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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
Mūzikas vidusskolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot
mūzikas izglītību, lai veicinātu audzēkņa personības attīstību un nodrošinātu valsts
profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas nozares profesiju standartos
noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.
Vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Pamatuzdevumi –
nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību mūzikas nozarē, kā arī vispārējās zināšanas
un prasmes, sagatavot darba tirgum kvalificētus mūzikas nozares speciālistus, sagatavot
kvalificētus mūzikas speciālistus izglītības turpināšanai mūzikas augstākās izglītības
iestādēs, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, veicināt profesionālās vidējās izglītības
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi un pilnveidošanu.
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola sagatavo 3.kvalifikācijas līmeņa mūzikas
speciālistus. 2009.gada jūnijā mūzikas vidusskola ieguva akreditētas izglītības iestādes
statusu ar maksimālo termiņu 6 gadi, kā arī tika akreditētas izglītības iestādē apgūstamās
izglītības programmas (uz 6 gadiem). Mūzikas vidusskolas darbības mērķis ir veidot
izglītības vidi, organizēt un īstenot mūzikas izglītību. Pašreiz mūzikas vidusskolā audzēkņi
var apgūt zināšanas 26 profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmās. Svarīgs
mācību procesa uzdevums ir izglītības kvalitātes pilnveidošana, ceļot audzēkņu
profesionālo meistarību, pilnvērtīgi apgūstot izglītības programmās paredzēto.

Pārskata gada prioritātes un informācija par to īstenošanu
2012.gadā mūzikas vidusskolu beidza 34 audzēkņi, tika uzņemti 45 audzēkņi, kā
paredz valsts pasūtījums. Uz 31.12.2012. JMRMV mācījās 152 audzēkņi.
2012.gadā 28 audzēkņi, kas beiguši JMRMV, turpināja izglītību augstākajās izglītības
iestādēs Kultūrizglītības nozarē Latvijā un ārzemēs, bet 3 audzēkņi LU.
2012.gadā par Starptautisko konkursu laureātiem kļuvuši 13 audzēkņi un mūzikas
vidusskolas pūtēju orķestris, bet par valsts un nacionāla mēroga konkursu laureātiem
kļuvuši 6 audzēkņi.
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2012.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 pārliecinātie
audzēkņu sniegumā kvalifikācijas eksāmenos un kvalifikācijas eksāmenu komisiju
vērtējumā. Mūzikas vidusskola piedalījusies kā partneris ESF projektā Atbalsts mākslas un
mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un ESF projektā
Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.
31.12.2012. mūzikas vidusskolā strādāja 129 darbinieki, tai skaitā 104 pedagoģiskie
darbinieki un 29 administratīvi saimnieciskā un apkalpojošā personāla darbinieki.
2012.gada JMRMV kopējais budžets bija Ls 809 473.00, dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem Ls 783 761.00, pašu ieņēmumi Ls 473.00. ESF projekta Sākotnējās
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana 2011. gada kopējais finansējums bija Ls
25 239.00, kas paredzēja mērķstipendiju izmaksu audzēkņiem un darbinieku atalgojumam.
2012.gadā JMRMV saņēmusi ziedojumus, dāvinājumus naturālā veidā (mūzikas
instruments tenora saksofons YTS Ls 2500.00, magnetola JVS Ls 56.00 nošu materiālus un
CD Ls 481.00) par kopējo summu Ls 3037.00.
2012.gadā mūzikas vidusskola bezatlīdzības ceļā no Latviešu valodas aģentūras ir
saņemti latviešu valodas mācību materiāli Ls 299.00
2012.gadā piešķirtā valsts budžeta dotācija izlietota likumā paredzētajā kārtībā,
atbilstoši apstiprinātajai tāmei un finansēšanas plānam.
2012.gada izdevumi:
•

•

Darbinieku atlīdzībai Ls 523 279.00 (valsts dotācija Ls 519 995.00,
ESF Ls 3284.00)
Preces un pakalpojumi Ls 228 601.00
- ēku un telpu īre Ls 194 388.00
- komunālie maksājumi un pārējie telpu uzturēšanas izdevumi Ls
25 086.00
- pārējie iestādes uzturēšanas izdevumi Ls 9127.00

•
•
•

Pamatlīdzekļu iegādei Ls 2998.00
Valsts stipendijas Ls 32 640.00
ESF mērķstipendijas Ls 21 955.00

2012. gadā bija nepietiekams finansējums iestādes uzturēšanas izdevumiem:
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Telpu nomas maksai pilnā apmērā saskaņā ar 06.03.2007. līgumu
Nr.18 ar SIA DD Nekustamie īpašumi trūkst finansējuma Ls 88
794.00.
• komandējuma izdevumiem nepieciešami Ls 800.00, lai
nodrošinātu audzēkņu kvalifikācijas prakses izpildi, atbilstoši
profesionālās vidējās izglītības standartam (2012. gadā
finansējums netika paredzēts).
• 2012. gadā pamatlīdzekļu iegādei tika piešķiri Ls 3000.00, tomēr
šie līdzeklī ir nepietiekami. Prioritārā kārtā ir nepieciešams
iegādāties kabineta flīģeli un divus pianīno obligāto klavieru un
kameransambļa klasēm. Mūzikas vidusskolai nepieciešami jauni
sitaminstrumentu komplektu. Papildus līdzekļi nepieciešami
skolas bibliotēkai mācību grāmatām, notīm. Kopējais finansējums
būtu nepieciešams Ls 17 600 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, vidusskolai vajadzīgi jauni, daudz modernāki datori ( 8 gab.),
kā arī citas mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas.
•

2012. gada vidusskolas darba rezultāti ir labi.
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Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(latos)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

749354

811683

809473

1.1.

dotācijas

748610

811173

809000

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

744

510

473

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

749535

811683

809473

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

749535

808683

806475

2.1.1.

kārtējie izdevumi

688102

752043

751880

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

61433

56640

54595

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

-

3000

2998
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