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PIKC “RDMV” 2021./2022. mācību gadā uzņems 
izglītojamos 4 profesionālās izglītības programmās, 
kurās tiek apgūta dizaina domāšana un mūsdienu 
dizainā pieprasītas prasmes.  
Mācību ilgums ir 4 gadi. 

PIKC “RDMV” izglītojamiem ir iespēja saņem Valsts 
stipendiju, kā arī stažēties vadošos uzņēmumos, 
piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs un 
konkursos, starptautiskos prakses apmaiņas un 
ERASMUS+ projektos. Skolas izglītojamajiem ir 
iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko 
transportu bez maksas. Ir pieejama dienesta viesnīca 
un kafejnīca.

ESI TU PATS, SĀC MĀCĪTIES TAGAD!

Uzņemšana notiks šādās profesionālās izglītības programmās

Ap ērbu dizains

Gra kas dizains

Interjera dizainsProduktu dizains



APĢĒRBU DIZAINS

Apģērbu dizaina jomā strādājošajam speciālistam ir jābūt radošam un 
jāprot strādāt komandā. Jāpārzina viss process - sākot no skices līdz 
gatava izstrādājuma prezentācijai.

Apģērbu dizaina izglītības programmā apgūst tērpu tapšanas procesu - 
zīmē, skicē, izmanto datorprogrammu iespējas, mācās konstruēt, modelēt, 
šūt. Iepazīstas ar apģērbu šūšanas tehnoloģiju. Apgūst prasmes stilu 
veidošanā.

Apģērbu dizaina speciālists darbojas modes dizaina jomā, izstrādājot 
jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Veic izpildāmā darba 
projektēšanu, organizēšanu un realizāciju konkrētā projekta ietvaros. 
Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta 
persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību un 
apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas. 
Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem, izglītojamie apgūst arī 
vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas 
paveras gan Latvijas, gan Eiropas dizaina augstskolās.

Pēc sagatavošanas kursu apmeklēšanas šeit, 
zuda jebkādas šaubas: gribu šo skolu!  
Man tik ļoti patīk mode!

/ Kate Eisaka, Apģērbu dizains, 1. kurss /



GRAFIKAS DIZAINS

Grafikas dizaina programmā rada vizuālo koncepciju, zīmē, skicē un 
izmanto datorprogrammu iespējas, lai radītu konkurētspējīgas idejas 
reklāmai. Grafikas dizaineram jābūt radošam, draudzīgam, atvērtam,  
jāprot strādāt komandā. Svarīga ir laika grafika izjūta, jo dizains ir arī 
termiņš.

Grafikas dizains ir svarīgs pārdošanas un mārketinga produkts, tāpēc 
vizuālās reklāmas dizaineriem jāprot sadarboties ar citu jomu speciālistiem 
sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā. Lai saglabātu konkurētspēju, 
nepieciešams sekot līdzi grafikas dizaina tendencēm, jāapgūst reklāmas 
drukātajiem medijiem, jāizstrādā vizuālā identitāte un iepakojuma grafikas 
dizains, jāveido kustīgā reklāma, ilustrācija un animācija.

Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūst arī 
vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas 
ir Latvijas un Eiropas dizaina izglītības augstskolās, darbs reklāmas 
aģentūrās un dizaina birojos.



 INTERJERA DIZAINS

Interjera dizaina speciālists izpilda daļu no interjera dizainera pienākumiem 
un uzdevumiem, ir nodarbināts interjeru projektēšanas jomā; sadarbībā 
ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski 
sakārtotus un pamatotus interjeru projektus vai to daļas ar estētiskās 
vērtības pamatpazīmēm; piedalās projekta izpildes organizēšanā, 
sagatavošanā un prezentēšanā. Interjera dizaina speciālists veic darbu pie 
komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

 Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūst arī 
vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas 
ir Latvijas un Eiropas dizaina izglītības augstskolās, darbs interjera dizaina 
birojos.

“Izpratne par vides veidošanu sākas šeit. Krāsu izvēle un lietu izvietojums 
telpā, projektēšana, maketi un realizācija – nozīmīgs ir viss”. 

Man jau 5. klasē bija ideja par profesiju,  
kas saistīta ar interjera dizainu. Viss ļoti 
klasiski: apmeklēju kursus, taču, kad pienāca 
brīdis iesniegt dokumentus, sāku šaubīties.  
Biju dzirdējusi arī par citām skolām, taču, 
ievācot informāciju, sapratu, ka šeit ir augstāks 
līmenis. Domāju, ka  vienmēr ir vērtīgi mācīties 
starp labākajiem, pat ja arī pats tāds sākotnēji 
neesi. Šī skola piedāvā daudz, piemēram, 
apmaiņas programmas. Ja es nekļūšu par 
interja dizaineri, man tas būs labs pamats 
jebkam citam.

/ Rozālija  
Alīna Frīdmane, Interjera dizains, 1. kurss /



PRODUKTU DIZAINS

Produktu dizainers pēta, konceptualizē un novērtē idejas, pārvēršot tās 
par taustāmiem izgudrojumiem un produktiem. Produkta dizainera loma ir 
apvienot mākslu, zinātni un tehnoloģijas, lai radītu jaunus un mūsdienīgus 
produktus.

Produktu dizaina programmā izglītojamie apzinās lietotāja vajadzības, 
veiks materiālu un tehnisko risinājumu izpēti, izgatavos un testēs maketus, 
kā arī sagatavos tehniskos projektus. 

Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem izglītojamie apgūst arī 
vispārizglītojošos vidusskolas mācību priekšmetus. Tālākizglītības iespējas 
ir Latvijas un Eiropas dizaina izglītības augstskolās, darbs dizaina birojos.

