ATTĪSTĪBAS UN
INVESTĪCIJU
STRATĒĢIJA
2021.-2027. GADAM
RĪGA
1

SATURS
SATURS............................................................................................................................................................................................... 2
SAĪSINĀJUMU SARAKSTS............................................................................................................................................................... 3
TABULU UN ATTĒLU SARAKSTS...................................................................................................................................................4
1.

VIRSMĒRĶI, ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS UN STRATĒĢISKAIS VIRZIENS ......................................................................6

1.1. KOPSAVILKUMS .........................................................................................................................................................................................6
1.2. MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS, SAUKLIS ..................................................................................................................................................7
1.3. STRATĒĢISKĀS PRIORITĀTES UN MĒRĶI 2021.-2027. GADAM ..............................................................................................8
1.4. TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS .....................................................................................................................................8
2.
ESOŠĀS UN NĀKOTNES SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ............................................................................................... 11
2.1. NĀKOTNES KONCEPTUĀLAIS REDZĒJUMS ................................................................................................................................. 11
2.2. DARBASPĒKA PIEPRASĪJUMS .......................................................................................................................................................... 13
2.3. IP RAKSTUROJUMS UN ATTĪSTĪBA ................................................................................................................................................. 16
2.3.1. JRMS ..................................................................................................................................................................................................... 17
2.3.2. RDKS ................................................................................................................................................................................................... 19
2.3.3. EDMS.................................................................................................................................................................................................. 20
2.3.4. RBS ...................................................................................................................................................................................................... 23
2.3.5. IP ATBALSTS ................................................................................................................................................................................... 24
2.4. KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS (KAA) .................................................................................................................................. 32
2.5. CILVĒKRESURSU PIEEJAMĪBA, RAKSTUROJUMS UN ATTĪSTĪBA ...................................................................................... 35
2.6. SVID ............................................................................................................................................................................................................. 40
2.7. PLĀNOTĀS “ZAĻĀS” INVESTĪCIJAS UN AKTIVITĀTES ........................................................................................................... 42
2.8. PLĀNOTIE PAŠU IEŅĒMUMI ............................................................................................................................................................... 43
2.9. PIEEJAMO FINANŠU RESURSU UN IZDEVUMU RAKSTUROJUMS ...................................................................................... 45
3.
NEPIECIEŠAMIE IEGULDĪJUMI ........................................................................................................................................... 50
3.1. E-VIDE UN TĀS ATTĪSTĪBA................................................................................................................................................................. 50
3.2. MĀCĪBU VIDES INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS .......................................................................................................... 51
3.3. INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĒŠANA UN VIDES UZLABOŠANA................................................................................... 58
3.4. PLĀNOTIE UN NEPIECIEŠAMIE IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ, VIDĒ UN MĀCĪBU VIDES
INFRASTRUKTŪRĀ ........................................................................................................................................................................................ 60
3.5. PĒCUZRAUDZĪBAS PERIODĀ NEPIECIEŠAMĀS UZTURĒŠANAS IZMAKSAS ................................................................. 66
3.6. IZGLĪTOJAMO SKAITA, PEDAGOĢISKO LIKMJU PIEAUGUMA PROGNOZES ................................................................ 70
4.
KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA.......................................................................................................................................... 75
4.1. KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA ........................................................................................................................................................ 75
4.2. KOMUNIKĀCIJAS GALVENIE VĒSTĪJUMI ...................................................................................................................................... 76
4.3. KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI...................................................................................................................................................................... 77
4.4. KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶA GRUPAS................................................................................................................................................. 77
4.5. KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI/METODES............................................................................................................................................ 77
4.6. KOMUNIKĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS................................................................................................................................................... 78
5.
RĪCĪBAS PLĀNS .................................................................................................................................................................... 80
PIELIKUMI ........................................................................................................................................................................................ 84
PIELIKUMS NR. 1. STRATĒĢISKO MĒRĶU KOPSAVILKUMS ............................................................................................................... 84
PIELIKUMS NR. 2. JAUNU IP IZVEIDES PAMATOJUMS ........................................................................................................................ 90
PIELIKUMS NR. 3. NMV DALĪBA LATVIJĀ UN ĀRPUS TĀS DAŽĀDA MĒROGA KONKURSOS, IZSTĀDĒS, IZRĀDĒS,
KONCERTOS, FESTIVĀLOS .............................................................................................................................................................................95
PIELIKUMS NR. 4. NMV STRUKTŪRVIENĪBU ATPAZĪSTAMI ABSOLVENTI.................................................................................. 96
PIELIKUMS NR. 5. NEPIECIEŠAMIE IEGULDĪJUMI MATERIĀLTEHNISKAI BĀZEI UN JAUNU IP IZVEIDEI (DETALIZĒTS
IZMAKSU ATŠIFRĒJUMS) .................................................................................................................................................................................. 97
PIELIKUMS NR. 6. IZGLĪTOJAMO SKAITA, PEDAGOĢISKO LIKMJU PIEAUGUMA PROGNOZES/ NMV
STRUKTŪRVIENĪBAS........................................................................................................................................................................................ 102
PIELIKUMS NR. 7. ES FONDU PLĀNOŠANAS PERIODA 2021.-2027. PAREDZĒTAIS ATBALSTS PROFESIONĀLAJAI
UN PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAI…..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..108

