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1. RMMT vispārīgs raksturojums.
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (RMMT) – līdz 2015.gada 1.septembrim – Rīgas
Amatniecības vidusskola, savas darbības 26 gados meklējis un atradusi savu vietu
Latvijas profesionālās izglītības laukā lietišķās mākslas, dizaina un audiovizuālās
mākslas nozarēs.
Skola dibināta 1989.gadā ar Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas pavēli Nr.367.
Gadu gaitā izglītības programmu saturs un specializācijas nosaukumi mainījušies
vairākkārt, pielāgojoties valstī noteikto normatīvu prasībām.
RMMT akreditētās izglītības programmas sadalītas sešās izglītības programmu grupās:
Lietišķā māksla, dizains, vizuālās saziņas līdzekļu māksla un mediju māksla,
kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, būvniecība un civilā
celtniecība, sekretariāta un biroja darbs (pēdējās trīs programmu grupas RMMT īsteno
no 2015.gada 1.septembra pēc Pārdaugavas profesionālās vidusskolas izglītības
programmu pievienošanas toreizējai Rīgas Amatniecības vidusskolai).
Laba dizaina uzdevums ir priekšmeta nevainojama atbilstība tā pielietojuma mērķim,
vispiemērotākās formas radīšana, sākot ar labu ideju, un vēl prasme šo labo ideju
realizēt materiālā, pielietojot gan tradicionālos senos paņēmienus, gan mūsdienu
tehnoloģijas tā nodrošinot mūsu skolai stabilu vietu jauno dizaina, lietišķās mākslas un
audiovizuālās mākslas un mediju mākslas, kā arī citu profesionāļu izglītotāju vidū.
Eiropas sadarbības partneri bieži vien apbrīno mūsu audzēkņu prasmīgo roku darbu,
kura tradīcijas mūsu kopējā savienībā kļūst aizvien piezemētākas.
Blakus latviešu tautas mākslas tradīcijām – kalēju un rotkaļu, audēju un rokdarbnieku,
kokgriezēju prasmēm mūsu audzēkņi apgūst modernas datorprogrammas, veido
reklāmas un interjera dizaina projektus, apglezno audumus, veido dekoratīvo formu
un stikla objektus, nodarbojas ar mākslas kokgriešanu un metālliešanu, galdniecību,
apdares darbiem, veido uzņēmumu un iestāžu mājaslapas, veic daudz citus darbus.
Labu stimulu darbam sniedz iespēja piedalīties starptautiskos sadarbības projektos,
studentu pieredzes apmaiņas braucienos, dziedāt korī, dejot, spēlēt teātri, nodarboties
ar sportu.
RMMT atrodas Rīgā, Jūrmalas gatvē 96 (dienesta viesnīca – Jūrmalas gatvē 90,
2020.gadā ERAF projekta SAM 8.1.3 ietvaros notiekošo remontdarbu un pārbūves
rezultātā dienesta viesnīca pārcelta uz Rēznas ielu 10a ), .
RMMT mācību process noris piecās ēkās - mācību, darbnīcu, sabiedriskajā, sporta
korpusā un dienesta viesnīcā, kurā daļēji notiks arī mācību process.
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1.attēls - RMMT vadības shēma

2. attēls – RMMT amatu pakļautības struktūra
5

3. attēls - Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma attīstības stratēģijā plānotie
infrastruktūras uzlabojumi
RMMT pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai izveidota darba grupa, kuru vada
RMMT direktore, dati ziņojumam iegūti no:
- skolas datu bāzes;
- aptauju rezultātiem (audzēkņu, pedagogu), pedagogu pašnovērtējumiem;
- skolas dokumentiem – izglītības programmas, audzēkņu pārbaudes darbu analīzes,
eksāmenu rezultāti, pedagoģisko un metodisko padomju sēžu protokoli, iekšējās
kontroles materiāli, statistikas dati, u.c.
- intervijas, protokolētas sarunas ar pedagogiem, audzēkņiem.
Pedagoģiskie darbinieki tiek iepazīstināti ar pašnovērtējuma ziņojumu un izglītības
procesa analīzes materiāliem pedagogu sanāksmēs. Audzēkņu vecāki – vecāku
sapulcēs.
RMMT izglītojamo skaits uz 2016.gada 1.septembri – 925
RMMT izglītojamo skaits uz 2017.gada 1.septembri – 992
RMMT izglītojamo skaits uz 2018. gada 1.septembri – 976
RMMT izglītojamo skaits uz 2019. gada 1.septembri – 1055
RMMT izglītojamo skaits 2020.gada 1.septembrī – 1024.
Pedagogu skaits – 119 (102 likmes)
likmes).
4. attēls – RMMT (RAV) izglītojamo skaita dinamika
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RMMT izglītojamo skaita dinamika
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Neskatoties uz kritisko demogrāfisko situāciju valstī, RMMT ir spējusi piesaistīt skolai
aizvien jaunus audzēkņus un palielināt audzēkņu skaitu atbilstoši RMMT attīstības
stratēģijai (2010. – 2020.g.).
Liels nopelns audzēkņu piesaistē ir skolas labajai slavai, mūsu aktivitātēm, sadarbībai
ar mākslas skolu administrāciju, kopēju pasākumu organizēšana, iestājpārbaudījumu
sagatavošanas kursu organizācijai, u.c. aktivitātēm, kā arī faktam, ka mūsu absolventu
skaitā nav bezdarbnieku.
RMMT ir visai liels pedagogu kolektīvs – 119 pedagogi (102 likmes), jo mūsu politika
piesaistīt jo vairāk sabiedrībā zināmu mākslinieku, kas ienes radošu domu un idejas
skolas profesionālajā dzīvē. Arī audzēkņiem ir liela interese par šiem pedagogiem un
viņu mācību metodēm (piemēram, keramiķe Inese Līne, stikla māksliniece Ieva
Avotiņa, gleznotāja Biruta Stafecka, mākslas zinātniece Edīte Bērziņa, stikla
māksliniece Agnese Gedule, metālkalējs Guntis Jakubovskis, tēlnieks Oskars Mikāns,
kinorežisors Ivars Tontegode, grafikas dizainers Agris Dzilna, kinooperators Kaspars
Braķis, fotomākslinieks Harijs Liepiņš, grafiķe Ingrīda Pičukāne, fotomāksliniece Eva
Siliņa, u.c.)
RMMT saimnieciskā darba vadība jau 7 gadus saskaņā ar iepirkumu procedūras
rezultātiem ir uzticēta SIA TERMEX, tas darīts saskaņā ar iepriekš veiktajiem
aprēķiniem par saimnieciskās struktūrvienības izmaksu lietderību.
RMMT atbilstoši skolas nolikumam veic arī saimniecisko darbību – realizē audzēkņu
darbus tirgū, slēdz līgumus par darbu izpildi (audzēkņu kvalifikācijas darbi, prakses
darbi), tā papildinot skolas finanšu līdzekļu budžetu.
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2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un
rezultatīvie rādītāji).
RMMT vīzija:
Kļūt par modernu, starptautiski atzītu un prestižu vidējās profesionālās izglītības
mācību iestādi, kas aktīvi iekļaujas Latvijas un Eiropas mākslas un kultūras telpā.
RMMT misija:
Sagatavot darba tirgū pieprasītu, konkurētspējīgu, kvalificētu un motivētu speciālistu,
kas spējīgs turpināt izglītību mūža garumā.
RMMT darbības galvenais mērķis:
Nodrošināt profesionālās vidējās izglītības ieguves iespējas un sekmēt tālākizglītību
lietišķās mākslas, dizaina, audiovizuālās mākslas un mediju mākslas jomās, veicināt
radošas, sabiedriski aktīvas personības attīstību.
Pakārtotie mērķi:
1.

2.
3.

Pilnveidot profesionālās izglītības kvalitāti aktualizējot esošās un veidojot jaunas
izglītības programmas saglabājot Profesionālās izglītības kompetences centra
statusu māksla un dizainā ar specializāciju koka mākslā, metālmākslā un audio
vizuālā mediju mākslā.
Radīt apstākļus personības radošai attīstībai.
Nodrošināt RMMT ilgtspējīgu attīstību.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, atbilstoši RMMT izstrādātajam attīstības
plānam, vadoties pēc ES profesionālās izglītības attīstības vadlīnijām, savu nākotni līdz
2020.gadam saskata esošo izglītības programmu (dažas no tām ir vienīgās valstī –
piemēram, stila mēbeļu modelētājs, mākslas metālkalumu modelētājs, vides dizaina
speciālists, u.c.) pilnveidē un mūžizglītības programmu izstādē sadarbībā ar darba
tirgu un darba devēju prasībām.
Tālākā perspektīvā RMMT plāno līdz 2023.gadam veidot Mākslas un Mēdiju
izglītības centru , kas atbilstu ES un valsts profesionālās izglītības attīstības mērķim –
koncentrēt vienā izglītības iestādē (centrā) specializētas izglītības programmas,
papildinot esošo specialitāšu skaitu ar tādām, kas veidotu kopēju bāzi (piemēram,
komercizglītība, uzņēmējdarbība, mediju specializācija, u.c.) Izglītojamo skaits šādā
centrā varētu būt 1000 – 1100 audzēkņu.
Atbilstoši RMMT attīstības plānā definētajiem mērķiem:
Pēdējos divos mācību gados paveiktais:
Pilnveidota izglītības kvalitāte aktualizējot esošās un veidojot jaunas izglītības
programmas – aktualizētas esošās izglītības programmas un izstrādātas jaunas:
Vides dizaina speciālists, Foto dizaina speciālists, kā arī izveidotas profesionālās
pilnveides programmas un neformālās izglītības programmas:
ArchiCAD iesācējiem
40 st.
ArchiCAD ar priekšzināšanām
40 st.
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Corel Draw iesācējiem
Corel Draw ar priekšzināšanām
Zīmēšanas un gleznošanas pamati
Speciālā zīmēšana un gleznošana
Kultūras vēstures un stilu vēstures
pasniegšanas profesionālās
izglītības iestādēs
Apģērbu konstruēšana-modelēšana
Keramikas formu izgatavošana
Stikla formu izgatavošana
Skatlogu noformēšana
Krāsu optiskā modelēšana
Vēstures mācīšanas metodika
Foto kursi arhitektūras ekspertiem
Aušanas kursi

40
40
40
40

st.
st.
st.
st.

