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Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme
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Paredzētā izglītības iestāžu attīstība
Atbilstoši Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas
pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam (apstiprinātas ar Ministru
kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.5) noteiktajam:

• Rīgas Būvniecības vidusskola ir profesionālās izglītības
iestāde (turpmāk – izglītības iestāde) ar specializāciju
būvniecībā;
• Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskola – izglītības
iestāde ar specializāciju tekstiliju ražošanā;
• Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola – izglītības
iestāde ar specializāciju kokapstrādē un būvniecībā

Izglītības iestāžu attīstības stratēģijas
Atbilstoši IZM 2010.gada 30.marta lēmumam Nr.68 (3.1. un
3.4.apakšpunkts), pamatojoties uz Profesionālās izglītības
iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju izvērtēšanas
komisijas (turpmāk – Komisija) izvērtējumu, ir saskaņota:
• „Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas un Rīgas
Būvniecības vidusskolas attīstības un investīciju stratēģija
2010.-2015.gadam”;
• “Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas attīstības un
investīciju stratēģija 2010.-2015.gadam”

Rīgas Būvniecības vidusskolas attīstības
stratēģijā noteiktais
• Rīgas Būvniecības vidusskola – vadošā izglītības iestāde
būvniecības specialitātē;
• Izglītības iestāde atsakās no neraksturīgām specialitātēm
(piem., ēdināšana, kokapstrāde);
• Izglītības iestāde atsakās no būvniecības angāra un ēkas
Murjāņu ielā 59a, Rīgā;

• paredzēta dienesta viesnīcas nodrošināšana audzēkņiem;
• ERAF investīcijas tika plānotas mācību korpusam
K.Valdemāra ielā 163, Rīgā

Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas
attīstības stratēģijā noteiktais
• Rīgas Pārdaugavas Profesionālā vidusskola – izglītības iestāde
ar kokapstrādes specializāciju;
• Ar ERAF projekta finansējumu paredzēts uzbūvēt jaunas
kokapstrādes darbnīcas, kokapstrādes programmas Rīgā tiktu
īstenotas tikai šajā izglītības iestādē;

• Rīgas Būvniecības vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikumā un
Rīgas Tehniskajā koledžā galdniecības programmas vairs
netiktu īstenotas;
• Notiktu pakāpeniska atteikšanās no būvniecības programmām;
• Tiktu attīstītas telpas Slokas ielā 52a, Rīgā

Rīgas Stila un modes profesionālās
vidusskolas attīstības stratēģijā noteiktais
• Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola specializējas
tekstiliju ražošanas un izstrādājumu izgatavošanas programmu
īstenošanā;
• Iecerēts paplašināt telpas, lai izglītības iestāžu apvienošanas
rezultātā vienuviet mācītos 1800-2000 izglītojamie;

• Tiktu racionāli izmantota izglītības iestādes teritorija un
dienesta viesnīca

Izmaiņas izglītības iestāžu stratēģijās

Saskaņā ar Komisijas 2010.gada 19.oktobra lēmumu tika
uzdots:
• Rīgas Būvniecības vidusskolai aktualizēt stratēģiju, plānojot
turpmāku Rīgas Būvniecības vidusskolas mācību procesa
organizāciju Ūdeļu ielā 22, Rīgā;
• Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai aktualizēt
stratēģiju, plānot ERAF projekta īstenošanu saistībā ar Rīgas
Būvniecības vidusskolas ERAF projekta finansējuma
ieguldīšanu Ūdeļu ielā 22, Rīgā

Aktualizētās divu izglītības iestāžu
attīstības stratēģijas
Komisija saskaņoja „Rīgas Būvniecības vidusskolas attīstības un
investīciju stratēģiju 2010.-2015.gadam” un „Rīgas Stila un
modes profesionālās vidusskolas precizēto stratēģiju”, kurās
paredzēts:
• uzcelt Rīgas Būvniecības vidusskolas būvniecības profesijām
mācību korpusu Ūdeļu ielā 22;

• Rīgas Būvniecības vidusskolas izglītojamos izvietot
koplietošanas dienesta viesnīcās Ūdeļu ielā 24 un 26;
• vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvi nodrošināt
mācību korpusā Ūdeļu ielā 22

