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1. Pamatinformācija par valsts budžeta izglītības iestādi
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (turpmāk tekstā - JIRMV) ir izglītības iestāde,
dibināta 1932.gadā 8.oktobrī kā Rēzeknes Tautas konservatorija. 1984.gadā mūzikas vidusskolai
piešķīra komponista Jāņa Ivanova vārdu. Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 1992.gada
18.jūnija pavēli Nr.149 vidusskola tiek reorganizēta par Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžu.
Kopš 2002.gada Kultūras ministrijas 2002.gada 1.februāra rīkojuma Nr.19 iestādei ir tagadējais
nosaukumu – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. JIRMV ir Valsts dibināta un LR
Kultūras ministrijas padotībā esoša izglītības iestāde 3.kvalifikācijas līmeņa profesionālās vidējās
mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Kā struktūrvienība darbojas mūzikas skola, kas īsteno
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.
JIRMV darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi
likumi un normatīvie akti, kā arī LR Kultūras ministrijas apstiprinātais JIRMV nolikums.
Skolas nosaukums: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, valsts tiešās pārvaldes iestāde.
Skolas juridiskā un faktiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV 4601, Latvija.
Skolas juridiskais statuss – valsts iestāde.
JIRMV e – pasts: jirmv@jirmv.lv.
Mājas lapa: www.jirmv.lv.
Tālrunis: +371 64622480, +371 64622889.
Centrālā iestāde: LR Kultūras ministrija.
Direktors: Romāns Ivanovs.
Direktora vietnieks mācību darbā: Ilona Čudare.
Galvenais grāmatvedis: Zita Šnevele.

2. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas galvenie darbības virzieni,
vīzija, mērķi un uzdevumi
Mūzikas skolā 2017./2018.mācību gadā īstenotās profesionālās ievirzes izglītības
programmas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izglītības programmas kopa
Taustiņinstrumentu spēle
Taustiņinstrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle

Izglītības programmas nosaukums
Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoles spēle
Alta spēle
Čella spēle
Ģitāras spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Fagota spēle
Saksofona spēle
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Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Sitaminstrumentu spēle
Vokālā mūzika

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mežraga spēle
Trompetes spēle
Eifonija spēle
Tubas spēle
Sitaminstrumentu spēle
Kora klase

Mūzikas vidusskolā 2017./2018.mācību gadā darbojas sekojošās profesionālās vidējās
izglītības programmas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Izglītības programmas kopa
Taustiņinstrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Sitaminstrumentu spēle
Diriģēšana
Diriģēšana
Mūzikas vēsture un teorija
Vokālā mūzika
Mūzika

Iegūstamā kvalifikācija
Mūziķis pianists, koncertmeistars
Mūziķis vijolnieks
Mūziķis altists
Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs
Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs
Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs
Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs
Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs
Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs
Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs
Kormeistars, kora dziedātājs
Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars
Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists
Vokālists, kora dziedātājs
Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs

Izglītības programmas „Mūzika” ar piešķiramo kvalifikāciju Tradicionālās mūzikas
speciālists, ansambļa vadītājs ieviešana ir uzsākta 2013./2014. gadā, tās sekmīga akreditācija
notika 2013. gada decembrī. Šī ir pirmā šāda veida vidējā profesionālā izglītības programma
Latvijas mērogā, un 2017.gadā pirmo reizi 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa diplomu
Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs ieguva 4 JIRMV audzēkņi.
2017. gadā JIRM ir sekmējusi nosprausto mērķu un uzdevumu sasniegšanu:
JIRMV vīzija
RADOŠA UN PROFESIONĀLA KULTŪRIZGLĪTIBAS IESTĀDE, MŪZIKAS
IZGLĪTĪBAS CENTRS AUSTRUMLATVIJĀ.
Attīstības jomā ir noteiktas sekojošas prioritātes:
1. Atbalstoša un moderna mācību Vide
2. Profesionāls un radošs Cilvēks
3. Atvērta un plaša Sadarbība
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2017. gadā JIRMV savā darbībā ir sekmējusi sekojošu uzdevumu sasniegšanu:
1. Mācību vides uzlabošana - izglītības programmu aprīkojuma un skolas infrastruktūras
pilnveidošana. Ir iegādātas stabuļu ērģeles, kas ļauj izglītojamiem apgūt instrumenta spēli uz īsta
instrumenta, kā arī klausītājiem baudīt dabīgo stabuļu skanējumu. 2017.gadā ar Rēzeknes pilsētas
domes finansiālo atbalstu ir renovēta Lielās zāles grīda un skatuve, kā arī iesākti remontdarbi
pamatu stiprināšanā vienā no ēkas daļām.
2. Pedagogu konkurētspējas veicināšana un tālākizglītība. Pedagogu dalība kursos,
starptautiskā prakse Portugālē projekta Erasmus + ietvaros.
3. Izglītības programmu pilnveidošana un profesionālās izglītības efektivitātes
paaugstināšana. Tika izstrādātas jaunas izglītības programmas „Mūzika” ( džeza mūzika,
mūsdienu ritma mūzika), Pūšaminstrumentu spēle- trombona spēle 35b un Taustiņinstrumentu
spēle- ērģeļspēle.
4. Dalība pilsētas un reģiona kultūrvides veidošanā, izglītības iestādes sadarbība Latvijas un
pasaules mērogā. Pedagogu un izglītojamo dalība konkursos, muzikālos pasākumos reģionālajā
un nacionālajā līmenī.
Kopumā mācību process 2017.gadā izglītības iestādē bija organizēts atbilstoši normatīvo
dokumentu prasībām un atzīstams par labu.