36 st
120 st.
120 st.
120 st.
120 st.
120 st.
36 st
24 st
120 st

u.t.t.
Šajās
programmās
2019./20.m.g. izglītoti 116
cilvēki.
Vēl RMMT piedāvā 17
programmas ESF projekta SAM 8.4.1. ietvaros (sk www.rmmt.lv).
Radīti apstākļus personības radošai attīstībai – pilnveidots RMMT audzināšanas darbs
– veikti audzēkņu adaptācijas pasākumi (uzsākot mācības 1.kursā), izstrādātas skolas
sadarbības formas ar vecākiem, jauna informācijas sistēma, izmantojot e-vidi,
pilnveidota audzēkņu pašpārvaldes sistēma, veikti izglītojamo karjeras izglītības
pasākumi, papildināta interešu izglītības joma, u.c.
Nodrošināta RMMT ilgtspējīga attīstība – izveidota RMMT izglītības programmu
popularizēšanas sistēma, veicināta sadarbība ar darba tirgus pārstāvjiem, sadarbības
partneriem, pilnveidota RMMT pedagogu kvalifikācijas sistēma (34 RMMT pedagogi
ieguvuši 3.kvalifikācijas pakāpi ES projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, dalība starptautiskos projektos, kā arī
Euroskill un Worldskill konkursos, nodrošināta absolventu starptautiskā sertifikācija
(International Education Society sertifikāts). Izveidots RMMT Konvents deviņu
dalībnieku sastāvā. Konventa priekšsēdētājs – Andrejs Broks Latvijas Dizaneru
savienības valdes priekšsēdētājs.
Veikta 2018./2019.mācību gada rezultātu analīze izmantojot kvalitātes vadības
sistēmas modeli – CAF (Common Quality Assessment Framework), kur darbinieku
aptaujas rezultātā iegūti 680 punkti no 1000.
Īstenoti divi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēti projekti: KPFI-15.3/27 –
“Rīgas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas un sporta zāles Jūrmalas gatvē 90
energoefektivitātes paaugstināšana” un KPFI-15.4/36 - “Rīgas Amatniecības
vidusskolas ēku Jūrmalas gatvē 90 energoefektivitātes paaugstināšana no valsts
budžeta programmas “Klimata pārmaiņu finanšu instruments” līdzfinansētā projekta
ietvaros”. 2016.gadā pieteiktā projekts darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.3 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” 2016. – 2023.gadam gaitā 2017.gadā organizēts metu
konkurss un 2018.gadā iecerēta projektēšana un celtniecība. 2019.gada rudenī
uzsākta projekta īstenošana, kurā paredzēts ieguldīt 4 595 910 EUR.
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3. Ipriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Uzlabojumi, kas veikti pēc iepriekšējās RMMT darbības kvalitātes vērtēšanas
2013.gada 20.novembrī un ekspertu komisijas ieteikumiem:
Kvalitatīvai konkrētās programmas (Foto dizains) apguvei ir nepietiekami fototehnikas
un gaismošanas tehnikas komplekti. Sevišķi tas svarīgi jaunajai programmai, kuras
praktiskās daļas apguvei šiem komplektiem ir jābūt brīvi pieejamiem un lietojamiem
fotodizaina profesionālās izglītības programmas izglītojamajiem. Informācija par
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu izpildi uz 2013.gada
1.decembri - ar papildinājumiem: RMMT Foto dizaina izglītības programmas apguvei
iegādāts aprīkojums: 10 Canon EOS tipa fotoaparāti, atmiņas kartes, 10 profesionālie
Walimex statīvi, papildināts gaismas studiju aprīkojums ar 2 Metz zibspuldžu
komplektiem un 2 Dedolight pārvietojamajiem gaismu komplektiem.
2014.gada 7.novembra izglītības programmas “Vides dizains”/Vides dizaina
speciālists
akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumi izglītības programmas
uzlabošanai izpildīti:
Ieteikumi:
1. Krāsu teorijā jāiekļauj gaismas teorija kā krāsu teorijas daļa un gaismas avotu
tehnoloģiju spektrālās atšķirības un iespējas vides dizainā – mācību priekšmetā
“Digitālā krāsu teorija” iekļauts papildināts gaismas teorijas apskats, gaismas
tehnoloģiju spektrālās atšķirības un iespējas vides dizainā.
4.3. Piesaistīt skatuves aprīkojuma tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumus un
izstāžu kompānijas – izveidota sadarbība un saņemtas konsultācijas no SIA
Kompānija NA, SIA RJK par skatuves aprīkojuma tehnoloģiskiem risinājumiem un
apgaismojumu.
4.5. Izstrādājot izglītības iestādes rekonstrukcijas projektu, nodrošināt pilnīgu vides
pieejamību personām ar kustību traucējumiem visās izglītības iestādes ēkās – RMMT
projektā: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3 specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 2016. –
2023.gadam paredzēts izveidot vides pieejamības aprīkojumu visām RMMT ēkām.
4.6. Veidot abpusēji ieinteresētāku sadarbību ar izglītojamo ģimenēm – RMMT no
savas puses veicis gan vecāku izglītojošo darbību – vecāku iesaisti RMMT padomē,
jaunas informāciju saziņas sistēmas izveidi, pastiprinātas audzinātāju aktivitātes saziņā
ar vecākiem.
6.1. Rast iespēju nodrošināt mācību procesu ar iespēju apgūt jaunākās
apgaismojuma tehnoloģijas, skatuves un apgaismojuma iekārtas, vizuālās
komunikācijas tehnoloģijas – pilnveidota izglītības programma iekļaujot
apgaismošanas un skatuves aprīkojuma un tehnoloģiju pamatus.
6.1. Izvērtēt iespēju programmas īstenošanai iekārtot darbnīcas maketu veidošanai
mērogā 1:1. Ieteicamas papildus telpas, kur būtu sienu plaknes visu mācību darbu
eksponēšanai vērtēšanas laikā – RMMT stratēģiskās attīstības plānā projekta SAM 8.1.3
ietvaros plānota daudzfunkcionālas mācību darbnīcas celtniecība, kurā tiks nodrošināti
minētie parametri.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos.
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Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (RMMT) darbības
pašnovērtējuma kopsavilkuma tabula
Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis*
N

P

L

1. Mācību saturs:
1. Iestādes īstenotās izglītības programmas

X

2. Mācīšana un mācīšanās:
2.1. Mācīšanas kvalitāte

X

2.2. Mācīšanās kvalitāte

X

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

X

3. Izglītojamo sasniegumi:
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Vērtē
aprakstoši
Vērtē
aprakstoši

4. Atbalsts izglītojamajiem:
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un
izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba
aizsardzība)
4.2. Atbalsts personības veidošanā

X

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

X

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

X

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

X

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

X

X

5. Iestādes vide
5.1. Mikroklimats

X

5.2. Fiziskā vide

X

6. Iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

X

6.2. Personālresursi

X

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
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Ļl

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

X

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

X

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

X

Kopsavilkumā ( 17 vērtēšanas kritēriji):

2

Vērtējuma līmeņu apzīmējumi tabulā:
N – nepietiekami; P – pietiekami; L – labi; Ļl – ļoti labi

4.1..Mācību saturs - RMMT īstenotās izglītības programmas

RMMT uzņemto izglītojamo skaits 2020.gada septembrī:
Izglītības
progr.
kods

Izglītības progr.
nosaukums

33 213
01 1

Vizuālās
saziņas
līdzekļu māksla
Vizuālās
saziņas
līdzekļu māksla
Multimediju
dizains

33 213
00 1
33 214
12 1
33 216
01 1

33 214
04 1

Metāla
mākslinieciskā
apstrāde
Koka
mākslinieciskā
apstrāde
Reklāmas
dizains

33 214
03 1

Interjera
dizains

33 214
02 1
33 214
00 1

Vides dizains

33 214
00 1

Dizains

33 216
02 1

Dizains

Kvalifi-kācija

Prog
ram
mas
veid
s

Video operators

M

Iepri
ekšē
-jā
izglīt
ība
(klas
es)
9

Fotogrāfs

M

9

4

18

19

Multimediju
dizaina
speciālists
Metālmākslas
izstrādājumu
modelētājs
Stila mēbeļu
modelētājs

M

9

4

54

54

M

9

4

10

10

M

9

4

34

29

Vizuālās
reklāmas dizaina
speciālists
Interjera
dizainera
asistents
Vides dizainera
asistents
Tēlniecības
objektu dizaina
speciālists
Tekstilmateriālu
dizaina
speciālists

M

9

4

18

18

M

9

4

18

18

MIP

M

9

4

18

18

MIP

M

9

4

18

18

M

9

4

17

18

12

Mācī
bu
ilgu
ms
(gad
i)

Izglītojamo skaits

Piezīmes
par
programm
as
īstenošanu
*

Plānot
s

Fakt.
23.sept.

4

36

36

MIP

MIP

15

33 214
11 1

Apģērbu
dizains

33 582
01 1
35b 214
04 1

Būvdarbi
Reklāmas
dizains

35b 214
03 1

Interjera
dizains

Apģērbu
dizainera
asistents
Apdares darbu
tehniķis
Vizuālās
reklāmas dizaina
speciālists
Interjera
dizainera
asistents

M

9

4

18

18

P

9

4

25

16

M

2

2

17

17

M

2

2

17

18

Kop
ā:

318

307

MIP

MIP

1.1.1.1.izglītības programmas
RMMT īstenotās izglītības programmas, to atbilstība normatīvajām prasībām,
īstenošanas plānošana, izglītības programmu satura pilnveide.

Apģērbu dizains (33 214 11 1)

Tekstilizstrādājumu dizains (33 214 06 1)

Metāla mākslinieciskā apstrāde(33 216 011);Koka mākslinieciskā apstrāde(33 216 02 1)

13

Interjera dizains (33 214 03 1)

Reklāmas dizains (33 214 04 1)

14

15

16

111

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla (33 214 01 1)

Vides dizains (33 214 02 1)

Multimediju dizains (33 214 12 1)
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Foto dizains (33 214 13 1)
5. attēls– RMMT izglītojamo darbi dažādu specialitāšu programmās
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6. attēls – RMMT mācību klases un bibliotēka
RMMT īsteno 18 akreditētas izglītības programmas, 12 profesionālās pilnveides
programmas un 17 neformālās izglītības programmas, ar IKVD deleģējumu RMMT ir
tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences.
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2016./2017.m.g uzsākta izglītības programma Foto dizains (2 gadi) ar iegūstamo
kvalifikāciju Foto dizaina speciālists
īstenošana 19 izglītojamajiem. Izglītības
programma Vides dizains izstrādāta sadarbībā ar Teātra darbinieku biedrības un
Tirgotāju asociācijas speciālistiem, vides dizaina māksliniekiem. 2016.gadā izstrādātas
piecas jaunas izglītības programmas ar mācību ilgumu 2 gadi pēc vidējās izglītības
iegūšanas.
- Mācību process RMMT tiek īstenots atbilstoši licencētām izglītības programmām,
atbilstoši mācību priekšmetu standartiem un profesiju standartu prasībām.
- Pedagogi darbojas RMMT struktūrvienību – Vides dizaina, Tekstila un apģērbu
dizaina, Koka mākslas un metālmākslas, Mediju mākslas metodiskajās komisijās, kā arī
vispārizglītojošo priekšmetu metodiskajās komisijās, pilnveido programmu saturu un
sadarbībā ar darba tirgus institūcijām ievieš jaunas tehnoloģijas (piemēram,
konstruēšanas datorprogrammas apģērbu modelēšanas specialitātē, 3D Max
modelēšanas un vizualizācijas programma, video operatoru studijas, izmantojot
jaunākās tehnoloģijas, vides dizaina izglītības programmu nodrošinošās tehnoloģijas,
u..c.).
- Katra mācību gada noslēgumā pedagogi veido savus pašvērtējumus, darba grupa
apkopo to rezultātus, izvērtē un analizē tos, nosaka nākošā mācību gada prioritāros
uzdevumus. Liela vērība tiek pievērsta mācību satura (priekšmetu) pēctecības
ievērošanai.
- Pedagogi izprot un nepieciešamību un formulē izglītības satura mērķus un
uzdevumus, izstrādā tematiskos plānus, paredzot priekšmeta apguves secību,
nepieciešamo laiku un materiāliem.
- Ir izstrādāta patstāvīgo darbu sistēma (mērķi, uzdevumi, norises kārtība), kopš
2014./2015.m.g tiek sekmīgi organizētas patstāvīgo darbu nedēļas divās
struktūrvienībās (nodaļās), iekļaujot vairākus mācību priekšmetus – kultūras vēsturi,
mākslas stilu vēsturi, matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu (darbu atskaite –
nodaļās).
- Ik gadus RMMT veic izglītības programmu mācību priekšmetu satura aktualizāciju ne
tikai metodisko komisiju vadībā, bet arī sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un
darba tirgus pārstāvjiem (piemēram, metālmākslas izstrādājumu modelētāja
metālkalšanas programma, koka virpošanas programma, tēlniecības objektu
veidošanas programma, videooperatora izglītības programma, foto dizaina, vides
dizaina izglītības programmas satura izstrāde).
- Izglītības programmas satura izvērtēšanas iniciatīva visbiežāk rodas pašu pedagogu
vidū, piedaloties kvalifikācijas celšanas kursos, studējot jaunākās tehnoloģijas,
piedaloties pieredzes apmaiņā ESF projektos, ERASMUS + programmās, gatavojot
audzēkņus Eiropas mēroga - Euroskill un pasaules mēroga -Worldskill konkursiem
u.c. RMMT pedagogs Haralds Laucis izstrādājis konkursa „Krēsls” tehnoloģiskos
risinājumus un vērtēšanas sistēmu, ir starptautiski atzīts eksperts galdniecībā un
kokapstrādē, sagatavojis konkursantu dalībai minētajos konkursos.