Pašreizējā situācija
• Izmaiņas izglītības iestāžu stratēģiju īstenošanā saistībā ar
ERAF projektu attiecībā uz minētajām izglītības iestādēm
apturēšanu 2011.gada decembrī;
• Izglītojamo skaita izmaiņas izglītības iestādēs;

• Izmaiņas izglītības programmu īstenošanā;
• Izmaiņas telpu nepieciešamībā un izmantošanā izglītības
procesa nodrošināšanai

Rīgas Būvniecības vidusskola
1. Izglītojamie:

• 2012.gada 17.septembrī ir 329 audzēkņi;
• izglītojamie (tai skaitā 2012.gadā valsts budžeta finansētās
grupās uzņemtie 112 audzēkņi);
• ESF finansētās grupās pieteicās 14 audzēkņi dažādās grupās,
nevienu grupu neizdevās nokomplektēt;

• Izglītojamo skaits no 900 (2009.gadā) ir samazinājies līdz 482
(2011.gadā) un 329 (2012.gadā)

Rīgas Būvniecības vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana
2.1. Profesionālās vidējās izglītības programmas:

• Būvdarbi (apdares darbu tehniķis) – 4 grupas (64 izglītojamie);
• Būvdarbi (namdaris) – 3 grupas (40);
• Būvniecība (būvtehniķis) pēc vidusskolas – 2 grupas (54);
• Apkalpošana uz kuģiem (ēdināšanas pakalpojumu speciālists
uz kuģiem) – 2 grupas (52)

Rīgas Būvniecības vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.2. Arodizglītības programmas:

• Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (sanitārtehnisko iekārtu
montētājs) – 3 grupas (52)
• Būvdarbi (apdares darbu strādnieks) – 2 grupas (31)

Rīgas Būvniecības vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.3. Vispārējās vidējās izglītības programma:

• Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma – 1 grupa
(36 izglītojamie)

Rīgas Būvniecības vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.4. Ieceres izglītības programmu īstenošanā:

• 2013.gadā plānots īstenot Metālapstrādes (lokmetinātājs)
programmu

Rīgas Būvniecības vidusskola
3. Infrastruktūra:

• Mācību ēka K.Valdemāra ielā 163 ar platību 10 172 m²
(kapacitāte – 1000 izglītojamie) ir nenoslogota.
Izīrēts pagrabstāvs un 3.stāvs Banku augstskolai.
Ēka daļēji atrodas uz 2 privātīpašnieku zemes;
• Nav dienesta viesnīcas;
• Būvniecības angārs – Murjāņu ielā 59a ar platību 435 m² un
palīgēkām – mācību procesam ir nepieciešams;
• Ēka ar platību 1816 m² (2 stāvi) Murjāņu ielā 59a, no kuras
izmantošanas izglītības iestāde vēlas atteikties

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
1. Izglītojamie:

• 2012.gada 17.septembrī ir 888 izglītojamie (t.sk. 2012.gadā
valsts budžeta finansētās grupās uzņemtie 370 un ESF
finansētās grupās 163 audzēkņi);
• Uzņemšana nerada problēmas. Audzēkņi tiek uzņemti
konkursa kārtībā (uz 1 vietu vairāki pretendenti). Grupas ir
maksimāli piepildītas – 30 audzēkņi grupā;
• Izglītojamo skaits, salīdzinot ar 2011./2012.m.g., ir
palielinājies no 845 uz 888

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana
2.1. Profesionālās vidējās izglītības programmas:

• Frizieru pakalpojumi (frizieru modelētājs) – 5 grupas;
• Skaistumkopšana (vizuālā tēla stilists) – 3 grupas;
• Kosmetoloģija (kosmētiķis) pēc vidusskolas – 2 grupas;
• Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija – 4 grupas

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.2. Arodizglītības programmas:

• Frizieru pakalpojumi (frizieris) – 7 grupas;
• Dekoratīvā kosmētika (vizāžists) – 2 grupas

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.3. ESF finansētās programmas:

• Frizieru pakalpojumi (frizieris) – 2 grupas (1 gads);
• Fotopakalpojumi (fotogrāfs) – 1 grupa (1 gads);
• Dekoratīvā kosmētika (vizāžists) – 1 grupa (1 gads);
• Šūto izstrādājumu ražošana (tērpu stila speciālists) – 1 grupa
(1,5 gads);

• Šūto izstrādājumu ražošana (šuvējs) – 1 grupa (5 mēn.)