2

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
EDMS – Profesionālās izglītības kompetences centra NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
EM – Ekonomikas ministrija
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
EUR – Eiro
g. – gads
gab. – gabali
gs. – gadsimts
IeM – Iekšlietu ministrija
IKT (arī IT) – informācijas tehnoloģijas
IP – Izglītības programma
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JRMS – Profesionālās izglītības kompetences centra NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
KAA – Karjeras attīstības atbalsts
KI – Karjeras izglītība
KIP – Karjeras izglītības plāns
KISC – Kultūras informācijas sistēmu centrs
KM – Kultūras ministrija
LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija
LKA – Latvijas Kultūras akadēmija
LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra
LMA – Latvijas Mākslas akadēmija
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka
LNKC – Latvijas Nacionālais kultūras centrs
LNOB –Latvijas Nacionālā opera un balets
LNSO – Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
m. g. – mācību gads
MK noteikumi – Ministru kabineta noteikumi
n/a – nav attiecināms
NAP – Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam
NEVIS – Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma
NMV – Profesionālās izglītības kompetences centrs Nacionālā Mākslu vidusskola
PII – Profesionālās izglītības iestāde
PIKC – Profesionālās izglītības kompetences centrs
RBS – Profesionālās izglītības kompetences centra NMV Rīgas Baleta skola
RDKS – Profesionālās izglītības kompetences centra NMV Rīgas Doma kora skola
sk. (arī skat.) – skatīt
st. – stundas
Stratēģija – Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” attīstības un
investīciju stratēģija 2021.-2027. gadam
t.sk. – tai skaitā
u.c. – un citi
u.tml. – un tamlīdzīgi
VAC – Valsts akciju sabiedrība
Vadlīnijas – NMV Audzināšanas darba vadlīnijas
VB – Valsts budžets
VIAA –Valsts izglītības attīstības aģentūra
VISC – Valsts izglītības satura centrs
VKKF – Valts Kultūrkapitāla fonds
VNĪ – Valsts nekustamie īpašumi
VSIA – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
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1. VIRSMĒRĶI, ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS UN
STRATĒĢISKAIS VIRZIENS
1.1. KOPSAVILKUMS
Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola”
attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027. gadam (turpmāk - Stratēģija) turpina
iepriekšējā perioda (2015.-2020.gada) attīstības un investīciju stratēģijā noteikto
mērķu īstenošanu. Ņemot vērā, ka 2015.-2020.gada stratēģijā minēto uzdevumu
izpilde attiecībā uz infrastruktūras modernizāciju, jaunu profesionālās vidējās
izglītības programmu (turpmāk – IP) uzsākšanu, profesionālās vidējās IP izglītojamo
skaita pieaugumu objektīvu iemeslu dēļ ir aizkavējusies, šo uzdevumu īstenošana tiek
izvirzīta kā prioritāra šajā Stratēģijā. Līdztekus tiek ņemti vērā valsts attīstības
plānošanas dokumentos 2027. gadam noteiktie mērķi un uzdevumi, kurus paredzēts
īstenot iespēju robežās un kuri varētu kalpot kā nākamais solis Stratēģijā noteikto
mērķu sasniegšanā arī pēc 2027. gada.
Stratēģijas 2021-2027 struktūra veidota atbilstoši Valsts izglītības satura centra
(turpmāk – VISC) un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) sadarbībā ar
SIA “AC konsultācijas” izstrādātajam formātam. Stratēģijas saturā ir iekļautas 2020.
gada decembrī – 2021. gada martā VISC un SIA “AC konsultācijas” rīkoto semināru un
konsultāciju ciklā gūtās atziņas.
Nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu
vidusskola” (turpmāk – NMV)
Juridiskā adrese: Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Piedāvātās IP: 51 dažādas IP, no kurām:
profesionālās vidējās IP (26);
profesionālās ievirzes IP (21);
profesionālās pilnveides IP (1);
vispārējās pamatizglītības programmas (3).
Pedagogu skaits (01.10.2021.): 350
Izglītojamo skaits (01.10.2021.): 1 044* t.sk.
profesionālās vidējās IP – 322;
pamatizglītības IP – 474;
profesionālās ievirzes IP – 581;
interešu IP – 138;
profesionālās pilnveides IP – 3.
*Kopējais izglītojamo skaits atspoguļo unikālo izglītojamo skaitu, kas var izglītoties
vairākās IP vienlaicīgi (piem., vispārējā pamatizglītība un profesionālā ievirze mūzikā
vai dejā).
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1.2. MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS, SAUKLIS
NMV ir izveidota 2016. gadā, apvienojot četras izcilas kultūrizglītības iestādes:
Jaņa Rozentāla Mākslas skolu, dibināta 1946. gadā (turpmāk – JRMS),
Rīgas Doma kora skolu, dibināta 1994. gadā (turpmāk – RDKS),
Emīla Dārziņa mūzikas skolu, dibināta 1945. gadā (turpmāk – EDMS),
Rīgas Baleta skolu, dibināta 1932. gadā (turpmāk – RBS).
Attēls Nr. 1 NMV vadības shēma