4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte – mācību
organizācija, mācību metožu izvēle.

procesa

vērtēšana,

procesa

Mācību RMMT pedagogi mācību procesā izmanto daudzveidīgas, inovatīvas mācību
metodes, reizē atraktīvas un audzēkņu uzmanību piesaistošas metodes, labprāt sniedz
konsultācijas ne tikai paredzētajā, bet arī savā brīvajā laikā.
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Skolā ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes vērtēšanai, kopš 2015.gada tiek
izmantota pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas sistēma, kura izstrādāta RMMT,
diferencējot pedagogu atalgojumu – „RMMT darbinieku atalgojuma noteikšanas
kārtība”. Neskatoties uz to, pedagogu darbs tiek vērtēts gan savstarpēji, gan
administratīvi, galvenie mūsu darba vērtētāji vienmēr ir un būs mūsu audzēkņi, viņu
sasniegumi un spējas.
Ieviešot e-skolas instrumentus – e-žurnālu Mykoob sistēmu mācību žurnālu aizpilde ir
kļuvusi viegli pārbaudāma un uzskatāma, arī paši audzēkņi seko pedagoga darbam un
saviem rezultātiem. Veiksmīgas sadarbības rezultātā veidojas audzēkņu pozitīva
attieksme pret mācībām, pret grupas biedriem un pedagogiem.
RMMT pedagogi savā darbībā izmanto mūsdienu mācību līdzekļus, aprīkojumu
(interaktīvās tāfeles, datorprojektorus, sākuši darbu pie Moodle sistēmas iestrādes
mācību procesā, moduļu principu ieviešanas izglītības procesā), praktisko un
profesionālo priekšmetu skolotāji izmanto jaunāko tehnoloģisko aprīkojumu, kura
papildināšanai un pilnveidei izstrādāts plāns.
Mācību procesa norise RMMT:
Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā mācību process organizēts atbilstoši Izglītības
likuma, Profesionālās izglītības likuma, RMMT nolikuma u.c. izglītības procesu
reglamentējošo aktu prasībām, profesiju standartu specifiskajām prasībām, saskaņā ar
RMMT apstiprināto mācību procesa grafiku, izglītības programmām un apstiprināto
stundu sarakstu, kas pieejams audzēkņiem mācību korpusa halles informāciju logā un
e-žurnālā.
Mācību stundu hospitācija un pedagogu savstarpējā nodarbību vērošana notiek
regulāri. Mācību plānā paredzēto nodarbību īstenošanas kontroli veic mācību daļa (atb.
Direktores vietniece mācību darbā).
Nodaļu pedagoģiskās sanāksmes kas veltītas mācību procesa organizēšanai
(struktūrvienību vadītāji ir izglītības programmu, kuras īsteno struktūrvienībā, vadītāji)
galvenokārt izskata mācību uzdevumu pilnveides un starppriekšmetu saiknes
stiprināšanas jautājumus. Pedagogi mācību uzdevumus pilnveido ik pusgadu – tas
redzams audzēkņu sasniegumos skatēs un pārbaudes darbos.
RMMT ir apstiprināts pedagogu konsultāciju grafiks, kas zināms audzēkņiem
(informāciju logā).
Ik pusgadu notiek izglītības programmās paredzēto mākslas priekšmetu skateseksāmeni, mācību procesa analīze (skašu rezultātu izvērtējums, ieteikumi, izglītības
programmu satura pilnveide), kurā piedalās pedagogi, audzēkņi (aptauju rezultāti) un
pieaicinātie neatkarīgie eksperti.
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7. attēls - RMMT skate – eksāmens zīmēšana un gleznošanā skolas hallē.
Audzēkņiem patstāvīgos darbus iespējams veikt gan skolas telpās, bibliotēkā, darbnīcā.
Pedagogu organizētās starppriekšmetu saiknes rezultātā tiek plānotas patstāvīgo
darbu nedēļas, izstrādājot patstāvīgo darbu mērķus un uzdevumus.
RMMT mācību klases un darbnīcas apgādātas ar nepieciešamajām mēbelēm,
aprīkojumu, informāciju tehnoloģijām un programmatūru – ir interaktīvās tāfeles, 8
projektori, sešas datorklases, pietiekošā skaitā mācību kabineti. Bibliotēkā pieejami
9000 literatūras vienības, fondi mērķtiecīgi (pēc pedagogu ieteikumiem) tiek
papildināti.
RMMT audzēkņu prakses organizācija notiek atbilstoši MK 20.11.2012 noteikumu
Nr.785 „Mācību prakses organizēšanas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”
prasībām un saskaņā ar RMMT iekšējo normatīvo aktu – „Rīgas Mākslas un mediju
tehnikuma audzēkņu mācību prakses organizēšanas, vadīšanas un izvērtēšanas
kārtība” un izglītības programmās paredzēto. Pirms prakses uzsākšanas audzēkņi tiek
instruēti par prakses norises prasībā, viņu tiesībām un pienākumiem, par ko praktikanti
parakstās instruktāžas žurnālā. Kopš 2017. gada RMMT iesaistījies ESF projekta SAM
8.5.1.0 aktivitātē “Palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to
dalības darba vidē balstītajās mācībās vai praksē uzņēmumā”.
Kvalifikācijas prakses organizācija ir trīspusēja sadarbība – tajā piedalās skola,
audzēknis (praktikants) un prakses vietas nodrošinātājs. Prakses norisi kontrolē
prakses vadītājs, kurš nozīmēts pedagogu tarifikācijas ietvaros un atbilstoši prakses
programmai, tās izpilde tiek kontrolēta, prakses vērtējumā piedalās gan prakses vietas
pārstāvji, gan prakses vadītāji no skolas puses.
RMMT audzēkņu kvalifikācijas prakses dokumentācija, pārskati, prakses aizstāvēšanas
un vērtēšanas protokoli atrodas nodaļās.
RMMT nodrošina audzēkņus ar prakses vietām, taču bieži vien audzēkņi paši jau
atraduši sev prakses vietas, kurās strādājuši vasarās vai izrādījuši savu iniciatīvu.
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte - izglītojamo mācīšanās darba organizācija, viņu
līdzdalība un sadarbība mācību procesā.
RMMT organizē izglītojamo mācību darbu, regulāri informējot par mācību darba
izvirzītajām prasībā, pārliecinoties, vai audzēkņi izprot mācību uzdevumus, prasības.
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Mācību procesā tiek izmantoti visi RMMT rīcībā esošie resursi – datorklases, IT
aprīkojums, bibliotēka, lasītava, mācību kabineti, darbnīcas ar aprīkojumu, mācību
tehniskajiem līdzekļiem, sporta zāles.
RMMT audzēkņi vairumā aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu
darbu, sadarboties ar pedagogiem, prakses vadītājiem. Lielākā daļa izglītojamo bez
attaisnojoša iemesla nekavē mācību nodarbības. Mācību nodarbību kavējumi tiek
stingri uzskaitīti, to fiksēšanā piedalās paši izglītojamie
Izglītojamie prot strādāt grupās, iesaistīties un paši organizēt dažādus mācību vielas
apguves paņēmienus un aktivitātes, organizēt projektu nedēļas.
Jau vairākus gadus RMMT viens no galvenajiem uzdevumiem bija samazināt atskaitīto
audzēkņu skaitu atbilstoši ES profesionālās izglītības galveno virzienu prasībām –
atskaitīto izglītojamo skaits nepārsniedz 10 %. Turpmāko gadu veikums uzrāda, ka
rezultāti ir tuvu ES uzstādījumiem.
RMMT tāpat, kā citās humanitārās ievirzes skolās, galvenā mācību problēma ir vairuma
audzēkņu nekvalitatīvās zināšanas eksaktajos priekšmetos – matemātikā, ķīmijā, fizikā,
kas rada papildus slodzi skolas pedagogiem. Būtu labi izzināt valsts mērogā, kāds ir
šīs zemās sagatavotības līmeņa iemesls.
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa - vērtēšanas metodes un
vērtēšanas kvalitāte, vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu
izmantošana.
RMMT ir izstrādāta Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņu mācību sasniegumu
vērtēšana –„Pārbaudījumu organizēšanas un izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība RMMT” (04.09.2017) izstrādāta, lai nodrošinātu vienotus vērtēšanas
kritērijus un pieeju vērtēšanas procesam kā neatņemamai izglītības procesa
sastāvdaļai, lai sekmētu audzēkņu līdzatbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Ar šo
kārtību ir iepazīstināti visi audzēkņi, pedagogi un vecāki, tā pieejama e- sistēmā. Mēs
ceram, ka šī kārtība ir objektīva un profesionāla, tās uzdevumi ir:
- Konstatēt audzēkņu sasniegumu līmeni, ievērojot viņa vajadzības, intereses,
spējas;
- Sekmēt audzēkņu līdzdalību vērtēšanas procesā, veidot pašnovērtējumu;
- Motivēt izglītojamos mācībām un sekmēt viņu atbildību par rezultātiem.
RMMT pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veikšanai, ar prasībām un
uzdevumiem audzēkņi tiek iepazīstināti. Pedagogi uzskaita vērtējumus noteiktā
kārtībā, notiek vērtējumu uzskaites pārraudzība, ko veic mācību daļa.
Audzinātāji apkopo katra izglītojamā mācību sasniegumu rezultātus, veic analīzi, pēta
dinamiku.
Mācību prakses vērtēšanā iesaistīti arī darba devēji (sk. Prakses raksturojumus un
pārskatus). Sadarbībā ar darba devējiem notiek mācību prakses uzdevumu izpildes un
sasniegumu analīze.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (PKE) un valsts pārbaudījumi notiek atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, tiek plānoti savlaicīgi un atbildīgi.
Mākslas izglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu visām skolām,
kurās apgūst mākslas un dizaina izglītības programmas, sagatavo KM Nacionālajā
kultūras centrā (NKC), tas tiek saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības
Trīspušu sadarbības padomē. Skolas no šī kopējā saraksta izveido savas eksaminācijas
komisijas, kuras tālāk saskaņo VISC. Nepieciešamības gadījumā skola var pieaicināt
papildus speciālistus PKE vērtēšanā, to iepriekš saskaņojot ar KMNKC un Profesionālās
izglītības un nodarbinātības Trīspušu sadarbības padomi un pēc tam apstiprinot VISC.
RMMT ieteikums – to izglītības programmu, kuras tiek īstenotas dažādās skolās,
kvalifikācijas eksāmenu komisijai būtu jābūt vienai, lai varētu objektīvi izvērtēt dažādās
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skolās realizētās vienas un tās pašas izglītības programmas kvalitāti, pēdējos gados
tas ir īstenots – mākslas izglītības programmu kvalifikācijas darbu komisija katru gadu
noteiktā programmu grupā ir viena.
Pirms kvalifikācijas eksāmena RMMT iepazīstina komisijas ar „RMMT profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu programma” (ko apstiprina Nacionālais kultūras centrs) un
izstrādātajiem kvalifikācijas darbiem, eksāmena norises laiku un kārtību.
PKE saturs un norises kārtība, vērtēšanas sistēma mākslas izglītības programmās tiek
saskaņota ar Kultūras ministriju, tā nodrošinot vienotu sistēmu šo programmu
kvalifikācijas eksāmenu izvērtējumā. Mākslas programmu PKE teorētiskā daļa ir
kvalifikācijas darba (kas tiek veidots kā atsevišķā kolekcija, izstrādāts praktisks
lielapjoma darbs) teorētiskais apraksts, kas ietver gan vēsturisku pētījumu, gan darba
paņēmienu aprakstu un foto vai video fiksāciju, matemātiskos aprēķinus materiālu
izlietojumam, u.c.
PKE komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām.

4.3.Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek vērtēti regulāri, apkopojot ik
mēnesi audzēkņu sekmes un kavējumus. Rezultātus analizē audzinātāji veidojot savu
audzēkņu sekmju dinamikas pētījumus, tiek pētīti nesekmības (vērtējuma zem 4) un
kavējumu iemesli.
Uzsākot mācības RMMT, veicam pirmo kursu zināšanu diagnostiku. Rezultāti bieži vien
ir pārsteidzoši – pamatskolas „7” pārvēršas par RMMT „3 „. Nepietiekamo vērtējumu
saņēmēji tiek uzraudzīti īpaši, notiek darbs gan ar šiem audzēkņiem, gan ar tādiem,
kam ir izcilas sekmes mācībās. Diferencēta pieeja prasa papildus darbu no
pedagogiem.
Protams, sekmju ievērojams uzlabojums redzams trešajā kursā, kad audzēkņi saprot
situācijas nopietnību un to, ka skola drīz jābeidz.
Esam veikuši pētījumu par to, cik daudz laika audzēkņi pavada pildot uzdotos
mājasdarbus, un cik daudz laika būtu tam jāvelta no skolotāju viedokļa.