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.4. Izglītības prgrammas par dalībnieku maksu:

• Frizieru pakalpojumi (frizieris) – 1 grupa (1 gads)

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.5. Vispārējās vidējās izglītības programma:

• Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma – 1 grupa

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.6. Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās:

• Šūto izstrādājumu ražošana (drēbnieks) – 3 grupas;
• Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs) – 1 grupa;
• Frizieru pakalpojumi (frizieris) – 1 grupa
Tiek īstenotas izglītības programmas Iļģuciema sieviešu cietumā;
Sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi ERAF projekta ietvarā
2012.gada septembra – oktobra mēnesī tiks izveidotas darbnīcas
pavāra, pavāra palīga un konditoru specialitātes apguvei
Centrālcietumā

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.7. IP bezdarbnieku mācībām:

• Ir noslēgta vienošanās ar NVA par bezdarbnieku apmācību pēc
licencētām programmām (kvalifikācijas: šuvējs, drēbnieks,
tērpu konstruktors un modelētājs, apģērbu piegriezējs, frizieris
u.c.)

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.8. Ieceres izglītības programmu īstenošanā:

• 2013.gadā plānots īstenot jaunas programmas – SPA meistars
(1,5 gadi) un Foto dizaina speciālists (1 gads)

Rīgas Stila un modes profesionālā
vidusskola
3. Infrastruktūra:
• Mācību ēka – Ūdeļu ielā 22, Rīgā. Kopējā platība mācību
vajadzībām 8543,7 m², t.sk. 1497,8 m² teorētisko mācību
telpas un 1879,3 m² darbnīcas. Uz 1 audzēkni ir 9,38 m².
Telpas atbilst mācību procesa vajadzībām;

• Dienesta viesnīcas – 2 ēkas Ūdeļu ielā 24 un 26, Rīgā, ar
kopējo platību 9166,6 m². Katrā ēkā var izvietot 225
izglītojamos – tās ir piepildītas (322 skolas audzēkņi un 77
Rīgas Tirdzniecības tehnikuma un Rīgas Būvniecības
vidusskolas audzēkņi, kā arī ir 72 komercvietas)

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
1. Izglītojamie:

• 2012.gada 17.septembrī ir 387 izglītojamie (t.sk. 2012.gadā
valsts budžeta finansētās grupās uzņemtie 86 un ESF
finansētās grupās 42 audzēkņi);
• Plānots bija uzņemt valsts budžeta grupās 125 izglītojamos un
ESF grupās 50 izglītojamos. Netika uzņemtas 2 no valsts
budžeta finansētās grupas (50 audzēkņi), jo pieteicās tikai 12
izglītojamie;
• Izglītojamo skaits, salīdzinot ar 2011./2012.m.g., ir
samazinājies no 512 uz 387

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana
2.1. Profesionālās vidējās izglītības programmas:

• Kokizstrādājumu izgatavošana (mēbeļu galdnieks) – 5 grupas;
• Būvdarbi (apdares darbu tehniķis) – 6 grupas;
• Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (sekretārs) – 4
grupas

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.2. ESF programmas:

• Kokizstrādājumu izgatavošana (galdnieks) – 1 grupa;
• Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (lietvedis) – 1 grupas

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
2. Izglītības programmu īstenošana (turpinājums)
2.3. Profesionālās pilnveides programmas:

• Pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Rīgas 41.vidusskolu,
projekta “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem
traucējumiem integrēšana izglītībā” ietvaros 15 skolēni no
Rīgas 41.vidusskolas apgūst galdnieka palīga profesionālās
iemaņas

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
3. Infrastruktūra:
• Mācību ēkas Kuldīgas iela 9a (3287 m²) un Slokas ielā 52a
(3426 m²);
• Dienesta viesnīca Kuldīgas ielā 9a (1854 m²);
• Galdniecības centrs Slokas ielā 52a sastāv no 8 darbnīcām ar
plaša sortimenta jaunu aprīkojumu (5 mācību darbnīcas ar
montāžas darba vietām, 2 mašīnzāles ar plašu darbmašīnu
klāstu, 1 apdares darbu darbnīca). Šeit notiek Latvijas mēroga
semināri un praktiskās apmācības;
• Ir nepieciešama ēku renovācija un siltināšana (tiek atkārtoti
gatavots projekts)

