
 

 

 

 

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 

gada publiskais pārskats 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga 

2022 



2 
 

Saturs 

JMRMV juridiskais statuss……………………………………………………………………………………………….3 

JMRMV darbības virzieni un  mērķi………………………………………………………………………….………3 

Pārskata gada prioritātes un informācija par to īstenošanu……………………………………………..3 

Vidusskolas budžets un tā izlietojums……………………………………………………………………………...7 

  

 

  



3 
 

 

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 (turpmāk tekstā – mūzikas 

vidusskola) ir profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāde, kas sagatavo 3. kvalifikācijas 

līmeņa mūzikas speciālistus. 2015. gada martā mūzikas vidusskolu akreditēja uz maksimālo 

termiņu – 6 gadiem, kā arī uz 6 gadiem tika akreditētas izglītības iestādē apgūstamās 

profesionālās vidējās izglītības programmas, kurās audzēkņi uzsāk mācības pēc 

pamatizglītības ieguves, bet 2015. gada maijā tika akreditētas profesionālās vidējās izglītības 

programmas, kurās audzēkņi uzsāk mācības pēc vidējās izglītības ieguves. 2021. gadā 

mūzikas vidusskola ieguva licenci jaunas profesionālās vidējās izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle - Kontrabasa spēle un Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle uzsākšanai 

un 2021. gadā šai izglītības programmās uzņēma katrā pa vienam audzēknim. 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 tiekšanās pēc izcilības stimulēšana. Pašreiz mūzikas 

vidusskolā audzēkņi var apgūt zināšanas 29 profesionālās vidējās mūzikas izglītības 

programmās, kuras uzsāk pēc pamatizglītības ieguves un 5 profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības programmās, kuras uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves. Nozīmīgs mācību procesa 

uzdevums ir izglītības kvalitātes pilnveide, ceļot audzēkņu profesionālo meistarību, 

pilnvērtīgi apgūstot izglītības programmās paredzēto. 

Ziņas par audzēkņu plūsmu 2021. gadā: 

Mūzikas vidusskolas realizētās profesionālās vidējās izglītības programmas beidza 

33 audzēkņi. No tiem 31 beidza profesionālās vidējās izglītības programmas, kuras uzsāk 

pēc pamatizglītības ieguves, bet 2 beidza profesionālās vidējās izglītības programmas, kuras 

uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves. 
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Uzņemti 43 audzēkņi tai skaitā pēc pamatizglītības ieguves – 38, bet pēc vidējās 

izglītības ieguves – 5, kā arī 2 audzēkņi vēlākajos izglītības posmos. Uzņemšanas process 

organizēts attālināti, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju. Reflektantu kompetenci vērtēja, 

izmantojot video ierakstus un tiešsaistē Zoom platformā. 

2022. gada 1. janvārī mūzikas vidusskolā mācījās 145 audzēkņi. 

2021. gadā 31 absolvents, kas beidzis mūzikas vidusskolu, turpināja izglītību 

augstākajās izglītības iestādēs kultūrizglītības nozarē Latvijā un ārzemēs: 

• 21 absolvents studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā; 

• 2 - Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā (Tallina); 

• 1 - Sibēliusa akadēmijā, Mākslu universitātē (Helsinki); 

• 1 - Karaliskajā Mūzikas akadēmijā (Londona); 

• 2 - Latvijas Universitātē; 

• 2 - Rīgas Stradiņa universitātē; 

• 1 - Latvijas Kultūras akadēmijā; 

• 1 - Vidzemes Augstskolā; 

• 2 - studijas pašreiz neturpina. 

2021. gadā mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību konkursos būtiski ietekmēja 

epidemioloģiskā situācija. Liela daļa konkursu tika atcelti vai pat vairākkārt pārcelti uz 

vēlāku laiku, apgrūtinot audzēkņu gatavošanos, kas neziņas un ierobežojumu dēļ bija un 

joprojām ir saraustīta. Tomēr pēc 2020. gadā gūtās pieredzes, vairāki konkursi tika organizēti 

attālināti. 2021. gadā par starptautisku konkursu laureātiem kļuva 15 mūzikas vidusskolas 

audzēkņi un skolas jauktais koris, bet par nacionāla mēroga konkursu laureātiem 10 

audzēkņi. Konkursos 2021. gadā piedalījās visu nodaļu audzēkņi. 

2021. gada 31. decembrī mūzikas vidusskolā strādāja 139 darbinieki, tai skaitā 

106 pedagogi un koncertmeistari un 33 pārējie darbinieki. 