Pedagogu viedoklis
Audzēkņu viedoklis

8. attēls - Mājas darbu izpilde st. RMMT skolotāju un audzēkņu viedoklis
Pētot mācību priekšmetu nepietiekamas apguves iemeslus, esam secinājuši, ka tie ir:
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- Neregulārs darbs stundās un patstāvīgajā darbā;
- Nepilnīgi apgūta mācību viela pamatskolā;
- Reizēm zems atbildības līmenis;
- Neattaisnoti kavējumi;
- Rīgas „vilinājumi”, draugi, izpriecas;
- Vecāko kursu audzēkņu iesaistīšanās darbos, u.c.
Situācijas uzlabošanai RMMT izveidota sistēma un tiek sniegta informācija par
audzēkņu iespējām savus sasniegumus uzlabot, organizētas konsultācijas, radītas
mācību parādu kārtošanas iespējas.
Reizi trijos gados notiek viena mācību priekšmeta pedagogu audzēkņu sasniegumu
analīze (2016.g.). Rezultāti liecina par kopējo tendenci skolā un nenozīmīgas atšķirības
starp dažādu pedagogu audzēkņu sasniegumiem.
4.3.2. Audzēkņu sasniegumi valsts pārbaudes darbos:
RMMT audzēkņi var lepoties ar ikgadējiem relatīvi augstiem vērtējumiem gan valsts
pārbaudes darbos – matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā, vēsturē.

CE rezultāti 2018./2019.m.g.
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9. attēls – RMMT centralizēto eksāmenu rezultāti 2018./19.m.g. un 2019./20.m.g.
Zemie rezultāti iemesli, uzsākot jauno mācību gadu, tiks analizēti un pētīti to iemesli.
Galvenie no tiem ir izglītojamo zemais sagatavotības līmenis matemātikā un latviešu
valodā (sevišķi krievvalodīgo skolu beidzējiem). RMMT pedagogi izsaka vēlmi šo
jautājumu risināt valstiskā līmenī, jo viens pedagogs nevar izlabot kļūdas sistēmā, kas
pielaistas iepriekšējos deviņos gados. Skolas padomes rosinājums – veidot iekšējo
normatīvo aktu, kas nosaka, ka pie valsts pārbaudījuma netiek pielaisti izglītojamie,
kuriem nav vērtējuma mācību priekšmetā.
Pētot izglītojamo sasniegumus Centralizētajos eksāmenos attiecībā pret izglītības
iestādes pedagogu izliktajiem gala vērtējumiem, saskatāma īpatnēja tendence:

CE rezultāti /galīgais vērtējums %
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10. attēls – CE rezultāti (vidējie) pret pedagogu izlikto gala vērtējumu.
46% matemātikā daļēji liecina par izglītojamo nespēju nokārtot matemātikas
eksāmenu uzdevumu neizpratnes dēļ (lasītprasmes dēļ).
RMMT rosinājums VISC – izadīt izglītības iesādēm matemātikas CE darbus, lai varētu
veikt analīzi un gūt izskairojumu zemejam rezultātam.
Savukārt KE rezultāti jau ilgstoši ir ļoti labi.

KE vid. rezultāti specialitātēs 2020.g.
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11. attēls – RMMT (RAV) kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 2018 - 2020.g.
Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti no 2015.gada līdz 2020.gadam -vidējais vērtējums –
8,0 balles.
RMMT tiek organizētas audzēkņu mācību priekšmetu olimpiādes – matemātikā, vides
zinībās, literatūrā un citi konkursi.
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabojumi tiek fiksēti ikgadējos
pedagogu darba pašnovērtējumos, kuros pedagogi izsaka priekšlikumus vērtēšanas
sistēmas uzlabojumu veikšanai, kā arī mācību programmu pēctecības pilnveidei.
4.4.Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts.
RMMT organizē mācību procesu atbilstoši normatīvu prasībām. Izstrādāti un
apstiprināti RMMT iekšējās kārtības noteikumi, kas reglamentē izglītības procesa
organizāciju, audzēkņu tiesības un pienākumus, nepiederošu personu uzturēšanās
kārtību skolas telpās, kārtību, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu
atrašanās vietām, kārtību, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar kārtības noteikumiem
ārpusklases pasākumos, ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem.
Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir
izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija- norādes, drošības instrukcijas u.c..
Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Pirms katra pasākuma
izglītojamie tiek ar to iepazīstināti.
RMMT ir izstrādāta iekšējā kārtība personu datu aizsardzības nodrošināšanai. Visi
RMMT pedagogi un darbinieki apguvuši mācību kursu par bērnu tiesību aizsardzību.
Tiek organizēti pasākumi audzēkņiem par veselīgu dzīvesveidu, pretnarkotiku,
pretalkohola un pretsmēķēšanas pasākumus. RMMT audzēkņu un darbinieku
ēdināšanu nodrošina SIA ANIVA.
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4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
Lai garantētu izglītojamo drošību, ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti par iekšējo
kārtību, darba drošības un ugunsdrošības noteikumi, ārpusstundu pasākumu drošības
noteikumi, darba drošības jautājumi iekļauti profesionālo mācību priekšmetu
programmās.
Darba drošibas jomā RMMT izstrādāta darba aizsardzības un drošības sistēma:
Kārtību, kādā RMMT tiek īstenoti darba aizsardzības, drošības un ugunsdrošības
pasākumi nosaka Darba aizsardzības organizācijas kārtība RMMT (turpmāk tekstā –
Kārtība). Šajā dokumentā ir noteikti darba aizsardzības organizācijas galvenie
uzdevumi, organizatoriskā struktūra, administrācijas, struktūrvienību vadītāju,
pedagogu un izglītojamo pienākumi, tiesības un atbildība darba aizsardzības jomā.
Ikdienas darbs tiek plānots un organizēts vadoties pēc Kārtības nostādnēm, kā arī
spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. Kā galvenie dokumenti, pēc
kuriem vadāmies organizējot darbu šajā jomā, minami LR MK Noteikumi Nr.1338
,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos’’ un LR MK Noteikumi Nr.82 ,,Ugunsdrošības noteikumi’’.
Izglītojamo un arī skolas personāla drošības darba aizsardzības un
ugunsdrošības nodrošināšanai tiek veikta virkne pasākumu, no kuriem kā svarīgākie
būtu minami:
- ar direktores rīkojumu ir nozīmētas atbildīgās personas par darba drošību un
ugunsdrošību RMMT kopumā un katrā struktūrvienībā atsevišķi, ir nozīmēta atbildīgā
persona par elektroietaišu ekspluatāciju. Persona, kura ir nozīmēta par atbildīgo darba
aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos RMMT kopumā ir apguvusi apmācības kursu
sertificētā uzņēmumā pēc 140 stundu programmas (atsevišķi darba aizsardzībā un
ugunsdrošībā).
- ir izstrādāts, nepieciešamajās institūcijās saskaņots un apstiprināts RMMT
civilās aizsardzības plāns, kurā noteikta skolas administrācijas, personāla un
izglītojamo rīcība ekstremālos gadījumos;
- ir iedibinājusies cieša sadarbība ar VUGD, kura inspektori apmeklē skolu ne
retāk kā reizi gadā, ne tikai kontrolējot ugunsdrošības noteikumu izpildi, bet arī
sniedzot padomus kā uzlabot ugunsdrošību skolā un kā novērst konstatētos trūkumus.
Pēc pārbaužu rezultātiem tiek apstiprināts un īstenots atklāto pārkāpumu un trūkumu
novēršanas plāns, kura izpildi kontrolē direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.
- ir veikti nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķini, iegādāts
inventārs un ar šo inventāru atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām aprīkotas
skolas un dienesta viesnīcas telpas. Tiek veikta regulāra ugunsdzēsības līdzekļu apkope
sertificētā uzņēmumā, lai nodrošinātu to garantētu darbspēju. Regulāri tiek veiktas
ugunsdrošības praktiskās apmācības
- evakuācijas plāni ir izstrādāti un izvietoti redzamās vietās visos skolas
korpusos;
28

- izstrādātas, apstiprinātas un izsniegtas struktūrvienībām kopā 48 dažādas
darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības instrukcijas, kas aptver visu skolas
nodaļu un struktūrvienību darbību t.sk. arī ārpusklases pasākumus, sporta sacensības,
ekskursijas u. tml. Instrukcijās ir iekļauta sadaļa par rīcību ekstremālās, ārkārtas
situācijās, kā arī informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.
- regulāri – reizi gadā, parasti mācību gada sākumā tiek veiktas instruktāžas,
kurās gan izglītojamie, gan skolas personāls tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem, darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām, par ko tiek izdarīti
attiecīgi ieraksti klases e-žurnālā vai speciālā instruktāžu reģistrācijas žurnālā.
Pedagogu un skolas personāla instruktāžas veic RMMT darba aizsardzības speciālists,
bet izglītojamos – attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs vai darba aizsardzības
speciālists.
- skolā ir pirmās palīdzības sniegšanā pēc 15 stundu programmas apmācīts
personāls – kopā 11 cilvēki, ir izstrādāta instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu
aroda negadījumos, ar kuru skolas personāls un pedagogi tiek iepazīstināti kārtējo
instruktāžu laikā.
- mācību priekšmetu saturā iekļauti darba un civilās aizsardzības jautājumi;
- struktūrvienības, kurās notiek audzēkņu praktiskās nodarbības, ir apgādātas
ar medicīniskajām aptieciņām, kuru saturs tiek regulāri kontrolēts un atjaunots.
- RMMT pedagogi un darbinieki apguvuši mācību kursu par bērnu tiesību
aizsardzību;
RMMT kontrolējošo organizāciju pārbaužu aktu reģistrs liecina par veikto pārbaužu
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.
RMMT ir noteikta kārtība, kādā audzēkņi var saņemt pirmo medicīnisko palīdzību skolā
un kā vērsties tuvējā ārstniecības iestādē, ar kuru tik slēgts sadarbības līgums.
Tā kā RMMT nav medicīnas darbinieka, bet blakus skolai atrodas MC Elite, ar šo
medicīnas iestādi noslēgts līgums par medicīniskās palīdzības sniegšanu
izglītojamajiem mācību procesa laikā.
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
RMMT audzēkņi, kas iestājas skolā jau paši par sevi ir personības. Daudzi no viņiem
gadu pirms mācību sākuma apmeklējuši sagatavošanas kursus, iepazinušies ar RMMT
tradīcijām, valdošo gaisotni, kas stimulē viņu personības veidošanos. Bieži vien jaunie
audzēkņi ir mūsu „veco” audzēkņu draugi, radinieki. Vairāku ģimeņu visi bērni kļūst
par mūsu audzēkņiem. Organizējam dažādus iesaistām audzēkņus pašpārvaldes darbā
– audzēkņu padomē piedalās ap 30 izglītojamo. Ir izstrādāts audzināšanas darba plāns,
pasākumu grafiki. Audzēkņi paši organizē dažādus tematiskus sarīkojumus, uzņemas
atbildību, iesaista citus. Grupu audzināšanas darba plānos ietverti temati; sevis
izzināšana, pilnveidošana, es ģimenē, grupā un skolā, sabiedriskā līdzdalība, karjeras
izvēle, veselība un vide, drošība.
RMMT kultūras pasākumus plāno atbilstoši valsts svinību laikam, kā arī skolas
tradīcijām. Daudz kultūras pasākumu plānots skolas mācību ekskursiju laikā (to plāns
tiek koriģēts saskaņā ar mākslas un kultūras notikumiem Rīgā).
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Galvenie ikgadējie pasākumi:
Atvērtās durvis – turpinām tradīciju no iepriekšējā mācību gada, Atvērtās durvis –
Vecāku dienu veidot katru nedēļu no marta sākuma, līdz jūnijam, lai katrs, kurš vēlas
apmeklēt, var izvēlēties sev tīkamāko laiku.
Sporta diena Koka mākslas nodaļas audzēkņi izveidojuši RMMT ceļojošo kausu, kurā
katru gadu Sporta dienu uzvarētāju komandas nosaukums tiek iegravēts.
Skolā ir jauktais koris ARTIDANGĀ, kura sastāvā blakus audzēkņiem dzied arī
pedagogi – esam visu Dziesmu svētku dalībnieki kopš kora dibināšanas 2001.gadā.
Kora diriģents Gints Ceplenieks ir 2013.g. un 2018.g. Dziesmu svētku virsdiriģentu
sarakstā. Piedalījāmies 2015. gada Pasaules koru Olimpiādē Mežaparkā.