Iepriecina tas, ka skolotāji mūs uztver  
kā līdzvērtīgus, pieaugušus cilvēkus.

/ Asnāte Plēpe,  
Ādas izstrādājumu dizains, 1.kurss /

Man pamatskolā patika viss un tajā pašā 
laikā – nekas. Taču bija vēlme kaut ko radīt, 
un, domāju, šeit visiem tāda ir. Tas arī noteica 
manu izvēli.

/ Bruno Broks, Formas dizains, 1. kurss /



Virziena “Cilvēks un darbība’’ vērsts uz cilvēka fizisko aktivitāti, 
rosināt uz aktīvu dzīvesveidu, risināt efektīvu cilvēka ikdienas 
vajadzību sasniegšanu, mudināt mainīt tendences un pētīt nākotni. 

Virziens “Cilvēks un publiskā telpa’’ vērsts uz aktivitātēm, kas 
parasti notiek atvērtā un pieejamā telpā izmantošanai sabiedrībai, 
piemēram, ceļi, publiskie laukumi, parki un pludmales, kur cilvēki 
var doties uz darbu vai atpūsties. 

Virziens “Cilvēks un daba’’ vērsts uz mērķi uzlabot industriālās 
jaunrades pasauli, saudzējot dabu un ļaujot radīt produktus ar 
jaunu vērtību. Kāds ir dizainera ieguldījums dabas saudzēšanā? 

Virziens “Cilvēks un identitāte’’ vērsts uz ideju par ķermeni kā 
sociālās izpētes un saziņas līdzekli. Ar savu izskatu mēs varam 
atšķirties viens no otra, vienlaikus cenšoties panākt sociālās saiknes 
un piederības izjūtu.

Virziens “Cilvēks un mobilitāte’’ vērsts uz aktivitātēm, kas saistītas 
ar atraktīvu, daudzveidīgu un iekļaujošu publisko ārtelpu pilsētā, 
mudinot iedzīvotājus uz dzīvesveidu bez auto, kājāmgājēju 
pārvietošanos pilsētā, veloinfrastruktūras attīstību pilsētā. 

Virziens “Cilvēks un brīvais laiks’’ vērsts uz aktivitātēm, kuras 
tiek īstenotas ārpus darba un ģimenes; tas ir laiks, kurā indivīds 
iesaistās brīvas gribas vadīts, atpūtā vai paplašinot savu individuālo 
un spontāno sociālo dalību, brīvi piekopjot radošās iespējas. 

Produktu dizaina virzieni



Dokumentu iesniegšana 
NO 1. LĪDZ 30. JŪNIJAM.

Visiem reflektantiem primāri tiek  
ņemts vērā noslēguma vērtējums  
šādos mācību priekšmetos: 
1. Latviešu valoda; 
2. Matemātika; 
3. Angļu valoda.

* Ja iestājpārbaudījumus būs iespēja organizēt 
KLĀTIENĒ, tad tie notiks zīmēšanā un gleznošanā 
jūnija pēdējā nedēļā.

** Ja iestājpārbaudījumus nebūs iespējams  
organizēt klātienē, tad NEKLĀTIENĒ tiek  
plānots organizēt testu.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI
Es nekad savā dzīvē nebiju ne zīmējis, 
ne gleznojis. Uztvēru to kā izaicinājumu. 
Uzzināju, ka iestājeksāmenos ir zīmēšanu un 
gleznošana… Es mēnesi no vietas mājās sēdēju 
un mācījos zīmēt. Beigās kaut kā sanāca un es 
tiku ar rezultātu kaut kur pa vidu.

/ Marks Frīdbergs,  
Stikla izstrādājumu dizains, 1. kurss /

Man bija problēmas ar valodu. Pēc Rīgas  
10. vidusskolas, kur mācījos krievu valodā,  
šeit man bija jāpārorientējas. Bet mani ļoti 
atbalsta skolotāji: kad es nezinu kādu vārdu,  
viņi man palīdz. Es arī priecājos par atmosfēru 
skolā, to, ka visi tik dažādi ģērbjas, nebaidās 
izteikt savas domas.

/ Stefani Semerņa,  
Apģērbu dizains, 1. kurss /

Ja neizdodas tikt tajā nodaļā,  
kur sākotnēji plānots, gala rezultātā  
var sanākt pat labāk.

/ Zīle Ozoliņa,  
Reklāmas dizains, 1. kurss /



MĀJASLAPA 
www.rdmv.lv

INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/pikc_rdmv/

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/www.rdmv.lv

KONTAKTI
Profesionālās izglītības kompetences centrs  
RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

Adrese: K. Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013, Latvija

Darba laiks: 9.00-17.00

Tālrunis: (+371) 67360823

E-pasts: rdmv@rdmv.lv

NĀC MĀCĪTIES UZ  
PIKC “RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA”!

Tālāk domāju studēt uzņēmējdarbību.  
Un māksla tam ir labs pamats.

/ Dāvis Steķis,  
Metāla izstrādājumu dizains, 1. kurss /

Man iepriekšējā skolā bija ļoti liela disciplīna, 
pat kontrole. Šeit tas ir dabiskāk – esot 
prasībām, es varu būt pati.

/ Emīlija Zēgnere,  
Struktūras tekstils, 1. kurss /

Vienkārši – nevajag baidīties! Visi viens otru 
atbalsta. Vienmēr kāds palīdzēs. Un vēl: ja ir 
kādas paralēlās intereses, to var savienot.  
Man tā bija ar dejošanu.

/ Kate Eisaka, Apģērbu dizains, 1.kurss /