Šīs izglītības iestādes gadu desmitiem ir kalpojušas kā izcilību kalve Latvijas
profesionālās mūzikas, mākslas un baleta tradīciju turpināšanai/nodrošināšanai. NMV
pedagogu profesionalitāte, izglītojamo izcilā sagatavotība, gūtā atzinība vietējā un
starptautiskā mērogā, ieguldījums Latvijas kultūras dzīves attīstībā visprecīzāk
raksturo NMV misiju, vīziju un vērtības.
NMV misija. Audzināt personības – mūzikas, mākslas un dejas profesionāļus
Latvijai un pasaulei.
NMV vīzija. Būt izcilai mūzikas, mākslas un dejas izglītības skolai Baltijas un
Ziemeļeiropas reģionā.
NMV vērtības:
− Radošums (uzdrīkstēšanās, iniciatīva, drosme, līderība, domāšana plašāk)
− Meistarība (individualitāte, profesionālā pieredze, pārliecība par sevi)
− Izcilība (nemitīga izaugsme, pilnveide)
− Tradīcijas (pārbaudītas metodes, labās prakses pārmantošana, cieņa pret
kultūras mantojumu)
− Sadarbība (iesaiste, savstarpējs atbalsts, komandas darbs, uzticēšanās,
atvērtība, iekļaušana, pieņemšana)
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NMV sauklis: “No talanta par personību, no personības par izcilību!”

1.3. STRATĒĢISKĀS PRIORITĀTES UN MĒRĶI 2021.-2027.
GADAM
Stratēģiskās prioritātes:
Izglītības kvalitāte;
Skolas vide;
Informācijas sistēmas.
Stratēģiskie mērķi:
IP un atbalsta sistēmu attīstība;
Cilvēkresursu attīstība;
Infrastruktūras modernizēšana un vides uzlabošana;
NMV atpazīstamība.
Detalizētāku informāciju par stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem sk. 1.4. sadaļā
un 5. sadaļā Rīcības plāns.