12. attēls – RMMT jauktais koris ARTIDANGĀ
Cieša sadarbība RMMT pašdarbniekiem izveidojusies ar Imantas Kultūras centru,
piedalāmies dažādos kultūras pasākumos mikrorajonā.
Skolā teātra studija, deju grupa DĀRDARI Lilijas Liporas vadībā, ir basketbola un
volejbola komandas, piedalāmies Kurzemes rajona sacensībās, sporta aktivitātēs
mākslas skolu starpā, esam sporta kluba AMI biedri.
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
RMMT pieejami dati par absolventu tālākizglītības iespējām. Ik gadus vairāki mūsu
absolventi turpina mācības Olborgas, Londonas, Glāzgovas, Romas u.c. pilsētu
mākslas augstskolās. Ārzemēs studējošo skaits ik gadu pieaug. Iespējams, ka uz to
mudina RMMT sniegtā iespēja saņemt starptautisko sertifikātu ar datu ievadi
starptautiskajā datu bāzē.
Ir izstrādāta karjeras izglītības programmā, no 2017.gada septembra RMMT darbojas
karjeras izglītības konsultanti ESF projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Organizējam informatīvos
seminārus izglītojamajiem, reflektantiem, vecākiem. RMMT tiek popularizēts dažādos
reklāmas pasākumos.
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Skola apkopo informāciju (vairāku gadu garumā) par absolventu darba un dzīves
gaitām ( 2018.gada absolventi):

RMMT absolventu nodarbinātība %
(strādā special.vai mācās special.)
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Vidēji 62 % no absolventiem turpina izglītību vai strādā specialitātē.
RMMT sadarbība ar absolventiem organizēta vairākos virzienos:
Mūsu skolas 19 absolventi ir mūsu pedagogi;
Sadarbība ar absolventu darba vietām RMMT audzēkņu prakses vietu nodrošināšanai
(Koka mākslas nodaļas absolventi izveidojuši saziņas tīklu, kurā tiek aicināti RMMT
audzēkņi praksē un speciālu uzdevumu veikšanai, piemēram, kokgriešanā);
RMMT audzēkņiem tiek organizētas ekskursijas uz absolventu darba vietām, absolventi
tiek aicināti stāstīt savus „veiksmes stāstus”- piemēram – Rīgas reģionālajā
profesionālās izglītības forumā 2016.gada septembrī – Tekstilmākslas nodaļas
absolvente Agnese Vaļiniece, Koka mākslas nodaļas absolvents Nauris Stalažs, u.c.
RMMT aktīvi organizē savu izglītības programmu popularizēšanas kampaņu gada
pirmajā pusē – veidojam izbraukumu uzvedumus un stāstus par skolu, rīkojam modes
skates, audzēkņu darbu izstādes.
RMMT bibliotēkā ir apkopota informācijas par tālākizglītības iespējām gan Latvijā, gan
ārzemēs
RMMT pedagogu kolektīvs apzinās, ka skolas pastāvēšanas pamatnoteikums ir
audzēkņi, viņu vēlme mācīties tieši mūsu skolā, motivācija darbam, tādēļ profesionālās
orientācijas darbs (jeb izglītības programmu un skolas marketings) ir viena no skolas
darbības sastāvdaļām.
Šīs darbības ietvaros RMMT :
- Sniedz regulāru informāciju masu medijos;
- Rīko atvērto durvju dienas un darbnīcu nedēļas;
- Piedalās mākslas skolu izstādēs un konkursos;
- Piedalās ikgadējā izstādē – SKOLA un konkursā „Jaunais profesionālis”, arī
starptautiskos konkursos;
- Sniedz informāciju izdevumiem „Izglītības ceļvedis”, Valsts izglītības attīstības
aģentūras informatīvajam izdevumam;
- Sniedz informāciju RMMT mājaslapā rmmt@rmmt.lv;
- Dalība ikgadējā konkursā „Krēsls”;
- Piedalījās mākslas skolu (profesionālās ievirzes) izstādēs, demonstrējot RMMT
audzēkņu, šo skolu absolventu darbus.
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4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
RMMT audzēkņi un arī pedagogi ik gadus iesaistās Kultūras ministrijas pārvaldībā esošo
mākslas skolu radošajos konkursos – zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, tēlniecībā,
datordizaina projektos. Esam guvuši ievērojamus panākumus - godalgotas vietas un
atzinības rakstus, turpinām šo aktivitāti. RMMT audzēkņi katru gadu (nu jau 27. gadu)
piedalās mūsu skolas organizētajā kokamatnieku konkursā Krēsls, profesionālo mācību
iestāžu konkursā „Jaunais profesionālis” un “SkillsLatvia”.

13. attēls – Kokamatnieku konkursa “Krēsls” norise
RMMT audzēkņi piedalījušies dažādās aktivitātēs ārpus skolas:
- izstādē „Gada balva dizainā” 2018.gada oktobrī Ķipsalā un izstādē Design Isle;
- RMMT audzēkņu padome piedalās Jauniešu pašpārvaldes seminārā Briselē,
izgatavojuši vides objektus Eiropas parlamenta vēlēšanām Eiropas mājā;
- skolas ekspozīcija Leipcigas Mesē 2016 (Koka un metālmākslas nodaļas darbi);
- piedalījušies ar saviem darbiem izstādē Iļģuciema kultūras namā, Jelgavas Metāla
svētkos, Amatnieku dienās;
- piedalījušies valsts nozīmes Wordskill un Euroskill atlases konkursā Skatlogu
noformējumu Grafiskā dizaina un galdniecības konkursos;;
- vides objektu konkursā mākslas skolu vidū – iegūtas I, II un III vieta;
- piedalījušies NORDPLUS projekta studentu apmaiņas braucienā praksē Igaunijā un
Somijā (4 audzēkņi) 2016.g. aprīlī;
- piedalījušies skolas rīkotajā konkursā „Krēsls 2018” un “Krēsls 2019” (I, II vietas);
2018./2019.m.g. izglītības iestāde ir piedāvājusi šādas iespējas izglītojamo dalībai
starptautiskajās apmaiņas programmās, kā arī praksi Eiropas Savienības programmu
ietvaros:
 Uzsākot mācību gadu noslēdzām darbu pie ERASMUS+ KA2 projekta
„Applicable Representation of City Centres with Heritage Importance APPROACH” 2015-1-UK01-KA202-013806
3 gadu laikā projektā tika iesaistīti 18 RMMT Vides dizaina nodaļas audzēkņi,
3 pedagogi un projekta koordinatori.
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Projekta ietvaros organizētas 6 dalībnieku tikšanās Budapeštā, Edinburgā,
Granādā, Ļubļinā, Cluj Napoca un Rīgā. Tikšanās reizēs Budapeštā un Ļubļinā
paralēli projekta organizatoriskajiem darbiem un mācību materiāla izstrādei,
tika veikta arī RMMT audzēkņu apmācība ēku 3D modeļu veidošanā, pilsētvides
plānošanā kā arī apgūta arhitektūras, kultūras un mākslas vēsture attiecīgajās
Eiropas valstīs.
Projekta galarezultāts- inovatīvs, interaktīvs mācību materiāls gan profesionālo
izglītības iestāžu, gan arī augstākās izglītības iestāžu audzēkņiem.


Šī mācību gada laikā realizēts ERASMUS+ KA2 projekts “European Atelier
of Crafts Cr.E.Ate” 2017-1-IT02-KA202-006088
Projekts uzsākts 2017.gadā un tā ilgums- 2 gadi. Projektā tika iesaistīti 12
RMMT audzēkņi (Multimediju dizaina- Animācija, Foto dizaina, Apģērbu
dizaina un Klientu apkalpošanas specialitātes audzēkņi), 4 RMMT pedagogi
un projekta koordinatori.
Projekta īstenošanas gaitā tika radīts apmācības modulis un audzēkņu
izaugsmes vērtēšanas rīks prakses vietās, kuru RMMT audzēkņiem bija
iespēja testēt dalībnieku tikšanās reizē Perudžā, Itālijā.



2018./2019.m.g. tika realizēts ERASMUS+ KA116 projekts “Mobilitāte
Eiropā- ceļš uz profesionalitāti” 2018-1-LV01-KA116-046877
8 mēnešu ilgā praksē uzņēmumos Itālijā, Spānijā un Ungārijā devās 8
RMMT 2018.gada absolventi (specialitātes- Videooperators, Reklāmas
dizains, Interjera dizains, Apģērbu dizains, Multimediju dizains WEB).
30 dienu ilgā praksē uzņēmumos Itālijā, Spānijā, Ungārijā un Portugālē
devās 25 RMMT audzēkņi.
30 dienu un 14 dienu ilgā praksē un pieredzes apmaiņā uz projekta
partnerorganizācijām, profesionālās izglītības iestādēm Čehijā, Somijā un
Dānijā devās 16 RMMT audzēkņi.
60 dienu ilgā praksē uzņēmumā Skotijā šobrīd devušies 2 RMMT audzēkņi.
5 dienu ilgā pieredzes apmaiņā, pildot arī pavadošo personu funkciju
audzēkņiem Mobilitātēs līdzi devās 14 RMMT pedagogi.
Kopā projekta “Mobilitāte Eiropā- ceļš uz profesionalitāti” ietvaros prakse
nodrošināta 51 RMMT audzēkņiem/ absolventiem un 14 RMMT
pedagogiem.



Kopā 2018/2019.m.g. laikā Erasmus+ projektu ietvaros Mobilitātēs
devušies

63 RMMT audzēkņi/nesenie absolventi un 18 RMMT pedagogi,
apgūstot EU komisijas piešķirto finansējumu 200 000 EUR apmērā.
RMMT pedagogu pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī 2019./2020.m.g.

Pasākums/aktivitāte,
kuras ietvaros
norisinājās pedagogu
pieredzes apmaiņa

Pedagogu
skaits
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Valsts,
organizācija,
kurā notika
pieredzes
apmaiņa

Apliecinājuma
dokuments

ERASMUS+ KA116 projekts
„Izlaušanās no rāmjiem, lai
iegūtu Erasmus+ pieredzi”

2

Súkromná stredná
umelecká škola
filmová Košice/
Private Secondary
Film School Košice,
Slovākija

Sertifikāts,
Europass
Mobility
dokuments

2

Organizācija
European Grants
International
Academy Srl,
Foligno, Itālija

Sertifikāts,
Europass
Mobility
dokuments

2

Ikaalinen College
of Crafts and
Design (IKATA),
Somija

Sertifikāts,
Europass
Mobility
dokuments

3

TINK/ Teknoloji ve
Insan Kolejleri,
projekta
partnerskola
Stambulā, Turcija

Sertifikāts

2019-1-LV-KA116-060202

ERASMUS+ KA116 projekts
„Izlaušanās no rāmjiem, lai
iegūtu Erasmus+ pieredzi”
2019-1-LV-KA116-060202

ERASMUS+ KA116 projekts
„Izlaušanās no rāmjiem, lai
iegūtu Erasmus+ pieredzi”
2019-1-LV-KA116-060202

ERASMUS+ KA229 projekts
„Step by Step Towards
Digital Learning” 2019-1IT02-KA229-062338_5

