedzot savu artavu
Austrumlatvijas kultūrvides attīstībā.
Vērtības:
Radošums
Pozitīva attieksme
Sadarbība
Atbildība
Profesionalitāte.
RMDV īsteno sekojošas akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas (apmācība
septiņi gadi):
Izglītības programmas
Izglītības programmas
Nr.p.k.
Programmas kods
nosaukums
licences numurs
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1.

Vizuāli plastiskā māksla

P-8192

20V 211 00

RMDV īsteno sekojošas izglītības programmas:
Produktu dizains (modulārā izglītības programma)
Tekstilizstrādājumu dizains
Koka izstrādājumu dizains
Metāla izstrādājumu dizains
Keramikas izstrādājumu dizains
Rotu un aksesuāru dizains (metāls, keramika, tekstils).
Vizuālā māksla ar specializāciju:
Glezniecība un grafika
Fotomāksla
Tēlniecība.
Apģērbu dizains (modulārā izglītības programma).
Grafiskais dizains (modulārā izglītības programma).
Restaurācija (koks).
4 gadu apmācības laikā izglītojamie apgūst gan vidusskolas vispārizglītojošos mācību priekšmetus,
gan profesionālos mācību priekšmetus.
2 gadu apmācības programma, kurā apgūst tikai profesionālos mācību priekšmetus, ir domāta
vidusskolu beidzējiem. Absolvējot izglītības iestādes, izglītojamie iegūst 3. kvalifikācijas līmeņa
profesionālo vidējo izglītību. Kopumā mācību process 2020. gadā izglītības iestādē bija organizēts
atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām un atzīstams par labu.
Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, mācību process tika organizēts gan attālinātā, gan klātienas
formātā saskaņā ar augstākstāvošo institūciju lēmumiem.
2020. gadā notika izglītības iestādes akreditācijas process, izglītības iestāde tika akreditēta
turpmākajiem sešiem gadiem.
2020. gadā tika sagatavots iestādes pašnovērtējuma ziņojums.

3. Informācija par izglītojamajiem
Uzņemamo izglītojamo skaits tiek saskaņots ar KM. Uzņemšanas plāns ir 54 izglītojamie, kurš arī tiek
izpildīts. Mākslu izglītības, foto dizaina izglītības programmā audzēkņi kārto iestājpārbaudījumus.
Pēdējo gadu laikā izglītojamo skaits ir palielinājies. Lai piesaistītu jauniešu uzmanību un viņi vēlētos
mācīties Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, izglītības iestāde rīko tikšanās ar devīto klašu
izglītojamajiem, apmeklē reģiona pamatskolas un vidusskolas, arī mākslas skolas, organizē izstādes,
plenērus, radošās darbnīcas, arī konkursus, sistemātiski sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļos.
Izglītojamie, kuru dzīvesvieta ir ārpus Rēzeknes pilsētas (vairāk nekā puse no izglītojamo skaita),
izmanto RMDV dienesta viesnīcas pakalpojumus.
Savukārt profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamie pārsvarā ir no Rēzeknes pilsētas.
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Izglītības programmu sekmīgai apguvei tika uzturēta racionāla saikne starp profesionālo mācību
priekšmetu saturu katrā izglītības programmā. Rezultātā 2020. gadā tika uzsākta modulāro izglītības
programmu izstrāde.

4. Komunikācija ar sabiedrību
2020. gadā RMDV piedalījās vairākos attālinātos radošos darbu konkursos un pasākumos vietējā,
reģionālā un valsts līmenī.
Profesionāļu konkursā LatviaSkilss 2020 RMDV pārstāvēja trīs nominācijas:
 Grafikas dizains
 Apģērbu dizains
 Koka izstrādājumu dizains – galdniecība.
Liela loma ir skolas audzēkņu padomes darbam, kura sadarbojas Rēzeknes pilsētas skolu
pašpārvaldēm, kas veicina RMDV atpazīstamību pilsētas citu izglītības iestāžu vidū.
Kopš 2015. gada septembra RMDV ir jaunuzņemto UNESCO ASP skolu vidū. Izglītības iestādes
audzēkņiem un pedagogiem ir iespēja darboties UNESCO aktivitātēs, popularizējot organizācijas
idejas un vērtības. Apmeklēts seminārs par vides izglītības iespējām Latvijā Saulkrastos,
konference veltīta radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā Kuldīgā.
Komunikācija ar sabiedrību 2020. gadā ir notikusi ar plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu
starpniecību, radošo darbnīcu, plenēru, izstāžu un tiešās informācijas sniegšanas veidā.
2020. gadā aprīlī divas reizes tika organizētas ikgadējās RMDV atvērto durvju dienas, šoreiz
attālināti, kurās paši izglītojamie stāsta par skolas piedāvātajām izglītības programmām,
pasākumiem, tehnisko aprīkojumu.