1.4. TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS
NMV nākotnē sevi redz kā izcilu mūzikas, mākslas un dejas skolu, kurā var ne tikai
apgūt izvēlēto profesiju visaugstākajā līmenī, bet kura nodrošina pozitīvu un
atbalstošu vidi cilvēka attīstībai 21. gadsimtā. NMV stratēģisko mērķu kopsavilkums
atbilstoši Stratēģiskās attīstības jomām un vienotajiem izglītības kvalitātes
parametriem sniegts Pielikumā Nr. 1.
2027. gadā NMV plāno kļūt par kultūrizglītības iestādi, kas pilda sekojošus
uzdevumus:
Nodrošina mācīšanos skolā un pie darba devējiem, klātienē un attālināti;
Ir iekļaujoša un atvērta dažādām izglītojamo grupām (t. sk. pirmsskolas
vecuma bērniem un pieaugušajiem);
Ir “organizācija, kas mācās”;
Ir jaunu zināšanu, inovāciju radīšanas vieta, ideju inkubators;
Aktīvi sadarbojas ar citām izglītības iestādēm, t.sk. IZM un citu ministriju
pakļautībā esošajām skolām, pašvaldību skolām pieredzes apmaiņas un
metodiskajā jomā;
Tālredzīgi un stratēģiski plāno savu attīstību sadarbībā ar Kultūras ministriju
(turpmāk – KM)
un Latvijas Nacionālo kultūras centru (turpmāk – LNKC).
Pārvēršot nospraustos mērķus konkrētās darbībās, NMV plāno:
Saglabāt augstu izglītības kvalitāti un turpināt virzību uz izcilību, sekmējot
katra izglītojamā izaugsmi un sasniegumus vispārizglītojošo priekšmetu,
mūzikas, mākslas un dejas jomā, sagatavojot veiksmīgai mākslinieka karjerai;
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Palielināt izglītojamo skaitu atbilstoši NMV kapacitātei: 2025./2026. un
2026./2027. m. g. NMV mācīsies kopā 1 029 izglītojamie (neskaitot interešu
izglītību), no tiem vidējās profesionālās IP varēs mācīties 397 izglītojamie;
Nodrošināt laikmetam atbilstošu pieeju izglītības standartu un programmu
apguvei mācību procesā, kā arī jaunas darba tirgus pieprasījumam atbilstošas
IP;
Turpināt sadarbību ar mūzikas, mākslas un dejas nozares profesionāļiem un
radošo industriju uzņēmumiem, lai nodrošinātu iespēju NMV absolventiem
iekļauties darba tirgū kā pašnodarbinātām personām vai darba ņēmējiem;
Nodrošināt mācību prakses vietas NMV izglītojamajiem radošo industriju
uzņēmos, koncertorganizācijās, valsts un pašvaldību profesionālos orķestros,
koros un teātros, kā arī pie nozares profesionāļiem;
Organizēt kultūras un radošo industriju nozarē strādājošo profesionālo
tālākizglītību un kvalifikācijas celšanu, nodrošināt pedagogu profesionālās
kompetences pilnveidi;
Veikt metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas
funkcijas;
Mērķtiecīgi plānot starptautisko sadarbību, īstenojot pedagogu un
izglītojamo pieredzes apmaiņas pasākumus;
Plānoti un mērķtiecīgi organizēt svešvalodu (primāri – angļu valodas)
zināšanu uzlabošanu nodarbinātajiem (gan pedagogiem, gan darbiniekiem);
Stiprināt sadarbību ar absolventiem, piesaistot absolventus kā mācībspēkus
un vieslektorus;
Mērķtiecīgi plānot NMV izglītojamo iesaisti izglītības iestādes, pilsētas un
Latvijas tēla popularizēšanā pasaulē.
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2. ESOŠĀS UN NĀKOTNES SITUĀCIJAS
RAKSTUROJUMS
2.1. NĀKOTNES KONCEPTUĀLAIS REDZĒJUMS
Stratēģija tapusi, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
ANO rezolūcija "Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam", Eiropas
Komisijas stratēģiskie uzstādījumi vienotas Eiropas izglītības telpas veidošanā,
"Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam", Programma “Radošā Eiropa”
(2021-2027);
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (turpmāk – NAP2027);
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes
nākotnes sabiedrībai”;
Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam;
Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte Pētījuma rezultātu
ziņojums, Rīga, 20181;
2020. gada 2. decembra akreditācijas komisijas ziņojums.
NAP2027 iezīmē vīziju par Latviju kā zināšanu sabiedrību. Zināšanu sabiedrību
raksturo attieksme pret izglītību kā vērtību, augsti izglītības iegūšanas rādītāji un
mācīšanās mūža garumā, lielākās darbaspēka daļas nodarbinātība produktīvās un ar
zināšanu radīšanu saistītās jomās.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam “Nākotnes
nākotnes sabiedrībai” nosaka, ka Latvijas izglītību 2027. gadā raksturo:

prasmes

individualizēta pieeja, kas ietver tādus ar izglītības piedāvājumu saistītus
risinājumus, kas atbilst indivīda vajadzībām un iespējām;
sabalansēts un vajadzībām atbilstošs prasmju kopums, kas aptver gan
vispārējās jeb caurviju prasmes (t.sk. pašvadītu mācīšanos, digitālās prasmes
u.c.), gan darba tirgum aktuālas un noderīgas specifiskas zināšanas un
prasmes;
izglītības iestāžu lomas transformācija, kuras laikā izglītības iestādes kļūst par
“organizācijām, kas mācās”;
kompleksa izglītības pārvaldības sistēma, kurā, atbildīgi darbojoties visām
ieinteresētajām pusēm, notiek stratēģiskā plānošana, tostarp pierādījumos
balstīta nākotnes vajadzību un iespēju prognozēšana.
Valsts Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam par mērķi ir izvirzīta
ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts
attīstībai. Kultūrpolitikas virsmērķa īstenošanai pamatnostādnēs ir izvirzītas četras
prioritātes:
1
Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte. Rīga (2018)
https://www.km.gov.lv/sites/km/files/kulturizglitibas_petijums_2_karta_20181.pdf
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1. Kultūras resursu pieejamība visiem – nodrošināt, lai ikvienam Latvijas
iedzīvotājam un valstspiederīgajam būtu pieejami viņa vajadzībām atbilstoši
kultūras pakalpojumi, neatkarīgi no indivīda dzīves vietas, rocības un citiem
sociāli ekonomiskajiem parametriem;
2. Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos – nodrošināt, lai ikvienam Latvijas
iedzīvotājam un valstspiederīgajam būtu iespēja iesaistīties viņam
interesējošās kultūras aktivitātēs, kā prioritāti nosakot iedzīvotāju iesaisti
Dziesmu un deju svētku kustībā, nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā un
lokālo kultūrtelpu savdabības un latvisko tradīciju un dzīvesziņas saglabāšanā;
3. Kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība – radīt nepieciešamos priekšnosacījumus
visu kultūras nozaru – tai skaitā kultūras mantojuma nozaru, profesionālās
mākslas un radošo industriju – ilgtspējai un attīstībai kā izglītības, tā arī
profesionālās darbības jomās;
4. Talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme – mērķtiecīgi
stiprināt kultūrizglītības sistēmu, lai stimulētu jaunu talantu attīstību un
izaugsmi, nodrošināt kultūras nozarē strādājošo profesionālās pilnveides
iespējas, kā arī stiprināt kultūras komponenti vispārējā izglītībā.
2018. gadā veiktajā pētījumā “Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums,
kvalitāte” norādīts: “Lai gan lielākā daļa (kultūrizglītības iestāžu – aut.) izglītojamo ir
izteikti apmierināti ar savu izglītību, vairāk nekā puse uzskata, ka viņu izglītības
iestādē būtu veicami uzlabojumi. Visbiežāk vēlamie pilnveidojumi attiecas uz mācību
procesu un saturu (53%), kā arī uz infrastruktūru (41%). Savukārt katrs trešais
izglītojamais iesaka pilnveidojumus, kas attiecas uz personālu. Salīdzinoši biežāk
izglītojamie norāda uz tādiem vēlamiem uzlabojumiem kā: modernākas telpas,
infrastruktūra (17%), modernāks, mūsdienīgāks mācību saturs (14%), plašākas telpas,
vairāk telpu (13%), kvalificētāki pedagogi (12%), praktiskāks mācību saturs (12%), telpu
remonts, modernizācija (12%).”
2020. gada 2. decembra NMV akreditācijas komisijas ekspertu ieteikumi saistīti ar
IP īstenošanas pilnveidi, kā arī ar atbalsta nodrošināšanu, t.sk.:
Nodrošināt mācību un audzināšanas procesa pāreju uz izglītojamā centrētu
un pašvadītu mācību procesu;
Nodrošināt logopēda, sociālā pedagoga un psihologa pieejamību;
Vokālās nodaļas izglītojamajiem nodrošināt ikgadēju foniatra apskati;
Turpināt uzsāktos remontdarbus, mācību telpu pārbūvi un labiekārtošanu;
Nodrošināt papildus telpas skaņu ierakstu un video aparatūras uzglabāšanai,
vingrošanas un fizioterapijas nodarbību īstenošanai;
Nodrošināt nodarbību telpas ar nepieciešamo inventāru. Mazināt telpu
akustisko efektu, lai neradītu nevēlamu fonu blakus telpās;
Mācību telpas nodrošināt ar skaņas pastiprinātājiem, iegādāties klavieres,
skaņas aparatūru koncertu profesionālai apskaņošanai;
Izveidot multifunkcionālu ierakstu studiju;
Mājturības un tehnoloģiju/dizains un tehnoloģijas kabinetus aprīkot ar
jaunām, mūsdienīgām iekārtām un instrumentiem.
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Nosakot NMV stratēģiskos mērķus atbilstoši valsts attīstības plānošanas
dokumentiem, pētījuma secinājumiem, akreditācijas ekspertu ieteikumiem, kā arī
turpmāko šīs nodaļas apakšnodaļu secinājumiem, tiek veikta NMV stipro pušu, vājo
pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze, sk. tabula Nr. 11 (nodaļa 2.7).