2019./2020.m.g. Erasmus+ projektu ietvaros vēl tika plānotas 16 pedagogu
pieredzes apmaiņas Polijā, Portugālē, Rumānijā, Spānijā, Itālijā, Austrijā, Maltā,
Bulgārijā un Apvienotajā Karalistē, taču ārkārtas situācijas un ierobežojumu Covid19
dēļ, projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts un atliktās mobilitātes plānojam
realizēt šajā mācību gadā.
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
RMMT ilgā laika posmā (kopš 1993.gada) izglīto audzēkņus ar īpašām vajadzībām –
vājdzirdīgos un nedzirdīgos jauniešus. Perioda sākumā 1993. – 1996.g. tika veidotas
atsevišķas audzēkņu grupas vājdzirdīgiem jauniešiem, tomēr pakāpeniski tika veidota
mācību procesa sistēma izglītības pieejamības nodrošināšanai izglītojamajiem ar
īpašām vajadzībām, tos integrējot gandrīz visās mācību grupās. 2011./2012.m.g ar
Latvijas Neredzīgo savienības gādību pēc RMMT audzēkņu ar īpašām vajadzībām
pieteikuma, katram no audzēkņiem ir nodrošināts surdotulks.
RMMT specifika nenodrošina izglītības iespējas izglītojamiem ar kustību traucējumiem.
Viena audzēkne ar kustību traucējumiem sekmīgi absolvēja RMMT, bet mācību procesā
bija problēmas ar audzēknes nokļūšanu mācību korpusa ceturtajā stāvā, šajā korpusā
nav liftu. Iesaistoties ERAF projektā skolu bija iespējas veikt infrastruktūras uzlabošanu
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un nodrošināt horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas” par vides pieejamības
prasību izpildi divās ēkās. Jaunajā projektā - infrastruktūras uzlabošana un mācību
aprīkojuma modernizācija speciālā atbalsta mērķa 8.1.3 ietvaros plānota pilnīga ēku
modernizēšana.
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Tā kā 60 % no RMMT audzēkņiem ir pilngadīgi, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta
sadarbībai ar pirmo un otro kursu vecākiem. Sadarbības formas:
Sadarbības
Sadarbība
Rezultāts
organizētāji
Uzņemšanas
Pārrunas ar vecākiem par reflektanta IP Pirmās
ziņas
par
komisija
izvēli, pirmās ziņas reflektantu
reflektantiem
Direktors
- Tikšanās uzņemšanas komisijas sēdē
Vecāku informēšana un
- Vecāku kopsapulces organizēšana
iesaistīšana
skolas
- Individuālās pārrunas (nepieciešamības problēmu
gadījumā)
apstiprināšanā un to
- Atskaite vecāku kopsapulcē
risināšanā
(finanšu,
- Vecāku iepazīstināšana ar skolas mācību mācību, sadzīves u.c.)
un audzināšanas darba organizāciju
Direktora vietnieks - Vecāku informēšana un iepazīstināšana ar Vecāki zina IP prasības
mācību darbā
mācību procesa specifiku
un ISEC eksāmenu
- Individuālās pārrunas
kārtību
- Noslēguma eksāmenu organizēšanas
kārtība
Nodaļu vadītāji
- Vecāku informēšana par praktisko norisi Vecāki
zina,
kur
skolā
izglītojamais iziet praksi,
- Kvalifikācijas eksāmenu kārtība
kādas
ir
prasības
praksē,
kā
norit
kvalifikācijas eksāmens
Direktora vietnieks - Individuālās pārrunas (nepieciešamības Vecāki informēti par
audzināšanas
gadījumā) – nesekmīgie, kavētāji u.c. skolas
ārpusstundu
darbā
jautājumi
darbības sistēmu un to
- Izglītojamo iesaistīšana mākslinieciskajā atbalsta
pašdarbībā, sportā, interešu klubu darbā
saskaņošana ar vecākiem
- Vecāku iepazīstināšana ar skolas
ārpusstundu darbu
- Atvērto durvju – Vecāku dienu
organizēšana
- Žetona vakara organizēšana
Iespēja
pēc
- Izlaiduma organizēšana
individuālajām
Direktora vietnieks - DV jautājumi
pārrunām
piedalīties
audzināšanas
- SP (Skolēnu pašpārvalde) darba audzināšanas procesa
darbā
organizēšana, sadarbība ar vecākiem
pilnveidošanā
Grupas audzinātājs - Tikšanās ar vecākiem ( vecāku sapulcēs, Nodrošināta vecāku un
Vecāku dienās, individuāli)
grupas
audzinātāja
- Vecāku sistemātiska informēšana par cieša sadarbība bērna
bērnu sasniegumiem skolā
audzināšanā
- Individuālo sakaru uzturēšana
- Mājas apstākļu un mikroklimata ģimenē Vecāku
iesaistīšana
izpēte ( anketas, audz.aptauja)
mācību
grupas
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Dienesta viesnīcas
vadītājs

Dienesta viesnīcas
audzinātājs

Izglītojamo
Pašpārvalde SP

- Ieteikumi vecākiem par turpmāko darbību
bērna audzināšanas jautājumu risināšanā
- Mācību grupas izglītojamo vecāku
kopsapulces
- Vecāku uzaicināšana uz skolas un grupas
pasākumiem
- Vecāku un izglītojamo kopējo pasākumu
organizēšana
- Pārrunas ar vecākiem slēdzot līgumu par
dzīvošanu DV
- Informācija par DV kārtību un
noteikumiem
- Individuālās pārrunas un tikšanās
(nepieciešamības gadījumā)
Sadarbība ar vecākiem:
- izzinot izglītojamā personības īpatnības
- izzinot problēmas, kas saistītas ar
izglītojamā
veselības
stāvokli
un
saskarsmes problēmām,
- problēmas, pielāgojoties dzīvošanai
dienesta viesnīcā,
- individuālās pārrunas
(nepieciešamības gadījumā
Pašpārvaldes darbības atskaite vecāku
kopsapulcē

audzināšanas
pilnveidošanā

darba

Vecāki informēti par
RMMT DV darbību,
attīstību
un
tās
problēmām, kopīga to
risināšana
Sekmīga
izglītojamo
adaptēšanās dzīvošanai
Dienesta viesnīcā
Problēmsituāciju
veiksmīga risināšana

Pozitīva sadarbiba

4.5. RMMT vide
4.5.1. Mikroklimats
Skolas darbinieki un audzēkņi savu mikroklimatu veido, balstoties uz ilggadējām
RMMT tradīcijām, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses. Telpu noformējumā tiek
iesaistīti audzēkņi savās praktiskajās mācībās (dekoratīvā krāsošana, galdniecības
darbi, sienu gleznojumi, interjera iekārtojuma projekti, u.c.). Bieži organizējam
konkursus telpiskās vides pilnveidei un realizācijai. Pagājušajā gadā notika ideju skiču
izstrādes konkurss, kurā bija jāveido sienas zīmējums pārejā starp diviem korpusiem.
To realizēja 3.kursa interjera grupas audzēkņi.
Arī Koka mākslas un metālmākslas nodaļas vitrīnas ar audzēkņu darbu izstādēm
veidojuši audzēkņi, tika iekārtotas arī citu nodaļu darbu skates vitrīnās mācību
korpusā.
Ceram, ka gan pedagogi, gan audzēkņi jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma,
nacionālās un reliģiskās piederības. Skolā mācās 20% krievvalodīgo audzēkņu, kas
trīs gadu laikā ir spējīgi nokārtot noslēguma pārbaudījumus valsts valodā, kas noteikti
ir arī mūsu radošā mikroklimata un sadarbības rezultāts. Esam nodrošinājuši papildus
kursus krievvalodīgajiem izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās valsts valodā.
RMMT iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski, ar tiem iepazīstināti
izglītojamie un personāls, attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.
4.5.2. Fiziskā vide
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RMMT telpu, kabinetu un darbnīcu skaits un platība atbilst vienlaicīgi īstenojamo
izglītības programmu stundu, nodarbību plānam, programmā veicamajām aktivitātēm,
RMMT ir pilnībā nodrošināta ar nepieciešamajām, darbam atbilstošām telpām. Ēku
lietojuma līgums ar IZM noslēgts 2008.gada jūnijā.
Mācību process RMMT noris Jūrmalas gatvē 90, piecās ēkās:
Mācību korpusā - (platība 4558 m2);
Administratīvajā korpusā – 2343 m2;
Darbnīcu korpusā – 2880 m2;
Sporta korpusā – 989 m2;
Dienesta viesnīcā – 200m2 (mācību telpas).
RMMT mācību telpās ir 45 mācību kabineti:
3 latviešu valodas, 2 svešvalodas, 2 matemātikas, vēstures, psiholoģijas,
vides zinību un ķīmijas, 4 datorzinību, biznesa, 2 kultūras vēstures, stilu vēstures,
3 kompozīcijas, 3 materiālmācības, 4 zīmēšanas, 2 gleznošanas, krāsu mācības,
lietišķās grafikas, rasēšanas, 7 tehnoloģiju kabineti.
44 darbnīcas: 2 interjera, 3 vides dizaina darbnīcas, 2 reklāmas darbnīcas,
2 fotodarbnīcas,2 foto-video studijas, Multimediju darbnīca (datorklase),2 formveides,
8 galdniecības un kokapstrādes, 4 metālmākslas, intarsijas, 2 restaurācijas,
virpošanas, 2 veidošanas, 2kokgriešanas, 2 apģērbu modelēšanas un šūšanas,
batikas, mašīnizšūšanas, austuve,
2019.gada rudenī tiks uzsākta jauna daudzfunkcionāla darbnīcu korpusa izbūve SAM
8.1.3. ietvaros tuvākajos divos gados.
RMMT audzēkņu sporta nodarbības notiek sporta korpusā, aerobikas un trenažieru
zālē, volejbola un basketbola zālē.
Blakus skolai ir RMMT dienesta viesnīca 350 iemītniekiem.
RMMT telpas (t.sk. saimniecības, palīgtelpas, tualetes un dienesta viesnīcas telpas)
tiek regulāri uzkoptas un vēdinātas, tiek izpildītas vides aizsardzības prasības atkritumu
uzglabāšanā, savākšanā un likvidēšanā. Ir līgumi par atkritumu savākšanu un
deratizācijas līgumi, teritorija ir iespēju robežās sakopta, izstrādāts telpu uzkopšanas
un teritorijas labiekārtošanas plāns.
Ir kontrolējošo organizāciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu
dokumenti ir pieejami.
Kontrolējošo organizāciju atzinumi:
Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un
13.08.2020
glābšanas dienesta Nr.22/8-3.8.1/742
Veselības inspekcija Nr. 00421320
22.09.2020

Ārējās vides sakoptības problēmas saistītas ar faktu, ka RMMT trīs ēkas atrodas uz
privātīpašnieku zemes, no kuras nomājam daļu, pārējās daļas sakoptība ir
privātīpašnieku ziņā. Pavasara talku laikā tiek sakopta visa teritorija.
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14. attēls - Pavasara talka RMMT
Lai nodrošinātu izglītības pieejamību visiem, RMMT veikta ieejas mezglu pāŗbūve daļā
ēku un tiek plānota pilnīga rekonstrukcija šī mērķa sasniegšanai (SAM 8.1.3.).
Izglītojamie tiek iesaistīti apkārtējās vides sakopšanā un uzlabošanā – skolas sētas
pusē pašu spēkiem izveidots rožu dārzs, puķu dobes un iestādīti košumkrūmi.

4.6. RMMT resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
RMMT ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, to iekārtojums
un platība atbilst izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam.
Mācību darbnīcas nokomplektētas ar nepieciešamajām tehnoloģiskajām iekārtām un
aprīkojumu, katru mācību gadu tiek papildināts un uzlabots tehnoloģiskā aprīkojuma
klāsts, kā arī ERAF projektā aktivitātē 3.1.1.1. „Rīgas Mākslas un mediju tehnikumss
mākslas izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana”
iegādātais aprīkojuma papildinājums par LVL 218000 (236 vienības).
Sadarbojamies arī ar citām profesionālās izglītības mācību iestādē, piemēram,
2017./2018.m.g. praktiskās nodarbības virpošanā un metināšanā metālmākslas
izstrādājumu modelētāja specialitātes audzēkņiem tika organizētas Rīgas 3.arodskolā.
Bibliotēkas krājumi ir pietiekoši lai nodrošinātu ar mācību grāmatām un izziņu literatūru
visus RMMT audzēkņus. Izglītības programmas apguvē izmanto mūsdienīgus
materiāltehniskos līdzekļus un tehnoloģijas. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu
un iekārtu apkope.
Atbilstoši RMMT attīstības plānam ik gadu tiek izstrādāts un atjaunots inventāra un
tehnoloģisko iekārtu atjaunošanas (pilnveides) plāns.
Plāna izveide: izglītības programmu realizācijai nepieciešamo materiālu un inventāra
uzskaite, materiālu un aprīkojuma pieteikumi mācību gadam, RMMT Administratīvās
padomes akcepts.
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15. attēls – RMMT telpas
Ieviešot skolā Mykoob vidi un e-žurnālu, prasības pēc IT tehnoloģiju pieejamības
palielinājusies, RMMT plāno pilnveidot datorparku gan ERAF projekta ietvaros, gan
izmantojot RMMT pašu ieņēmumu finansējumu, kas arī ik gadus tiek darīts. Pēdējo
divu gadu laikā skolā papildus iegādāti 19 datori un 64 datorprogrammu licenču
paketes (CAD Comtense, Adobe CS5 Master Collection, Autodesk 2011 Edu Pack).
Izglītojamie var izmantot interneta pieslēgumu datorklasēs, bibliotēkā, savās istabās
dienesta viesnīcā. Kopējais datoru skaits RMMT – 236.
Pēc iepriekšējās akreditācijas ekspertu komisijas ieteikuma (akreditējot izglītības
programmu „Foto dizains”) ieteikuma iegādāti 10 Canon EOS tipa fotoaparāti, atmiņas
kartes, 10 profesionālie Walimex statīvi, papildināts gaismas studiju aprīkojums ar 2
Metz zibspuldžu komplektiem un 2 Dedolight pārvietojamajiem gaismu komplektiem.