2021. gadā mūzikas vidusskolas kopējais budžets bija EUR 2 083 723,00, tai skaitā 

• dotācija no vispārējiem ieņēmumiem EUR 2 080 159,00, tai skaitā 2021. gadā 

papildus tika piešķirts finansējums: 

o EUR 7 250,00 mācību līdzekļu un mūzikas instrumentu iegādei 

(26.07.2021. Līgums Nr.2.5-11-345 ar Kultūras ministriju), kas tika 

izlietots pilnā apmērā atbilstoši līgumā norādītajiem mērķiem, 
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o EUR 5 200,00 grāmatu plauktu iegādei (06.09.2021. Līgums Nr.2.5-

11-383 ar Kultūras ministriju), 

o EUR 15 000,00 fagota iegādei (13.12.2021.Vienošanās pie 

06.09.2021.  Līguma Nr.2.5-11-383 ar Kultūras ministriju), 

o EUR 1 604,00 mērķdotācija mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra un 

kokļu ansambļa vadītājiem darba samaksai (Ministru kabineta 

21.04.2021. rīkojums Nr.255), 

o EUR 20 431,00 pedagogu darba samaksas paaugstināšanai ar 

2021. gada 1. septembri, 

• Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā EUR 3 564,00: 

o mūzikas instrumentu noma un telpu noma EUR 196,00 

o transferts no Biedrības “Latgales reģionu attīstības aģentūra” 

projektam “Rīgas Saksofonu kvarteta meistarklases un 

koncerta Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā” 

realizācijai  EUR 1 200 (12.05.2021. Līgums Nr.LKP2021/55 

ar Biedrību “Latgales reģiona attīstības aģentūra”) 

o transferts no Vidzemes plānošanas reģiona projektam “Rīgas 

Saksofonu kvarteta meistarklases un koncerti Siguldas un 

Smiltenes mūzikas skolās” EUR 2 168 (18.05.2021. Līgums 

Nr.1.15/51 ar Vidzemes plānošanas reģionu). 

2021. gadā mūzikas vidusskola saņēmusi ziedojumus, dāvinājumus naturālā veidā 

(notis, grāmatas un audio ierakstu diskus) par kopējo summu EUR 44,00 no privātpersonām, 

kā arī tīkla komutatorus un optiskos moduļus interneta tīkla izbūvei no SIA Mikrotīkls par 

kopējo summu EUR 4 462,00. 

2021. gadā piešķirtā valsts budžeta dotācija izlietota atbilstoši apstiprinātajām tāmēm 

un finansēšanas plāniem, saskaņā ar uzkrāšanās un naudas plūsmas principu. 

2021. gada izdevumi: 

• darbinieku atlīdzība EUR 1 611 765,00. 

• preces un pakalpojumi EUR 347 025,00 tai skaitā: 

o ēku un telpu īre EUR 264 830,00 

o komunālie maksājumi EUR 19 396,00 

o pārējie telpu uzturēšanas izdevumi EUR 24 529,00 
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o izdevumi par precēm mūzikas vidusskolas administratīvā darba 

nodrošināšanai EUR 25 745,00 

o izdevumi, saistīti ar Latvijas valsts simtgades projekta īstenošanu 

Skolas soma EUR 1 932,00 

o pārējie iestādes uzturēšanas izdevumi EUR 9 621,00 

o mācību materiālu un pārējo  preču iegādei EUR 972,00 

• stipendijas EUR 88 733,00 

• kapitālie izdevumi EUR 36 200,00, tai skaitā: 

o mūzikas instrumenti EUR 27 878,00 

o tehniskais aprīkojums EUR 3 798,00 

o mācību līdzekļi EUR 3 420,00 

o bibliotēkas krājumi EUR 538,00 

o saimniecības tehnika EUR 566,00. 

Viena no 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 2020. - 2022. gadam un iesniegusi 

Kultūras ministrijā un darbs pie šī plāna realizācijas turpinās. 

Mūzikas vidusskolas 2021. gada darbību ir būtiski ietekmējusi Covid-19 izraisītā 

pandēmija, ārkārtējās situācijas izsludināšana un būtiskie ierobežojumi kultūrizglītībā un 

mūzikas industrijā. Ietekme pārsvarā radījusi sarežģījumus, kuru pārvarēšana un 

pielāgošanās situācijai prasījusi nozīmīgus papildresursus – darba apjoma, materiāli 

tehniskās bāzes u.c. Tomēr šīs ietekmes rezultātā ir gūtas jaunas kompetences gan 

audzēkņiem, gan mācībspēkiem, pielāgojoties attālināta darba apstākļiem. Attālinātā mācību 

procesa periodi izmantoti infrastruktūras attīstībai. Piemēram, sadarbībā ar SIA Mikrotīkls 

mūzikas vidusskolā izbūvēts mūsdienīgs interneta tīkls, nodrošinot gan bezvadu Wi-Fi, gan 

cieta pieslēguma piekļuvi internetam visās mūzikas vidusskolas telpās. Interneta tīkls 

veidots, ievērojot informācijas sistēmas datu drošības aspektus. 
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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. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

1 976 209 2 083 782 2 083 723 

1.1. dotācijas 1 976 011 2 080 161 2 080 159 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

198 3 621 3 564 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 
   

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 
   

2. Izdevumi (kopā) 1 976 011 2 083 782 2 083 723 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 955 165 2 047 582 2 047 523 

2.1.1. kārtējie izdevumi 1 866 432 1 958 849 1 958 790 

2.1.2. procentu izdevumi 
   

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

88 733 88 733 88 733 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un starptautiskā 

sadarbība 

   

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 
   

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 21 044 36 200 36 200 

 