2.2. DARBASPĒKA PIEPRASĪJUMS
Saskaņā ar Ekonomiskas ministrijas (turpmāk – EM) Informatīvo ziņojumu par darba
tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, saglabājoties esošai izglītības piedāvājuma
struktūrai, tuvāko gadu laikā pieprasījums pēc humanitāro zinātņu un mākslas jomas
speciālistiem ar vidējo izglītību samazināsies. 2018. gada prognozes liecina, ka šajā
grupā līdz 2025. gadam varētu veidoties darbaspēka pārpalikums, kas absolūtā
izteiksmē būtu nepilni 1,2 tūkstoši 2025. gadā (sagatavoti 8,1 tūkstoši/ pieprasījums
pēc 7 tūkstošiem), un paredzams, ka pieprasījums turpinās samazināties – 2035. gadā
humanitāro zinātņu un mākslas nozarē būs nepieciešami vien 5,6 tūkstoši speciālistu
ar vidējo izglītību.
Dati par darbaspēka ar augstāko humanitāro un mākslas izglītību piedāvājumu un
pieprasījumu liecina, ka pieprasījums saglabāsies relatīvi stabils, aptuveni 24 tūkstoši
darba vietu tuvāko 7 gadu laikā, tomēr piedāvājums būs arvien augošs.
2018. gada KM pētījumā „Kultūrizglītības Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte”2
dati liecina, ka nedaudz vairāk nekā puse KM profesionālās vidējās kultūrizglītības
iestāžu absolventu, saskaņā ar izglītības iestāžu veikto uzskaiti, turpina studijas kādā
no kultūrizglītības augstskolām. NMV šajā ziņā Latvijā ir līdere. Visvairāk turpināt
studijas augstskolā izvēlējušies EDMS beidzēji (93% vidēji laika posmā no 2017.2021.g.), 72% RDKS, 72% JRMS absolventu un 35% RBS beidzēju3. Papildus jāmin, ka
kultūras jomas speciālistiem ir iespēja un jābūt gataviem konkurencei globālajā darba
tirgū, jo īpaši nozarēs, kas saistītas ar dizainu, māksliniecisko jaunradi, IT risinājumiem,
multimediāliem projektiem u.c.
Jāņem vērā arī specifiskā kultūrizglītības loma kultūrpolitikas īstenošanā laika
periodā līdz 2027. gadam, kur viena no nozīmīgākajām prioritātēm ir kvalitatīvas, uz
talantu attīstību orientētas profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmas darbība,
nodrošinot to, ka profesionālās ievirzes izglītībā iesaistās plašs izglītojamo skaits,
ļaujot identificēt un mērķtiecīgi attīstīt talantus, kuri potenciāli var nākotnē turpināt
kultūrizglītību nākamajos izglītības līmeņos.
Līdz ar to NMV stratēģiskie mērķi saistībā ar darbaspēka pieprasījumu ir:
Nodrošināt talantu ataudzes nepārtrauktību, lai priecētu nākamās klausītāju
un skatītāju paaudzes;

2
Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte. Rīga (2018)
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Kulturizglitiba_pieejamiba_pieprasijums_2018_KM_Zinojums.pdf
3
NMV pašvērtējuma ziņojuma dati
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Turpināt orientēties uz izglītojamo sagatavošanu studijām nozares
augstskolās - jomās, kurās augstākā izglītība paver daudz plašākas darba
iespējas; jomās, kurās vidējā profesionālā izglītība nozarē ir būtisks
priekšnoteikums, vai specialitātēs, kurās ir likumsakarīgi iegūt augstāka
līmeņa profesionālo kvalifikāciju, piemēram, stājmākslā;
Sagatavot kvalificētus un konkurētspējīgus profesionāļus nozarēs, kurās
augstākā izglītība nav būtisks priekšnoteikums, lai sekmīgi iekļautos darba
tirgū (piemēram, multimediju dizaina vai klasiskā baleta programmu
absolventiem);
Analizēt darba tirgus tendences un pieprasījumu, arvien pilnveidojot mācību
saturu ar jaunāko tehnoloģiju apguvi, veidojot ciešas saiknes ar industrijām,
piemēram, multimediju dizaina specializācijā vai animācijā ar kino industriju;
Sekot līdzi citu nozaru attīstības tendencēm, jaunu profesiju attīstībai, un
iespējamajiem saskares punktiem, piemēram, dizaina saistībai ar digitalizāciju
un IKT attīstību;
Būt proaktīvam un atbildīgam izglītības jomas spēlētājam, kas monitorē savu
sniegumu, reaģē uz būtiskām izmaiņām darba tirgus pieprasījumā un saistošo
nozaru vajadzībās, kā arī sniedz savu redzējumu par nepieciešamo izglītojamo
sagatavošanas dinamiku vai jauna satura veidošanas nepieciešamību.
Raugoties uz politikas plānošanas dokumentiem, var secināt, ka EM, kas nodarbojas
ar darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanu valstiskā līmenī vidējā un
ilgtermiņā, līdz 2027. gadam neparedz būtiskas izmaiņas mākslas, mūzikas un dejas
jomas darbaspēka skaitā4. Mūzikas, mākslas un dejas jomu profesionālā un augstākā
izglītība līdz ar to ir mērķēta uz esošā mūzikas, mākslas un dejas nozares personāla
aizvietošanu, piemēram, novecošanās u.c. iemeslu dēļ.
Tabula Nr. 1 NMV absolventu nodarbinātības rādītāji5
Mācību gads