39

4.6.2. Personālresursi.
RMMT strādā 119 pedagogi (102 likmes), kuru izglītība atbilst valsts noteiktajām
normatīvu prasībām.
Skolā, protams, ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes vērtēšanai, tikai tos
mūsu finanšu krīzes laikā nav iespējams pielietot materiālās stimulācijas nolūkos.
Neskatoties uz to, pedagogu darbs tiek vērtēts, taču galvenie mūsu darba vērtētāji
vienmēr ir un būs mūsu audzēkņi, viņu sasniegumi un spējas.
Atbilstoši RMMT attīstības stratēģijai un nepieciešamībai veicināt sadarbību ar darba
tirgu, izveidotas nozaru asociāciju pieprasītas izglītības programmas, kuru realizācijai
piesaistīti 7 jauni pedagogi.
Izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns 2010. – 2012.g., kurš pilnveidots
2013.-2014.gadam un 2014. – 2020.gadam, kā arī 2020. – 2025.g.
Pedagogi piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs – organizē skolas iekšējos
konkursus, piedalās gan valsts mēroga konkursos, gan Eiropas un pasaules mēroga
sacensībās – World Skills un EuroSkills konkursos pasaules līmeņa eksperta Haralda
Lauča vadībā. RMMT pedagogi – mākslinieki regulāri piedalās mākslas izstādēs gan
Latvijā, gan ārzemēs (I.Līne, E.Briļa, I.Avotiņa, D.Martinsone, B.Stafecka, A.Bāliņa,
O.Mikāns, V.Suškēvics, u.c.).
Personālresursu kvalitātes rādītāji ir pedagogu un audzēkņu dalība dažādos
profesionālos konkursos profesionālo mākslas skolu vidū (pēdējie divi gadi):
- Izstādēs Skola un konkursā SkillsLatvija” - „Jaunais profesionālis”;
- Dalība KM mākslas vidusskolu audzēkņu konkursos (ik gadus);
;
Dalība starptautiskā profesionālās izglītības izglītojamo profesionālās
meistarības konkursā “Flīzēšana” Jelgavas tehnikumā;
- Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “Cits bazārs” ar uzņēmumu
CARRYU RMMT
- Dalība Latvijas profesionālās izglītības būvniecības nozares audzēkņu
profesionālās meistarības konkurss “Sienas krāsošana un dekoratīvā apmetuma
apdares darbi” Liepājas Valsts tehnikumā;
- dalība Eiropas un pasaules mēroga konkursā Worldskill kazaņā 2019.gada
augustā (1 audzēknis un eksperts).
- Koka mākslas un metālmākslas nodaļas audzēkņi izgatavojuši lustras Lestenes
baznīcai.
- Valsts konkurss mākslas skolu vidū – Kustīgs attēls multimediju vidē Ogrē (I
un II vieta);
- Knauf Junior Trophy 20 gadu jubilejas konkurss sausā būve ar jūgendstila
elementiem;
- Dalība PI audzēkņu konkursā “Erudīts” Liepājas VT;
- Dalība konkursā Skills Latvija 2019 (kokapstrāde, apģērbu dizains, apdares
darbi);
- Dalība Jaunatnes radošā vārda un mākslas simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”
Kuldīgā;
- Konkursa Krēsls – 2019 (27 reizi) organizācija – I un II vieta
- Konkurss Krēsls 2020 ovid pandēmijas dēļ pārcelts uz 2020.gada oktobri un
notiks attālinātā režīmā.

4.7. RMMT darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
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4.7.1. RMMT pašvērtēšana un attīstības plānošana.
RMMT ikgadējais pašnovērtējums un SVID analīze aptver visas skolas darba jomas,
tā sistēma ir strukturēta un pašnovērtējuma procesā tiek iesaistīti gan pedagogi, gan
audzēkņi. Izstrādātas aptaujas lapas 1.un 4.kursu audzēkņiem, jo uzskatām, ka svarīgi
zināt jaunpienācēju domas, sajūtas, idejas, gan to, kas jau gatavojas pamest skolu.
RMMT kopējo pašvērtējumu veido darba grupa, kas apkopo visu ieinteresēto pušu
pašvērtējumus, kas tapuši gada laikā. Administrācija pielieto dažādas metodes
darbības kvalitātes novērtēšanai – CAF modeli ar vērtējumu deviņās jomās, EQF, u.c.
Vadoties pēc kvalitātes definējuma profesionālajā izglītībā – kvalitāte ir darba tirgus
un sabiedrības vajadzību nodrošināšana, savukārt, izglītības iestādes kvalitāte izglītības procesa (organizēšanas, plānošanas, motivēšanas, kontroles), resursu
un rezultāta kvalitāte.
RMMT, izstrādājot kvalitātes vadības sistēmu, vai, precīzāk, tās elementus (KVS) ,
vispirms noskaidroja:
- ES un starptautiskās nostādnes, t.sk. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas
ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā EQAVET indikatori;
- Latvijas profesionālās izglītības politikas veidotāju uzstādījumus (profesionālās
izglītības optimizācijas aspektā);
- Ārējo vērtētāju ieteikumus (iepriekšējās akreditācijas un sadarbības partneru
ieteikumi);
- Novērtēja mūsu iespējas, tradīcijas, veica SVID analīzi.
Galvenie ES dalībvalstu uzdevumi: uzlabot profesionālās izglītības sistēmas kvalitāti
un efektivitāti, nodrošināt izglītības pieejamību, rast plašākas iespējas mūžizglītības
jomā.
Plānojot KVS ieviešanu un ikgadējo pilnveidi, tiek pielietota procedūra:
1. Darba plānošana, organizācija (stratēģiskie uzdevumi, resursi, mācību
uzdevumi, darba plāni).
2. Partneru iesaiste, informācija, kritēriju noteikšana.
3. Mācību gada rezultātu un sasniegumu izvērtēšana (SVID analīze, pedagogu
darba pašnovērtējumi, kvalitātes vērtēšanas modeļa izpilde (CAF modelis) vai
cita veida vērtēšanas sistēma.
4. Iegūto rezultātu analīze, nākošā perioda darba uzdevumu un mērķu
noteikšana nākošajam periodam.
Sistemātiski īstenojot kvalitātes vadības sistēmas iestrādes RMMT ik gadus tiek
veikta :
- iepriekšējā perioda darbības izvērtēšana (mācību pusgadā un gadā
izmantojot kādu no kvalitātes vērtēšanas metodikām – vispārējo vērtēšanu
vai CAF modeli), darba devēju un sociālo partneru ieteikumi;
noteiktas jomas, kurās būtu jāveic uzlabojumi,
nākošā perioda darba plānojums, personāla iesaiste;
- paveiktā analīze un izvērtēšana un jaunu uzdevumu plānošana.
2019./20.m.g darbības vērtējuma rezultātā tika noteiktas šādas nākošā mācību gada
prioritātes:
- jaunu izglītības programmu veidošana (darba devēju ieteikums);
- pilnveidot RMMT reklāmu un savu izglītības programmu marketingu;
- pieaugušo izglītības programmu attīstība;
- Karjeras izglītības stiprināšana;
- Darbs ESF projektos.
Šo uzdevumu izpildes rezultātā RMMT 2018./2019.m.g. (jo sevišķi papildus darbs pie
reklāmas) devis rezultātus – pēdējos divos gados reflektantu vidū ir palielinājies
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konkurss, audzēkņu skaits pieaug un 2019.gada 1.septembrī tas ir 1055, 2020.gadā1024.
Pamatojoties uz iepriekšējā perioda darbības vērtējumu un, ievērojot ES, IZM
struktūrpolitikas profesionālajā izglītībā uzstādījumus, RMMT tiek izstrādāts darba
plāns mācību gadam, ir izstrādāta attīstības stratēģija 2020. – 2025.gadam.
Pamatojoties uz RMMT veikto iepriekšējā perioda vērtējumu un nākošā perioda
galveno uzdevumu noteikšanu, darba plānus izstrādā struktūrvienības:
- Mācību daļa ;
- Vides dizaina nodaļa;
- Koka un metālmākslas nodaļa;
- Tekstilmākslas un apģērbu dizaina nodaļa;
- Mediju mākslas nodaļa;
- Informāciju tehnoloģiju nodaļa.
RMMT mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu resursu pilnveides plāns tiek atjaunots ik
gadu.
4.7.2. RMMT vadības darbs un personālā pārvaldība
RMMT ir izstrādāta pārvaldes struktūra atbilstoši skolas nolikuma prasībām, noteikti
administratīvo pienākumu sadale, noteikts vadības ciklisko pienākumu klāsts. RMMT
darba plāna izpildes kontroli un aktuālo jautājumu risināšanu veic, galvenokārt, RMMT
Administratīvā (Skolas) padome, kuras sastāvā – RMMT direktore, direktores vietnieki,
struktūrvienību vadītāji, pedagogi, vecāki, (pieaicināti darba devēju pārstāvji) tās
regulārajās sanāksmēs (vienu reizi nedēļā – sk. RMMT Ciklogrammu) notiek skolas
aktuālo jautājumu risināšana – mācību, audzināšanas, saimnieciski finansiālo u.c.
problēmu analīze, lēmumu pieņemšana un izpildes kontrole.
Skolas padome veicina RMMT darba plāna izpildi (kontrole), veic iepriekšējo jautājumu
izpildes kontroli, analizē sasniegumus.
RMMT kopš 2016. gada darbojas RMMT Konvents, kura sastāvā ir darba tirgus
pārstāvji, IZM un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji.
Konventu vada Andrejs Broks – Latvijas Dizaineru savienības vadītājs.
RMMT darba plānošanā un sasniegumu vērtēšanā iesaistīti pedagogi, audzēkņi,
darbinieki, sadarbības partneri un ik gadus skola sniedz aktualizētu atskaiti par mācību
procesa norisi iepriekšējā gadā (publiskais pārskats).
RMMT ir izstrādāta iekšējās pārvaldības sistēma:
Kvalitātes vadības apraksts (rokasgrāmata) , ciklisko pienākumu apraksts,
ciklogramma, nolikums, reglamenti, iekšējie noteikumi:
Atbilstoši RMMT attīstības plānam ik gadu tiek izstrādāts un atjaunots inventāra un
tehnoloģisko iekārtu atjaunošanas (pilnveides) plāns.
Plāna izveide: izglītības programmu realizācijai nepieciešamo materiālu un inventāra
uzskaite, materiālu un aprīkojuma pieteikumi mācību gadam, RMMT Administratīvās
padomes akcepts.
RMMT iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi izstrādāti ievērojot audzēkņu,
pedagogu un darbinieku tiesības un pienākumus, mācību nodarbību žurnāli sākot ar
2010./2011.m.g tiek veidoti Mykoob e- sistēmā.
Sistēma nodrošina ne tikai mācību sasniegumu un datu uzskaiti, bet sekmē pedagogu
un audzēkņu savstarpējo sadarbību (saziņu e-vidē), darba plānošanu un tās
pieejamību sadarbības partneriem (vecākiem).
Struktūrvienību vadītāju kompetences joma ir noteikta to amata aprakstā.
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Pedagogu darba slodzes noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pedagogi ar
plānoto darba apjomu tiek iepazīstināti iepriekšējā mācību gada noslēgumā (līdz
atvaļinājumam).
RMMT darbojas struktūrvienību metodiskās komisijas, profesionālo priekšmetu
metodiskās komisijas un vispārizglītojošo priekšmetu metodiskā komisija. Komisiju
darba plāni tiek iekļauti kopējā skolas darba plānā.
Skolas vadībai ir noteikts apmeklētāju laiks (to gan ne visai ievērojam – esam
demokrātiski un atvērti saviem audzēkņiem un sadarbības partneriem vienmēr).

