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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. 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 veidošanai un tiekšanās 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.

Pārskata gada prioritātes un informācija par to īstenošanu
2015.gadā mūzikas vidusskolu beidza 30 audzēkņi, tika uzņemti 42 audzēkņi, tai skaitā pēc
pamatizglītības ieguves- 38, bet pēc vidējās izglītības ieguves- 4. Uz 01.01.2016. JMRMV
mācījās 141 audzēknis.
2015.gadā 24 absolventi, kas beiguši JMRMV, turpināja izglītību augstākajās izglītības
iestādēs Kultūrizglītības nozarē Latvijā un ārzemēs, 1 absolvents P.Stradiņa Universitātē, 5
absolventi strādā profesijā kultūras un radošās industrijas nozarē.
2015.gadā JMRMV Draudzīgā aicinājuma Latvijas izglītības iestāžu skolu reitinga
kopvērtējumā specializēto vidējo mācību iestāžu grupā ieguva 3.vietu, bet nominācijā
Vēsture- 2.vietu.
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2015.gadā par Starptautisko konkursu laureātiem kļuvuši 10 audzēkņi, bet par valsts un
nacionāla mēroga konkursu laureātiem kļuvuši 31 audzēkņi. Mūzikas vidusskolas pūtēju
orķestris kļuva par uzvarētāju Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Baltic Open 2015.
2015.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. Mūzikas vidusskola piedalījusies kā partneris ESF projektā Sākotnējās
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.
31.12.2015. mūzikas vidusskolā strādāja 139 darbinieki, tai skaitā 112 pedagoģiskie
darbinieki un 27 pārējie darbinieki.
2015.gada JMRMV kopējais budžets bija EUR 1 657112.00, dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem EUR 1630853.00 t.sk. 2015.gadā papildus tika piešķirts finansējums EUR 31
000.00 mācību līdzekļu un mūzikas instrumentu iegādei (22.07.2015. Līgums Nr.5.1.-11183 ar Kultūras ministriju), kas tika izlietots pilnā apmērā atbilstoši līgumā norādītajiem
mērķiem. 2015.gadā tika piešķirts finansējums EUR 646.00 mūzikas vidusskolas pūtēju
orķestra vadītājam darba samaksai. 2015.gadā pašu ieņēmumi no mūzikas instrumentu
nomas un telpu nomas bija EUR 453.00.
ESF projekta Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana kopējās izmaksas
2015.gadā bija EUR 25806.00 mērķstipendiju izmaksai audzēkņiem un darbinieku
atalgojumam.
2015.gadā JMRMV saņēmusi ziedojumus, dāvinājumus naturālā veidā (grāmatas, notis
418 vienības un 6 audio ierakstu diskus) par kopējo summu EUR 1461.00 ziedojumu skolai
no privātpersonas.
2015.gadā JMRMV bezatlīdzības ceļā no LR Kultūras ministrijas saņēmusi 3 personālos
datorus EUR 2428.00 vērtībā un no Nacionālā kino centra Latvijas filmu izlasi EUR 180.00
vērtībā.
2015.gadā piešķirtā valsts budžeta dotācija izlietota atbilstoši apstiprinātajām tāmēm un
finansēšanas plāniem.
2015.gada izdevumi:
•

Darbinieku atlīdzībai EUR 1 219657.00 (valsts dotācija EUR 1158588.00,
ESF EUR 3618.00)

• Preces un pakalpojumi EUR 340 425.00
- ēku un telpu īre EUR 271 255.00
- komunālie maksājumi un pārējie telpu uzturēšanas izdevumi EUR 38 849.00
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- biroja preču un inventāra iegādei EUR 15 886.00
- mācību materiālu iegādei EUR 573.00
- pārējie iestādes kārtējie izdevumi EUR 13 862.00
Valsts stipendijas EUR 42 391.00
ESF mērķstipendijas EUR 22 089.00
Kapitālie izdevumi EUR 32 550.00 (mūzikas instrumenti EUR 30 000.00, biroja
tehnika EUR 1845.00, bibliotēkas krājumi EUR 705.00).
Visi pārskata gada ieņēmumi un izdevumi tika uzskaitīti atbilstoši prasībām, kas noteiktas
normatīvajos aktos budžeta klasifikācijas jomā. Gada pārskatā tika uzrādītas visas saistības
un prasības, gan faktiskās, gan iespējamās.
•
•
•

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, tai
skaitā 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 2015. –
2017.gadam un iesniegusi Kultūras ministrijā.
2015. gada mūzikas vidusskolas darba rezultātus vērtēju labi.
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Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(EUR)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1629510

1626944

1657112

1.1.

dotācijas

1625797

1626161

1656659

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

3713

783

453

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

1631434

1626944

1657112

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

1598458

1624594

1624562

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1522114

1558903

1560082

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

76344

65491

64480

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

32976

2550

32550
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