Absolventu
skaits kopā

Strādā
specialitātē

Strādā citā
profesijā

Nav datu

Studē
augstskolā

2020./2021.

78

16

4

3

55

2019./2020.

58

7

1

3

47

2018./2019.

62

5

8

0

49

2017./2018.

59

12

6

1

40

2016./2017.

58

3

10

0

45

NMV nodarbinātības rādītāji pēdējo piecu gadu griezumā ir palikuši teju nemainīgi –
75% no absolventiem turpina studijas augstskolās un viena piektdaļa strādā mūzikas,
mākslas un dejas nozarē. Vidēji pēdējos piecos gados ap 5-10% absolventu turpina
strādāt ar nozari nesaistītā profesijā.

4
5

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Informatīvs ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. Rīga (2020)
NMV dati
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NMV vadība nodrošina sistemātisku, daudzpusīgu sadarbību ar:
KM;
VISC;
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA);
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA);
Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk –LMA);
Latvijas Kultūras akadēmija (turpmāk - LKA);
Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – LNKC);
Latvijas Nacionālā Opera un Balets (turpmāk – LNOB);
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (turpmāk – LNSO);
VSIA “Latvijas koncerti”;
Latvijas radio;
Latvijas teātri;
citas valsts un pašvaldības iestādes.
NMV sadarbība ar darba devējiem notiek vairākos virzienos:
1. Izglītojamo prakšu nodrošināšanā;
2. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē;
3. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanā;
4. IP izstrādē;
5. Profesionālās meistarības konkursos;
6. Mācību ekskursiju nodrošināšanā izglītojamajiem un pedagogiem.
Uzņēmumi, kas nodrošinājuši visvairāk NMV izglītojamos ar darba tirgus prasībām
atbilstošām prakses vietām ir:
LNOB;
LNSO;
Liepājas Simfoniskais orķestris;
Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga";
Valsts akadēmiskais koris “Latvija”;
Rīgas kamerkoris Ave Sol;
LKA;
JVLMA bigbends;
Producentu grupa 7;
Hanzas perons.
NMV izglītojamie un pedagogi aktīvi piedalās un arī turpmāk plāno nodrošināt savu
dalību Latvijā un ārpus tās dažāda mēroga konkursos, izstādēs, izrādēs, koncertos,
festivālos (sk. Pielikumā Nr. 3 ), kuru mērķi ir:
Sekmēt mūzikas, mākslas un dejas profesionālās izglītības attīstību Latvijā;
Veicināt izpratni par mūzikas, mākslas un dejas profesionālās izglītības
nozīmīgumu Latvijas kultūrā un sabiedrībā;
Sekmēt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām;
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Veicināt sadarbību starp darba devēju un izglītības iestādi;
Motivēt profesionālās izglītības izglītojamos celt savu konkurētspēju;
Nostiprināt zināšanas, prasmes un iemaņas dažādās kvalifikācijās;
Veicināt izglītojamo profesionālo iemaņu attīstību dažādās specialitātēs;
Attīstīt izglītojamo profesionālo meistarību;
Celt mūzikas, mākslas un dejas profesionālās izglītības prestižu;
Attīstīt izglītojamo radošumu, iniciatīvu un sadarbību;
Veicināt sadarbību starp Latvijas un citu valstu profesionālajām izglītības
iestādēm;
Radīt pieredzes apmaiņas iespējas izglītojamiem un pedagogiem.
RDKS un EDMS ar panākumiem piedalās skatēs un regulāri izcīna tiesības piedalīties
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī Vispārējos latviešu Dziesmu
un Deju svētkos, kas ir viena no būtiskākajām latviskās identitātes sastāvdaļām. Skolu
mācībspēki un absolventi ir Dziesmu svētku muzikālie virsvadītāji un virsdiriģenti.