5. Personāls
RMVD strādā 48 pedagogi. Atsevišķas stundas profesionālās ievirzes programmā pasniedz arī
vidējā posma pedagogi. Lielākai daļai pedagogu ir maģistra grāds pedagoģijā vai mākslā.
Pārējo darbinieku skaits RMDV ir 33. Tehnisko darbinieku darba kvalitātes novērtējums tiek
veikts NEVIS sistēmā.

6. Materiāli tehniskais nodrošinājums
2020. gadā RMDV materiāli tehniskā bāze ir balstīta uz valsts budžeta finansēšanas plānu. RMDV
apsaimnieko skolas ēku Baznīcas ielā 34A un dienesta viesnīcu Raiņa ielā 9B. Ēkas ir Finanšu
ministrijas valdījumā un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā. To tehniskais stāvoklis ir
nepievilcīgs, nepieciešami energoefektivitātes darbi un atjaunošana.
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RMDV apsaimnieko Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošo Mākslas namu, 18. Novembra ielā
26. Mākslas namā ir apkopota nozīmīgākā Latgales glezniecības kolekcija, pie Mākslas nama ir
izvietotas RMDV metālapstrādes darbnīcas. Mākslas nama telpās notiek pedagogu radošās
darbnīcas glezniecībā, plenēri un simpoziji. Mākslas nama darbnīcas un pagalms tiek izmantots
RMDV formālā un neformālā izglītības procesā – te tiek rīkoti metālmākslas un tēlniecības
simpoziji, darbnīcas, prakses.
RMDV materiāli tehniskā bāze tika uzlabota Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros,
iegādājoties aprīkojumu foto apmācībai.

7. Normatīvie akti
2020. gadā tika izstrādāti sekojošie normatīvie akti – iekšējie noteikumi:
o 09.01.2020. Bibliotēkas reglaments.
o 30.04.2020. Grozījumi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 01.12.2017. Iekšējos
noteikumos nr.7 “Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”.
o 19.05.2020. Izglītojamo uzņemšanas kārtība 2020./2021. mācību gadam.
o 28.08.2020. Kārtība, kādā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā tiek organizēts mācību
process 2020./2021. mācību gadā un noteiktie epidemioloģiskie pasākumi.
o 31.08.2020. Pedagogu mēneša darba algas likmes un piemaksas noteikšanas kārtība.
o 04.09.2020. Iekšējās kārtības noteikumi.
o 07.09.2020. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
o 07.09.2020. Stipendiju piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība.
o 31.09.2020. Kārtība, kādā nosaka pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas
pamatlikmi 2020./2021. mācību gadam.
o 09.11.2020. Mācību procesa organizēšanas kārtība ārkārtas situācijas laikā.

8. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
2020. gadā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola izstrādāja, iesniedza fondos un programmās
vairākus projektus un lielākajai daļai no projektiem saņēma arī līdzfinansējumu. RMDV turpināja
realizēt programmas ERASMUS+ projektu “Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze
karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244. Projekta īstenošanas laikā bija
sasniegts vispārējais mērķis – attīstīta zināšanu, iemaņu, prasmju un kompetenču pilnveidošana
profesionālajā vidējā mākslas un dizaina izglītībā, lai veicinātu karjeras attīstības iespējas Eiropas
radošās industrijas tirgū, tajā nodrošinot profesionālus speciālistus un inovatīvus pakalpojumus,
preces ar kvalitātes zīmi.
Līdz ar to tika realizēti projekta tiešie mērķi:
1) veicinātas RMDV izglītojamo iespējas iegūt jaunas profesionālās prasmes, iemaņas un
kompetences, lai viņi sekmīgi iekļautos Eiropas darba tirgū un pilnveidotu personīgo izaugsmi,
uzsākot savas karjeras attīstību;
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2) izpētīti un izstrādāti ieteikumi karjeras attīstības atbalsta sistēmā Latvijas profesionālajām
vidējās mākslas un dizaina izglītības iestādēm, izmantojot citu valstu pozitīvos piemērus, kas
palīdzētu izglītojamajiem nostabilizēties un pilnveidoties radošās industrijas tirgū;
3) sekmēta Latvijas profesionālās kultūrizglītības labās pieredzes popularizēšana ārpus Latvijas,
pedagogiem vadot nodarbības citu valstu skolās, kas veicina viņu karjeras izaugsmi starptautiskajā
vidē. Pārsvarā projekta aktivitātes tika īstenotas 2019. gada rudenī, bet 2020.gada februārī 10
izglītojamie kopā ar pavadošo personu bija praksē dizaina uzņēmumos un mākslas skolā Portugālē
- Lisabonā un Montijo. Projektā piesaistītais finansējums – 49 491,00 EUR.
2020. gadā RMDV īstenoja projektu “RMDV foto apmācības tehniskā aprīkojuma
pilnveidošana’’. Tiks iegādāts RMDV izglītības procesam nepieciešamais tehniskais aprīkojums
foto apmācības mākslas gaismas studijai un darbnīcai. Tas nepieciešams RMDV visiem
audzēkņiem izglītības procesa nodrošināšanai, jo visās izglītības programmās tiek apgūti Foto
pamati, tajā iekļaujot arī analogo fotogrāfiju. Īpaši tas saistošs ir Foto dizaina izglītības
programmas un Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkņiem, kuri padziļināti mācās Foto
mācību, tajā iekļaujot arī cianotopijas apguvi un izmantojot gaismas mākslas studiju un darbnīcu.
Iegādāts sekojošs foto aprīkojums: ekrāna kalibratori Datacolor Spyder5ELITE (2 gab.), makro
gredzeni Walimex Spacer Ring Set for Canon 17912 (2 gab.), Walimex priekšmetu plāksņu
komplekti Product Plates, set of 3 16330 (2 gab.), dienas gaismas spuldzes Continuous Daylight
Fluorescent Lamp 330W (2 gab.), komplekti Quadralite Move X 200 kit (2 gab.), dators (1 gab.),
monitors (1 gab.), kā arī statīvs Walimex WAL-666 Semi-Pro (1 gab.). Līdz ar to projekta
īstenošanas laikā ir sasniegts izvirzītais projekta īstermiņa mērķis – veicināta vizuālās mākslas un
dizaina izglītības kvalitatīva izglītība un konkurētspēja Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā,
izveidojot gaismas mākslas studiju un darbnīcu fotogrāfijas apguvei. Tas apliecina, ka rezultātā
sasniegts projekta ilgtermiņa mērķis – sekmēta radošās industrijas attīstība Latvijas reģionos,
profesionālās izglītības ieguves procesā ieviešot inovatīvas idejas un tehnoloģijas, lai veicinātu
izcilību un starptautiski konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu. Piesaistītais līdzfinansējums 3843,00 EUR (Valsts kultūrkapitāla fonds).
2020. gadā RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēknes skolotāju un
eksperta vadībā projekta ‘’Pirts dvielis Latgalē’’ ietvaros pētīja Latgales pirts dvieli kā
nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļu, ieguva jaunas zināšanas un prasmes, veicot sekojošas
aktivitātes: noorganizēja ekspedīcijas pie pirtniekiem un folkloras kopas; izstrādāja pirts dvieļus,
kur tradicionālais savijas ar mūsdienu dizainu; apkopoja Latgales pirts dvieļu stāstus, izveidojot
datu bāzi interneta mājas lapā. Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts plānotais projekta
īstermiņa mērķis – izpētīts Latgales pirts dvielis kā nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļa,
iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, lai tās nodotu tālāk. Līdz ar to arī sasniegts projekta ilgtermiņa
mērķis – veicināta nemateriālā kultūras mantojuma tradicionālo amatu popularizēšana, sekmējot
Latgales kā daudznacionāla reģiona kultūras vērtību un tradīciju attīstību, to pieejamību plašai
sabiedrībai.
Piesaistītais līdzfinansējums - 900,00 EUR (Latgales kultūras programma).
Projekta ‘’Izdaiļosim Rēzekni’’ ietvaros RMDV Mākslas izglītības programmas audzēkņi
pedagogu vadībā pilnveidoja Rēzeknes Mākslas nama parka ainavu ar ārsienu gleznojumiem, kas
sekmīgi iekļaujas teritorijas vizuālajā tēlā, veicinot kultūras un tūrisma popularizēšanu un
pieejamību sabiedrībai. Rezultātā sasniegts projekta mērķis – sekmēta tradicionālā kultūras
mantojuma saglabāšana un attīstīšana, Rēzekni popularizējot kā kultūras vērtību un radošās
8