Izglītības iestāžu attīstības varianti (1)
Rīgas Būvniecības vidusskolas apvienošana ar vai
pievienošana Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai,
pārceļot Rīgas Būvniecības vidusskolu uz Ūdeļu ielu, Rīgā.
Izvērtējums:

• platība pašreiz ir nepietiekama (kapacitāte 1000 izglītojamie) –
nevar ievietot citas izglītības iestādes audzēkņus (888 + 325);
• nav bāzes būvniecības programmu īstenošanai (nav darbnīcu);
• apvienotas tiktu atšķirīgas izglītības programmas

Izglītības iestāžu attīstības varianti (2)
Rīgas Būvniecības vidusskolas pievienošana Rīgas
Pārdaugavas profesionālajai vidusskolai, tās darbību pārceļot
uz ēkām Kuldīgas ielā 9a un Slokas ielā 52a.
Izvērtējums:

• Ēku platības ir pietiekamas papildu izglītojamo izvietošanai
(kapacitāte 840 izglītojamie,) līdz ar to teorētiski tas ir
iespējams (387 + 325);
• Ir nepietiekama bāze būvniecības programmu īstenošanai – ir
viena prasībām atbilstoša apdares darbu darbnīca un 4 tehniski
nolietojušās darbnīcas;
• Ēkas nepieciešamas renovēt un siltināt

Izglītības iestāžu attīstības varianti (3)
Rīgas Būvniecības vidusskolas pievienošana Rīgas
Celtniecības koledžai.
Izvērtējums:
• Koledžā tiek īstenotas būvniecības profesionālās vidējās
izglītības programmas (12 grupas - 293 izgl.);

• Koledžai ir nepieciešamās darbnīcas (mūrēšanas, apmešanas,
krāsošanas, sausās būves, galdniecības, metināšanas).
Koledžas ēkā ir iespējams izvietot papildu aptuveni 200
izglītojamos (nepieciešams izvietot 236 izglītojamos);
Piezīme: nevar īstenot programmu “Apkalpošana uz kuģiem”
(ēdināšanas pakalpojumi) 2 grupas (51 izgl.) un vispārējās
izglītības programmu – 1 grupa (36 izgl.)

Izglītības iestāžu attīstības varianti (4)
Rīga Būvniecības vidusskolas programmu īstenošanas
pārcelšana uz citām izglītības iestādēm
• “Būvdarbi “ un “Būvniecība” – 10 grupas (175 izgl.) Rīgas
Celtniecības koledžai vai Rīgas Pārdaugavas profesionālajai
vidusskolai;
• “Apkalpošana uz kuģiem” (ēdināšanas pakalpojumi) – 2
grupas (51 izgl.) – VSIA “Rīgas Pārtikas ražotāju
vidusskola”;
• Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – 3 grupas (51 izgl.)
Rīgas Celtniecības koledžai;

• Vispārējās vidējās izglītības programma – 1 grupa (36 izgl.)
Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai

Izglītības iestāžu attīstības varianti (5)
Par Rīgas Būvniecības vidusskolas u.c. Rīgas profesionālās
izglītības iestāžu attīstību lemj Rīgas Dome sadarbībā ar
sociālajiem partneriem pēc skolas nodošanas pašvaldībai
• Saskaņā ar Pamatnostādnēm izglītības iestāžu nodošanas
termiņš pašvaldībām ir līdz 2015.gada 31.decembrim;
• Pašvaldības lēmumu par skolu pārņemšanu iesniegs ministrijā
līdz 2012.gada 31.decembrim;

• Līdz skolas nodošanai Rīgas pilsētas pašvaldībai ieteikt Rīgas
Būvniecības vidusskolai izīrēt liekās platības K.Valdemāra ielā
163, Rīgā, piemēram Banku augstskolai, kura šobrīd īrē ēkas
pagrabstāvu un 3.stāvu

Paldies par uzmanību!

ina.varna@izm.gov.lv