4.7.3. RMMT sadarbība ar citām institūcijām
RMMT savā pastāvēšanas laikā ir regulāri sadarbojusies ar dibinātāju – Izglītības un
zinātnes ministriju (jo ar īsto dibinātāju – Ministru kabinetu skolai īstas sadarbības nav).
Tā kā esam IZM pakļautības skola, sadarbība ar pašvaldību ir kultūras jomā –
sadarbojamies ar pašvaldības institūciju Imantas Kultūras centru, Iļģuciema Kultūras
centru, piedalāmies pašvaldības rīkotajos pasākumos – Lāčplēša dienas svinībās ik
gadu Sudrabkalniņā, kur sniedzam koncertu.
Sadarbība ar darba devējiem ir plaša, jo daudzi no tiem ir mūsu bijušie audzēkņi.
Sadarbība ar darba devējiem (t.sk .absolventiem):

Nr

Uzņēmuma nosaukums

1.

SIA “LM”

2.

SIA “INCH”

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15
16.
17.

Prakses vieta/cita
sadarbības forma
prakses
vieta
/
pieredzes apmaiņa

prakses
vieta
pieredzes apmaiņa
SIA “Agneses Vaļinieces prakses
vieta
radošā darbnīca”
pieredzes apmaiņa
SIA “Kwinted production””
prakses
vieta
pieredzes apmaiņa
SIA “Studio Natural”
prakses vieta
SIA “Žanete Auziņa”
prakses
vieta
pieredzes apmaiņa
SIA “Šeilas darbnīca”
prakses vieta
SIA “Natālijas Jansones prakses vieta
studija””
SIA “Dizaina studija”
prakses vieta
SIA KATE
Prakses vieta
SIA GEKA
Prakses vieta
SIA Sietspiedes serviss
Prakses vieta
SIA Jānis Rauza
Prakses vieta
SIA Jānis Straupe
SIA Kolonna
prakses vieta
SIA Archia
prakses vieta,
speciālistu
konsultācijas
SIA Sietspiedes Serviss
prakses vieta
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Vai
strādā
kāds
no
absolventiem(v.uzvārds)
Inna Čebanova
Beāte Badūne (audzēkne , kas
strādā vasarā)
/ Evita Solovjova
Lība Skuja
/ Inese Mazure

/

Absolventu darba vieta

/ Kristīne Smuļko,
Alise Muceniece

R.Mežapuķe
E.Bulle
M.Kozlovskis
Absolventu darba vieta
Liene Gotfridsone

Absolventu darba vieta

18.

SIA MOOZ

Prakses vieta

19.
20.
21.

SIA Skats
AM galerija
SIA
Latvijas
Dzelzceļa
reklāma
Latvijas Nacionālā opera
(scenogrāfu darbnīcas)
Latvijas Nacionālais teātris
(scenogrāfu darbnīcas)
Daiļrade RC
SIA WOOD ART

Prakses vieta
Prakses vieta
Prakses vieta

22.
23.
24.
25.

K.Vilītis, T.Vilītis
Absolventu darba vieta

Prakses vieta
Prakses vieta

Ģ.Mucenieks

Prakses vieta

Absolventu darba vieta
Absolventu darba vieta,
Alvis Barkāns
Dalība kvalifikācijas eksāmenu
komisijā
A.Grūbe, absolvents
Absolventu darba vieta
A.Pumpurs, absolvents
Absolventu darba vieta
Absolvents D.Brucis Meiris

26.

SIA Daigas Putekles ādas Prakses vieta
mākslas darbnīca
27. SIA Artileria
Prakses vieta
SIA Grīslis un partneri
Prakses vieta
SIA Dita A
Prakses vieta
SIA ĪVE
Prakses vieta
SIA DBM Mēbeles
Prakses vieta
SIA Kalvis
Prakses vieta
SIA Bīders
Prakses vieta
A.Liepnieks, absolvents
SIA Kokrade
Prakses vieta
K.Punte, absolvents
SIA Reforma
Prakses vieta
G.Bramanis, absolvents
SIA Kāpieni 96
Prakses vieta
R.Jēkabsons, absolvents
AS Diena
Prakses vieta
AS Kolonna Arhitektu birojs
Prakses vieta
u.c.
Sadarbojamies ar Latvijas Universitāti organizējot praktiskās nodarbības darbmācības
studentiem RMMT galdniecības darbnīcās.
RMMT piesaistījusi pedagoģiskai darbībai dažus no darba devējiem – prakses vietu
nodrošinātājiem - multimediju mākslinieku Jāni Dzilnu, datordizaineri Mārtiņu Valteru,
metālkalēju Gunti Jakubovski, kokgriešanas speciālistu Viesturu Veisu, reklāmas
speciālistu Nauri Stalažu, u.c.
Prakses pārskatu gatavošana un darba devēju atsauksmes ir rosinājušas veikt izmaiņas
izglītības satura jomā un arī prakses īstenošanā. Piemēram, SIA Sietspiedes serviss
ieteicis vairāk vērības veltīt audzēkņu prasmju uzlabošanā kompozīciju izstrādē
reklāmas dizaina specialitātes izglītojamiem, kā arī krāsu digitālās drukas jautājumiem.
SIA Rauzas darbnīcas vadītājs ieteicis vairāk izmantot automātiskās kokapstrādes
darbagaldus un tehnikas, nepametot novārtā kokgriešanas prasmes.
Izglītības procesa kvalitāte tiek vērtēta gan kvalifikācijas prakses laikā, vērtējot
individuālu audzēkņu prasmes un zināšanas, gan skolas akreditācijas procesa laikā,
gan veicot aptaujas darba devēju vidū.
RMMT audzēkņi vienmēr tiek novērtēti atzinīgi, darba devēji labprāt aicina praksē
audzēkņus (ir bijuši sludinājumi pat presē, kur pieprasīti tieši RMMT audzēkņi).
Darba tirgus pārstāvji ir iekļauti RMMT kvalifikācijas eksāmenu komisijās, kuru sastāvs
tiek apstiprināts Kultūras ministrijā.
RMMT praktizē arī neatkarīgu ekspertu – profesionālo asociāciju pārstāvju
pieaicināšanu mācību procesa rezultātu un darbības kvalitātes izvērtēšanā.
Arī fakts, ka RMMT pēdējo desmit gadu laikā strādā 19 pedagogi, kas ir mūsu skolas
absolventi, liecina par mūsu sadarbības kvalitāti.
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Mākslas izglītības specifika nosaka arī to, ka darba devēju organizācijās (Darba Devēju
asociācija, kura pārstāv 37% no darba devējiem) nav mākslas jomas organizāciju
pārstāvniecības. Tas skaidrojams ar faktu, ka mākslinieku apvienības ir skaitliski
nelielas, tāpat darba devēju – mākslinieku nav tik daudz, kā, piemēram, ēdināšanas
vai tūrisma pārstāvju. Līdz ar to, prakses vietu nodrošināšana un sadarbība lielākā
vairumā gadījumu ir balstīta uz absolventu un viņu darba devēju aktivitātēm. Arī skola
sekmē audzēkņu pašu iniciatīvu prakses vietu meklējumos, kas, mūsuprāt, ir svarīgi
arī pašiem audzēkņiem. Esam iesaistījušies ESF projektā SAM 8.5.1.0 – “Palielināt
kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē
balstītās mācībās vai praksē uzņēmumā”.
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums ir starptautiskās organizācijas International
Educaton Society dalībniece, kas dod iespēju RMMT absolventiem izsniegt starptautiski
atzītu sertifikātu.
Par nozīmīgu RMMT darbības aktivitāti mēs vienmēr esam uzskatījuši darbu
starptautiskajos un valsts mēroga projektos, kas, mūsuprāt, sniedz nenovērtējamu
ieguldījumu ne tikai finanšu iespējās, bet pedagogu un audzēkņu iespēju, prasmju un
kompetenču palielināšanas jomā.
Pēdējo divu gadu laikā pedagogi aktīvi iesaistījušies ESF projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos „ aktivitātē Nr.
1.2.2.1.5. , kuras rezultātā RMMT tiek veidota pedagogu kvalitātes vērtēšanas sistēma,
piemērojot daļu šajā projektā gūto atziņu.
RMMT dalība ESF projektos: sk.p.4.4.5.
Iegūta profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta. Harta piešķirta uz visu
Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam.
RMMT savā attīstības stratēģijā īpašu uzmanību pievērš pedagogu un audzēkņu
dalībai starptautiskajos projektos, kā arī dalībai ES struktūrfondu aktivitātēs (ESF un
ERAF projektos), tāpat izmantojam jebkuru iespēju saņemt papildus finansējumu
skolas infrastuktūras uzlabošanai.
5.Citi sasniegumi (RMMT svarīgais, specifiskais).
Citu sasniegumu vidū gribētu atzīmēt:
- RMMT visu pastāvēšanas gadu laikā vienmēr izpildījusi un audzēkņu uzņemšanas
plānu (nav bijuši gadījumi, ka neuzņemam paredzēto grupu skaitu);
- RMMT stratēģiskajā plānā (iesniegts IZM ERAF projekta izstrādes sākuma posmā)
2015.gadā plānotais audzēkņu skaita pieaugums (līdz 763 audzēkņiem) tiek izpildīts
un šajā 2017./2018.m.g jau skolā mācās 992 audzēkņi. RMMT audzēkņu
kvalifikācijas darbu vidējais vērtējums pēdējo 5 gadu laikā nav bijis zemāks par 8,0
(valstī vidēji – 6.8);
- RMMT absolventu vidū nav bezdarbnieku, vidēji 45-50 % no absolventiem turpina
mācības augstākas pakāpes izglītības institūcijās.
- RMMT pedagogu skaitā ir 19 mūsu bijušie absolventi;
Aptaujājot RMMT pedagogus, lai definētu mūsu sasniegumus un atšķirīgo, saņemtas
atbildes:
- RMMT prakšu organizācija ir kvalitatīvā līmenī (salīdzinājumā ar citām mākslas
skolām);
- esam ļoti „datorizēta” skola – 3,6 audzēkņiem ir viens dators, kā arī tiek pielietota
plašs datordizaina programmatūras klāsts.
Pēdējo gadu laikā no RMMT pedagogu vidus esam „izaudzinājuši” vienu Trīszvaigžņu
ordeņa kavalieri – Koka un metālmākslas nodaļas vadītāju Arvīdu Verzu, vienu
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starptautisko konkursu ekspertu galdniecībā un kokamatniecībā – skolotāju Haraldu
Lauci.
6.Turpmākā
attīstība
secinājumiem).

(balstīta

uz

pašnovērtējumā

iegūtajiem

Saskaņā ar RMMT attīstības plānu (līdz 2020.g.) turpināsim:
- pilnveidot esošās un veidot jaunas izglītības programmas, kas tiek pieprasītas
darba tirgū;
- stiprināt sadarbību ar darba tirgus pārstāvniecību gan izglītības kvalitātes vērtēšanā,
gan izglītības programmu izstrādē;
- pilnveidot IT izmantošanu skolā;
- radīt apstākļus personas radošai attīstībai;
- nodrošināt RMMT ilgtspējīgu attīstību;
iesaistīties ES fondu projektos (SAM 8.1.3.) ar mērķi uzlabot izglītības kvalitāti.
2015./2016.m.g uzsākām jaunas izglītības programmas – Vides dizains (Vides dizaina
speciālists) un Multimediju dizaina speciālists (animators) īstenošanu, kas izstrādāta
sadarbībā ar Latvijas teātru biedrību un Kinematogrāfijas savienību, kā arī ar Latvijas
Tirgotāju asociāciju. Uzsāktas sarunas par jaunu izglītības programmu un to modulārās
struktūras izstrādi skaņu operatora, reklāmas producenta u.c. specialitātēs.
RMMT īstenojusi II kārtas KPFI projektu laikā no 05.08.2014 līdz 31.01.2015,
energoefektivitātes paaugstināšanai visās skolas ēkās (gaismekļu nomaiņa, ventilācijas
sistēmas sakārtošana, granulu apkures katla izbūve).
Cerot, ka nākošajos mācību gados Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā atkal būs
reflektantu konkurss, neskatoties uz dzimstības kritisko līkni, ka spēsim saglabāt un
pilnveidot RMMT izglītības kvalitāti, ka esošie un nākošie audzēkņi būs tikpat aktīvi un
mācīties griboši, ka pedagogi nedosies uz labāk apmaksātām darba vietām, bet paliks
skolā, ka skolas mikroklimats būs tikpat jauks un draudzīgs....
RMMT direktore

Maija Vanaga

20.09.2020

SASKAŅOTS
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(datums)

Z. v.
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