mākslas pasaules labo piemēru valsts mērogā. Piesaistītais līdzfinansējums - 2840,00 EUR
(Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra ‘’Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”).
2020. gadā RMDV Restaurācijas izglītības programmas audzēkņi kopā ar pedagogiem īstenoja
projektu ‘’Veco māju durvju stāsts’’, kur caur fotogrāfijām un stāstiem iepazina Latgales veco
māju durvis, organizēja meistarklasi ar profesionālu restauratoru to atjaunošanas procesā, kas bija
pamatā ieteikumu izstrādei šo durvju autentiskuma un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā.
Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts izvirzītais projekta mērķis – veicināta jauniešu vidū
kultūras mantojuma saglabāšana, nodrošinot tā izpēti saskaņā ar zinātniski pētnieciskā darba
prasībām, lai apgūtās zināšanas un prasmes viņi nodotu plašai sabiedrībai. Piesaistītais
līdzfinansējums - 700,00 EUR (Valsts kultūrkapitāla fonds).
Savukārt projekta ‘’Sarunas ar māksliniekiem’’ ietvaros ir izstrādāti 3 mākslinieku koncepti
meistarklasēm ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas izglītības programmas
audzēkņiem, kas pilnveidos topošo mākslinieku profesionālo izglītību. Meistarklases notiks šā
gada pavasarī vai vasarā. Tādējādi būs sasniegts projekta īstermiņa mērķis - nodrošināt
meistarklašu ar 3 māksliniekiem rīkošanu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, kas
veicinātu topošo mākslinieku profesionālās izglītības papildināšanu. Tas sekmīgi iekļausies
izvirzītajā projekta ilgtermiņa mērķī - sekmēt profesionālās mākslas pieejamība reģionos,
paplašinot topošo mākslinieku redzesloku un dziļāku izpratni par Latvijas mākslinieku radošo
darbību un dalība nozīmīgos vizuālās mākslas projektos. Projekta rezultātā ieguvēji - Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas izglītības programmas audzēkņi, jo nepastarpināti tiksies
ar 3 Latvijā pazīstamiem un novērtētiem māksliniekiem, piedalīsies 3 meistarklasēs. Rezultāts jauna informācija, pilnveidotas zināšanas, attīstītas prasmes, sekmētas emocijas un motivācija.
Piesaistītais līdzfinansējums - 540,00 EUR (Valsts kultūrkapitāla fonds).
RMDV kā sadarbības partneris turpināja projekta “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā’’
īstenošanu, kā rezultāta ir izdota grāmata par mākslinieku Arvīdu Egli. Tā ir trešā grāmata, kas
veido triloģiju par Latvijas glezniecības virzītājspēkiem un viņu ieguldījumu Latvijas glezniecībā
(pirmā – par Francisku Varslavānu, otrā – par Vitāliju Kalvānu). Projekts veicina Latvijas
mākslas procesu pētniecību un dokumentēšanu, sekmējot Latgales glezniecības atpazīstamību un
vērtību pieejamību plašai sabiedrībai. 2020. gadā notika grāmatas ‘’Arvīds Egle Latvijas
glezniecībā’’ prezentēšana un izplatīšana.
Vēl 2020. gadā kā sadarbības partneris RMDV Metāla izstrādājumu dizaina un Vides dizaina
Tēlniecības objektu dizaina izglītības programmu pedagogi-mākslinieki un audzēkņi piedalījās
simpozijā “Zīles ozolā” Rēzeknes novada Ozolaines pagastā.
Tā kā RMDV jau 5 gadus ir UNESCO ASP skolu vidū, skolas izglītojamie un pedagogi darbojās
UNESCO aktivitātēs, kas bija rīkotas savas izglītības iestādes ietvaros, atzīmējot UNESCO
dienas, kā arī piedalījās semināros un konferencēs. Pārsvarā pasākumi notika tiešsaistē un
attālināti.
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Budžets un tā izlietojums 2020. gadā
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas budžets tiek izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas
principu un tiek klasificēts sekojoši:
1. Pamatbudžets.
2. Ziedojumu un dāvinājumu budžets.
Budžeta pieprasījums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīlī
instrukcija Nr. 2 “Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi.” un Ministru kabineta 2018.
gada 17. jūlija noteikumi Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā
noteiktās apropriācijas izmaiņas”.
Budžeta izpildes pārskatā “Ziedojumi un dāvinājumi” 2020. gadā nebija nekādu izmaiņu
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu.
Budžeta izpildes pārskatā “Pamatbudžets” ir sekojošas izmaiņas:

Klasifikācijas
kods

Posteņa nosaukums

I.

IEŅĒMUMI
KOPĀ

3.0
5.0

Maksas
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi
Transferti

Dotācija no
vispārējiem
ieņēmumiem
IZDEVUMI II.
KOPĀ
Uzturēšanas
1.0.
izdevumi
Kārtējie
1.1.
izdevumi
1000 Atlīdzība
Preces un
2000 pakalpojumi
Subsīdijas,
dotācijas un
1.3.
sociālie pabalsti

Budžeta
izpilde
pārskata
periodā

Likums /
plāns
gadam ar
izmaiņām

Budžeta
izpilde
iepriekšējā
pārskata
periodā

1246899 1262100 1196661

Skaitliskās
budžeta
izpildes
izmaiņas
pret
iepriekšējo
pārskata
periodu

Procentuālās
budžeta
izpildes
izmaiņas pret
iepriekšējo
pārskata
periodu

Izmaiņas pret
likumu/plānu
gadam ar
izmaiņām

50238

4,20

-15201

41464
71124

-1892
-40792

-4,56
-57,35

-13075
-2045

1176995 1177076 1084073

92922

8,57

-81

1246944 1262147 1196663

50281

4,20

-15203

1220907 1236092 1180952

39955

3,38

-15185

1151276 1166461 1111321
970497 971066 902696

39955
67801

3,60
7,51

-15185
-569

39572
30332

52647
32377

7.0

180779

195395

208625

-27846

-13,35

-14616

69631

69631

69631

0

0

0

10

6000

Sociāla rakstura
maksājumi un
kompensācijas

Kapitālie
izdevumi
Pamatkapitāla
5000 veidošana

2.0.

III.
IV.

69631

69631

69631

0

0

0

26037

26055

15711

10326

65,72

-18

26037

26055

15711

10326

65,72

-18

-45
45

-47
47

-2
2

43
-43

IEŅĒMUMU
PĀRSNIEGUMS
(+), DEFICĪTS (-)
(I.-II.)

FINANSĒŠANA

x
x

2
-2

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2020. gada 12
mēnešos bija 1246899 euro, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir pieauguši par 50238 euro jeb
4.20%:

Klasifikācijas koda 3.0 “Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi”
samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu saistāms ar fizisko personu
zemo maksātspēju un laicīgi neveiktajiem maksājumiem Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolai par mācību maksu - Mākslas skolā, kā arī ir samazinājušies
izstādītie rēķini un ieņēmumi par dienesta viesnīcas pakalpojumiem valstī esošās
ārkārtas situācijas COVID-19 dēļ .

Klasifikācijas koda 5.0 “Transferti” samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo
periodu saistāms ar to, ka pārskata periodā mazākā apjomā tika realizēts
ERASMUS+ projekts, kā arī netika uzsākti jauni mobilitātes projekti.

Klasifikācijas koda “Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem” palielinājušies
sakarā ar to, ka tika piešķirti papildus naudas līdzekļi darbinieku atlīdzības
palielināšanai un lielākā apmērā realizēti projekti.
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pamatbudžeta kopējie izdevumi 2020. gada 12
mēnešos bija 1246944 euro, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir pieauguši par 50281 euro jeb
4.20 %:

Klasifikācijas koda 1000 “Atlīdzība” palielinājums saistīts ar to, ka tika saņemti
papildus naudas līdzekļi atlīdzībai.

Klasifikācijas koda 2000 “Preces un pakalpojumi” samazinājums saistīts ar to,
ka pārskata periodā mazākā apjomā tika realizēti mobilitātes projekti, kā arī
samazinājās ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un šo
neiegūto summu nevarēja novirzīt preču un pakalpojumu iegādei un apmaksai .