3. Informācija par izglītojamajiem
2017./2018. mācību gadā mācījās 51 audzēknis profesionālās vidējās izglītības programmās un
mūzikas skolā jeb profesionālās ievirzes izglītības programmās 226 audzēkņi.
Pēdējo gadu laikā ir vērojams profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu neliels
pieaugums. Iespējams, ka tas ir saistīts ar labi padarītu darbu JIRMV piedāvājuma popularizēšanā.

4. Komunikācija ar sabiedrību
Komunikācija ar sabiedrību 2017. gadā ir notikusi ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, tiešā
informācijas sniegšana - organizējot radošās darbnīcas izglītības iestādēs visā Austrumlatvijā,
muzicējot koncertos un konkursos Latvijā un ārvalstīs.
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu sekmīgi turpina uzsākto sadarbību ar vairākām
kultūras institūcijām. Sadarbībā ar Latgales vēstniecību GORS tika realizēti vairāki projekti, tai skaitā
koncertuzvedums festivālā ORGANismi. Audzēkņiem bija iespēja būt kopā uz vienas skatuves ar
ērģelnieci Ivetu Apkalnu un populārās mūzikas zvaigzni Renāru Kauperu. Pamatojoties uz noslēgto
sadarbības līgumu, mūzikas vidusskolas audzēkņiem ir dota iespēja par simbolisku samaksu apmeklēt
koncertzāles rīkotos pasākumus. Abām iestādēm ir kopīgs kolektīvs Rēzeknes kamerorķestris, kas
iestudē koncertprogrammas dažādu projektu ietvaros un vienlaicīgi nodrošina arī mācību procesu.
Ar Rēzeknes pašvaldības aģentūru “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” notika sadarbība
dažādu koncertu organizēšanā, kā arī no aģentūras puses tika sniegts finansiāls atbalsts Rēzeknes
pilsētas bērniem, kuri piedalījās starptautiskajā orķestru konkursā Nīderlandē Latvijas Jauniešu pūtēju
orķestra sastāvā (diriģents Jānis Puriņš).
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Rēzeknes novada bērniem, kas mācās izglītības iestādē, tika sniegts finansiālais atbalsts no
Rēzeknes novada, audzēkņu dalībai iepriekšminētajā pasākumā. Ar Rēzeknes novadu saista cieša
sadarbība pūtēju orķestra kontekstā. Abām iestādēm ir kopīgs pūtēju orķestris, kurš tiek veidots
balstoties un izglītības iestādes intelektuālajiem resursiem - audzēkņiem un skolotājiem un Rēzeknes
novada materiāli tehniskajiem resursiem - mūzikas instrumentiem, dažādu pasākumu finansiālu
nodrošinājumu.

5. Personāls
JIRMV profesionālajā vidējā izglītībā ir nodarbināti 31 pedagogi. Profesionālajā ievirzē
strādā 27 pedagogi.
JIRMV administrācijā ir 6 cilvēki, pārējie darbinieki – 15, kuru darba kvalitātes
novērtējums tiek veikts NEVIS sistēmā.

6. Materiāli tehniskais nodrošinājums
2017. gadā JIRMV materiāli tehniskā bāze ir balstīta uz valsts budžeta finansēšanas plānu.
Mācību līdzekļu un mūzikas instrumentu iegādei tika piešķirti 38 000,00 EUR. Par piešķirto
finansējumu tika iegādātas lietotas ērģeles – 36 999,38 EUR, vijole – 297,42 EUR un portatīvais
dators – 703,20 EUR.

7. Normatīvie akti
2017.gadā tika izstrādāti vairāki iekšējie normatīvie akti:
• JIRMV 2017.gada 29.jūnija iekšējie noteikumi “Elektroniskā žurnāla (E-klases)
lietošanas kārtība”;
• JIRMV 2017.gada 4.septembra iekšējie noteikumi “Par iepirkumu organizēšanu un
iepirkumu komisiju darbību Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā”;
• JIRMV 2017.gada 5.septembra iekšējie noteikumi “Stipendiju piešķiršanas kārtība”;
• JIRMV 2017.gada 5.septembra iekšējie noteikumi “Izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība”;
• JIRMV 2017.gada 1.decembra dienesta viesnīcas reglaments;
• JIRMV 2017.gada 1.decembra iekšējie noteikumi “Pedagogu profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība”;
• JIRMV 2017.gada 2.decembra padomes reglaments.
Pārskata periodā tika izdarīti grozījumi:
•

JIRMV 2017.gada 1.decembra “Grozījumi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas 2017.gada 4.septembra Iekšējos noteikumos Nr.2.25 „Pedagogu
atlīdzības kārtība””;
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•

•

JIRMV 2017.gada 1.decembra “Grozījumi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas 2015.gada 5.februāra Iekšējos noteikumos Nr.2.25 „Darbinieku atlīdzības
kārtība””;
JIRMV 2017.gada 22.decembra “Grozījumi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas 2013.gada 2.septembra Iekšējos noteikumos Nr.6 „ Maksas pakalpojumu
atvieglojumu piešķiršanas reglaments””.

8. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
2017.gadā
Nr.p
Finanšu avoti
.k.
1.
Valsts
kultūrkapitāla
fonds
2.

3.

4.

5.

6.

Kultūras
Ministrija

7.

Rēzeknes pilsētas
dome

8.

Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Pasākums

Finansēšanas mērķi

Latgales mūzikas skolu stīgu
instrumentu spēles ansambļu
konkurss,,Muzicēsim kopā”
Sitaminstrumentu meistarklase
Austrumlatvijas mūzikas skolu
audzēkņiem
Latgales mūzikas skolu audzēkņu
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu spēles konkurss
Mūzikas instrumentu iegāde džeza
un ritmikas izglītības programmas
ieviešanai JIRMV
Mūzikas stilu, žanru un formu
krustpunktos

Autoratlīdzība žūrijas
locekļiem

Projekts “ Gida portfelis “Mūzika
Rēzeknē”” radošo partnerību
programmas ietvaros.
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas telpu daļu tehniskā
projekta izstrāde un rekonstrukcija
Mobilitātes programmas
pedagogiem Lisabonā un Bragā
(Portugāle), kā arī izglītojamiem
Malagā (Spānija) Erasmus+
projektu ietvaros.

Autoratlīdzība un
materiālu izstrāde
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Summa
(EUR)
540,00

Autoratlīdzība žūrijas
locekļiem

400,00

Autoratlīdzība žūrijas
locekļiem

935,00

Iegādāts basģitāras
komplekts

2 450,00

Autoratlīdzība

240,00
Kopā: 4 325,00
4 900,00

Projekta izstrādes un
44 380,00
rekonstrukcijas I posma
finansēšana
Ceļa, uzturēšanās un
24 283,00
administrēšanas izmaksas

9. Budžets un tā izlietojums 2017. gadā
Salīdzinājumā ar 2016. gadu, JIRMV 2017. gada budžets ir palielinājies par 15 % un
ieņēmumi kopā sastāda 1 169 220,00 EUR. No tiem maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi –
37 980,00 EUR, dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 1 062 577,00 EUR, ārvalstu finanšu
palīdzība 24 283,00 EUR. Pakāpeniski tiek remontētas iekštelpas, kā arī nomainītas durvis, kas
uzlabo ēkas veidolu. Bibliotēkai ir būtiski papildināts nošu materiālu fonds, īpaši pūtēju
orķestrim un ansambļiem.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

999 503

1 201 246

1 169 220

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

938 804
38 843

1 062 577
43 560

1 062 577
37 980

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

21 856

24 284

24 283

70 825

44 380

1.4.

Pašvaldību budžeta
transferti
ziedojumi un dāvinājumi

100

100

987 348
935 635

1 213 401
1 169 429

1 177 477
1 133 505

932 255

1 147 021

1 111 097

12 380

24 408

24 408

51 713

43 972

43 972

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.5.
2.2.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi
(kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem
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10. Nākamajā gadā plānotie pasākumi, sadarbības projekti un galvenie
uzdevumi
1) Svarīgākais 2018. gada pasākums ir kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana.
2) Jaunu izglītības programmu izstrāde un ieviešana. Tiek plānots sākt īstenot jaunas
profesionālās vidējās izglītības programmas: “Mūzika” (Džeza un mūsdienu ritma
mūzika), Pūšaminstrumentu spēle- trombona spēle 35b (pēc vidējās izglītības
iegūšanas) un Taustiņinstrumentu spēle- ērģeļspēle. JIRMV būs vienīgā izglītības
iestāde Latgalē, kas sniegs iespēju apgūt džeza un mūsdienu ritma mūziku.
3) Profesionālās kompetences novērtēšanas iespējas, kas iegūtas ārpus formālajā
izglītībā. JIRMV būs viena no retajām izglītības iestādēm Latvijā, kas piedāvās šo
pakalpojumu.
4) Renovācijas darbu noslēdzošais etaps, kam nepieciešami 37 701,00 EUR transferti
no ēkas īpašnieka- Rēzeknes pilsētas domes.
5) JIRM starptautiskā sadarbība. JIRMV 2018. gadā īstenos Erasmus+ programmas
projektu, kurš paredz pedagogu mobilitāti Rimini (Itālija) un izglītojamo pieredzes
iegūšanu Bragā (Portugāle).
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