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JMRMV juridiskais statuss
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskola ir valsts dibināta mūzikas izglītības iestāde profesionālās vidējās
mūzikas izglītības īstenošanai.
Mūzikas vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī mūzikas
vidusskolas Nolikums.

JMRMV darbības virzieni un mērķi
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola (JMRMV) ir profesionālās vidējās
mūzikas izglītības iestāde, kas sagatavo 3.kvalifikācijas līmeņa mūzikas
speciālistus. 2015. gada martā mūzikas vidusskola ieguva akreditētas
izglītības iestādes statusu ar maksimālo termiņu 6 gadi, kā arī tika akreditētas
izglītības iestādē apgūstamās izglītības programmas, kurās audzēkņi uzsāk
mācības pēc pamatizglītības ieguves, uz 6 gadiem, bet 2015.gada maijā tika
akreditētas visas izglītības programmas, kurās audzēkņi uzsāk mācības pēc
vidējās izglītības ieguves. Mūzikas vidusskolas darbības mērķis ir veidot
izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu
izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu – mācību procesa
pilnveidošana, paaugstinot mācību stundas efektivitāti, labvēlīgas vides
radošas daudzveidības attīstībai veidošana un tiekšanos pēc izcilības
stimulēšana. Pašreiz mūzikas vidusskolā audzēkņi var apgūt zināšanas 26
profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmās pēc pamatizglītības
ieguves un 5 profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmās pēc vidējās
izglītības ieguves. Svarīgs mācību procesa uzdevums ir izglītības kvalitātes
pilnveidošana, ceļot audzēkņu profesionālo meistarību, pilnvērtīgi apgūstot
izglītības programmās paredzēto.
2019. gadā mūzikas vidusskolu beidza 33 audzēkņi, tika uzņemti 36
audzēkņi tai skaitā pēc pamatizglītības ieguves - 34, bet pēc vidējās izglītības
ieguves - 2. Uz 01.01.2020. JMRMV mācījās 143 audzēkņi.
2019. gadā 23 absolventi, kas beiguši JMRMV, turpināja izglītību
augstākajās izglītības iestādēs Kultūrizglītības nozarē Latvijā un ārzemēs, 1
absolvents - Rīgas Stradiņa Universitātē, 3 - Latvijas Universitātē, 4
absolventi strādā profesijā kultūras un radošās industrijas nozarē, bet 2 par
savām turpmākajām gaitām ziņas nesniedza.
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2019. gadā par Starptautisko konkursu laureātiem kļuvuši 20
audzēkņi, bet par valsts un nacionāla mēroga konkursu laureātiem kļuvuši 44
audzēkņi. Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris kļuva par 1.vietas ieguvēju X
Latvijas pūtēju orķestru konkursā augstākajā grūtības pakāpē un 1.vietas
ieguvēju XIX Lietuvas pūtēju orķestru konkursā. Mūzikas vidusskolas jauktais
koris XXXVIII Starptautiskajā ortodoksālās baznīcas mūzikas konkursā
Bialistokā (Polija) spēcīgā konkurencē kļuva par 3.vietas ieguvēju. Mūzikas
vidusskolā tika organizētas pasaulē atzītu mūziķu - V.Akangeli, L.Mora
(Itālija), L. Nīderštrāsera (Nīderlande), K. Maurera (Austrija) u.c.
meistarklases. Par ilggadīgu tradīciju jau kļuvis mūzikas vidusskolas audzēkņu
koncerts 18. novembrī Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē Rīgas
iedzīvotājiem un viesiem.
2019. gadā mūzikas vidusskolas audzēkņi piedalījušies vairāk nekā
120 dažāda veida koncertos, muzikālās prezentācijās un citos pasākumos, kas
pozitīvi ietekmējuši audzēkņu kvalifikācijas prakses norisi un profesionālo
izaugsmi, par ko varēja pārliecināties audzēkņu sniegumā kvalifikācijas
eksāmenos un kvalifikācijas eksāmenu komisiju vērtējumā.
31.12.2019. mūzikas vidusskolā strādāja 133 darbinieki, tai skaitā
105 pedagogi un koncertmeistari un 28 pārējie darbinieki.
2019. gadā JMRMV kopējais budžets bija EUR 1 857 438,00, dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem EUR 1 857 158,00 t.sk. 2019. gadā papildus tika
piešķirts finansējums EUR 22 500.00 mācību līdzekļu un mūzikas instrumentu
iegādei (25.10.2019. Līgums Nr.2.5-11-610 ar Kultūras ministriju), kas tika
izlietots pilnā apmērā atbilstoši līgumā norādītajiem mērķiem. 2019.gadā tika
piešķirta mērķdotācija (Ministru kabineta 24.04.2019. rīkojums Nr.186) EUR
1 532,00 mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra un kokļu ansambļa vadītājiem
darba samaksai. 2019. gadā pašu ieņēmumi no mūzikas instrumentu nomas
un telpu nomas bija EUR 280,00.
2019. gadā JMRMV saņēmusi ziedojumus, dāvinājumus naturālā
veidā (notis, grāmatas un audio ierakstu diskus) par kopējo summu EUR
710,00 no privātpersonām.
2019. gadā piešķirtā valsts budžeta dotācija izlietota atbilstoši
apstiprinātajām tāmēm un finansēšanas plāniem, saskaņā ar uzkrāšanās un
naudas plūsmas principu.
2019. gada izdevumi:



darbinieku atlīdzība EUR 1 400 881,00.
preces un pakalpojumi EUR 341 474,00 tai skaitā:
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- ēku un telpu īre EUR 268 435,00
- komunālie maksājumi EUR 21 461,00
- pārējie telpu uzturēšanas izdevumi EUR 25 142,00
- izdevumi par precēm mūzikas vidusskolas administratīvā
darba
nodrošināšanai EUR 20 429,00
- izdevumi, saistīti ar Latvijas valsts simtgades projekta
īstenošanu Skolas soma EUR 1 998,00
- pārējie iestādes uzturēšanas izdevumi EUR 3 246,00
- mācību materiālu un pārējo preču iegādei EUR 763,00
valsts stipendijas EUR 88 733,00
naudas balvas EUR 1 300,00
kapitālie izdevumi EUR 25 050,00 (mūzikas instrumenti EUR
22 500,00, bibliotēkas krājumi EUR 1 075,00, biroja tehnika
1 475,00).
Viena no Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas attīstības prioritātēm
paredz mūzikas speciālistu sagatavošanu darbam mūsdienu mūzikas
industrijā (attīstīt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās
kompetences, atbilstoši profesiju standartam), kā arī mūsdienīgu tehnoloģiju
apguvi inovatīvās ekonomikas apstākļos (teorētisko zināšanu un praktiskās
apmācības integrēšanu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, t.sk.
mūzikas informācijas tehnoloģiju iespējas mūzikas kompozīciju radīšanā,
kultūras projektu izveidē un to prezentācijā). Lai realizētu šo prioritāti,
mūzikas vidusskola sastādījusi tāmi nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un
aprīkojumam 2019. - 2021.gadam un iesniegusi Kultūras ministrijā.




2019. gada mūzikas vidusskolas darba rezultātus vērtēju kā labus.
2020. gadā mūzikas vidusskola plāno turpināt darbu jaunā mācību satura
pilnveidē, kā arī ieviest un uzsākt audzēkņu apmācību jaunajā izglītības
programmā Ērģeļspēle, jo Rīgā nav tādu profesionālo vidējo izglītības iestāžu,
kas piedāvātu iespēju audzēkņiem apgūt ērģeļspēli.
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Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts likumā faktiskā izpilde
1 857 945
1 857 438

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

1 902 921

1.1.

dotācijas

1 902 506

1 857 162

1 857 158

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

415

783

280

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1 902 921

1 857 945

1 857 438

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1 786 371

1 832 895

1 832 388

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 697 638

1 742 862

1 742 355

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

88 733

90 033

90 033

2.1.5.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

116 550

25 050

25 050

2.1.4.
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