Klasifikācijas koda 2.0. “Kapitālie izdevumi” palielinājums saistīts ar to, ka
pārskata periodā lielākā apjomā tika iegādāti pamatlīdzekļi saskaņā ar
aktualizētajiem pamatlīdzekļu sarakstiem, kā arī ar pieejamā finansējuma
pieaugumu pārskata periodā.
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2018. gada
budžets
713873

2019. gada 2020. gada
budžets
budžets
730198
763995

176015

172498

206502

54096

55180

7556

130090

109323

129261

31221

43588

43702

Stipendijas

69631

69631

69631

Pamatkapitāla veidošana

20102

15711

26037

Izdevumu veids

Īss skaidrojums

Atalgojums (EKK1100)

Darbinieka mēneša amatalga
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000

Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (EKK1200)
Komandējumi (EKK2100)
Pakalpojumi (EKK2200)
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
(EKK2300)
Brīvprātīgi aizpildāmā informācija
Valsts un pašvaldību budžeta
maksājumi (EKK6290)
Pamatkapitāla veidošana
(EKK5000)

9. Nākamajā gadā plānotie pasākumi, sadarbības projekti un galvenie
uzdevumi
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas stratēģiskais mērķis ir kļūt par radošuma un jaunrades
izglītības centru Austrumlatvijā, veicināt nacionālās identitātes saglabāšanu un atpazīstamību
pasaules kultūras telpā.
Lai tuvinātos nospraustajam mērķim, mācību procesa laikā tiek īstenotas trīs būtiskākās prioritātes
– Māksla, Dizains, Mūžizglītība. Ir jārada tehnoloģiski pievilcīga mācību un prakses vide, ir
veiksmīga sadarbība ar kultūrizglītības un kultūras iestādēm kaimiņvalstīs, notiek aktīva audzēkņu
darbu izstāžu darbība un radošās darbnīcas mākslas un visu veidu dizaina jomā.
Mācību procesā tiek pievērsta būtiska uzmanība individuālai pieejai, radošuma un talantu
attīstībai. Tiek apgūtas un pielietotas jaunas apmācības metodes un pieejas. Izglītojamie tiek
rosināti un veic savu radošo darbu veidošanu, izstāžu darbību un cita veida performances.
Jau mācību procesā tiek apgūtas darba tirgū nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Kā viens no
veiksmīgākajiem piemēriem ir sadarbība ar Norvēģijas profesionālās izglītības centriem Ārendālē.
Ir īstenots kopīgs projekts Rēzeknes zaļās sinagogas atjaunošanā, restaurācijas izglītības
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programmas jauniešiem piedaloties sinagogas koka logu atjaunošanā, pieredzes apmaiņā
Norvēģijā, iepazīstot koka kultūrvēsturisko mantojumu un analizējot gan tā vērtības, gan
saglabāšanas iespējas.
Radošā kopdarbība ir īstenota ar jauno kultūrvietu Latvijā – Lūznavas muižu. Jauniešiem un
pedagogiem ir iespēja piedalīties performancēs un alternatīvās radošajās izpausmēs, digitālās
mākslas darbnīcās. Jauno mākslinieku darbi ir apskatāmi gan izstādēs, gan Mākslas piknika
pasākumā. Kultūrvides veidošanā vide var novērtēt jauno mākslinieku un pedagogu sniegumu.
Šobrīd RMDV izglītības programmas sākas no laikmetīgas izpratnes par senajiem amatiem un
turpinās līdz pat populārajām dizaina programmām. Jaunākais izglītības virziens – foto dizains,
reklāmas dizains un vides objektu dizains.
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi piedalās valsts mēroga konkursos glezniecībā,
zīmēšanā, dizainā, LatviaSkilss konkursos, gūstot godalgotas vietas un atzinības.
Nākamajos gados ir nepieciešami vērienīgi infrastruktūras attīstības projekti:
 RMDV mācību ēkas pārbūve un siltināšana, labbūtības funkcijas iekštelpās, lielās zāles
atjaunošana.
 RMDV Dienesta viesnīcas pārbūve un energoefektivitāte.
 Digitalizācijas procesi un aprīkojums izglītības programmām un mācību procesam.
 Mūžizglītības, tālākizglītības piedāvājuma attīstība, aktīva metodiskā darbība.
 Darbnīcu, konkursu, meistardarbnīcu organizēšana.
Rēzekne, 2021. gada 30.maijs
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