2.3. IP RAKSTUROJUMS UN ATTĪSTĪBA
NMV struktūrvienībās uz 01.10.2021. kopskaitā tika īstenotas 51 dažādas IP (neskaitot
interešu IP), no kurām:
profesionālās vidējās IP (26);
profesionālās ievirzes IP (21);
profesionālās pilnveides IP (1);
vispārējās pamatizglītības programmas (3).
NMV struktūrvienībās kopskaitā izglītību ieguva 906 izglītojamie (neskaitot interešu
IP).
Līdz 2027. gadam ir plānota dažādu IP attīstība, kā rezultātā papildu tiks īstenotas
vēl 16 IP, no kurām:
profesionālās vidējās IP (3);
profesionālās ievirzes IP (4);
profesionālās pilnveides IP (5);
profesionālās tālākizglītības programmas (3).
Ir plānots, ka līdz 2027. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, varētu tikt uzņemti papildus
75 izglītojamie profesionālajās vidējās IP un 51 profesionālajās ievirzes IP. Kopā ar
izglītojamajiem, kuri mācās jau esošajās programmās, 2027. gadā izglītības iestādē
mācības varētu apgūt 1029 izglītojamie. Vairāk informāciju skatīt tabulā Nr. 25.
Nākamajās četrās apakšnodaļās sniegts izvērstāks raksturojums par katras
struktūrvienības īstenotajām IP un to plānoto attīstību.
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NMV ir būtiski, lai profesionālās kvalifikācijas, kuras ir plānots attīstīt, tiktu padziļināti
izvērtētas un iekļautas mākslas nozares kvalifikāciju struktūrā. Tāpat NMV ir būtiski,
lai tiktu nodrošināta pēctecīga IP apguve, piemēram, profesionālās ievirzes
programmai seko mācības profesionālajā vidējā izglītībā u.tml. NMV nākotnē lomu
paredz arī starpnozaru un starpdisciplināru aktivitāšu, uzvedumu un projektu
īstenošanai, lai sekmētu dažādu programmu un struktūrvienību izglītojamo
savstarpēju sadarbību un tādējādi – jaunradi. Tiek plānota iespēja izglītojamajiem
nodrošināt iespēju apgūt jaunas prasmes brīvās izvēles formā citās, tematiski
nesaistītās jomās. Lielas cerības tiek liktas uz NMV jauno ēku Slokas ielā, kurā
izglītojamajiem būtu pieejamas plašākas telpas starpnozaru mijiedarbībai un ideju
realizēšanai.
Interešu izglītība nav profesionālās izglītības veids un tāpēc tālāko apakšnodaļu
tabulās izcelta netiek, bet NMV attīstībā tā ir nozīmīga darbības joma, jo ļauj apgūt
nozares prasmes bērniem un jauniešiem un mudina viņus turpināt profesionālo
izaugsmi un iegūt kvalifikāciju šajā nozarē. NMV plāno turpināt esošo interešu IP
īstenošanu, kā arī attīstīt atsevišķas jaunas interešu IP, t.sk. domājot par šādas
izglītības nodrošināšanu arī personām ar īpašām vajadzībām.

2.3.1. JRMS
Šobrīd JRMS īsteno:
profesionālās vidējās IP (4);
profesionālās ievirzes IP (1);
interešu IP (1).
JRMS plāno noslēgt trīs IP apguvi līdz 2025.08.31 saistībā ar izmaiņām Nozares
kvalifikāciju struktūrā. No esošajām 4 IP profesionālajā vidējā izglītībā pēc 2025. gada
būs iespējams iegūt vienu – Vizuālās mākslas speciālista – kvalifikāciju.
Vienlaikus plānots uzsākt trīs jaunu profesionālās tālākizglītības programmu
īstenošanu, veidojot darba grupu, lai izstrādātu jaunu attiecīgo profesiju standartu,
kā arī trīs profesionālas pilnveides programmu īstenošanu (sk. tabulā Nr. 2). Šo
programmu izveides apsvērumi un pamatojums sniegti 2. pielikumā.
Tabula Nr. 2 JRMS IP raksturojums
IP raksturojums
IP veids

IP nosaukums, ilgums un LKI

Veiktās
investīcijas
projektu
ietvaros

Finansējuma
avots

Uz
01.10.2021.

Esošās profesionālās vidējās un ievirzes IP *
Profesionālā
vidējā izglītība
(33)

Mākslas –
kvalifikācija
Ilustrators

4 gadi
(*tiks noslēgta
31.08.25.), 4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

Izglītojamo
skaits

ERAF (2010.2013.g.), VB

31
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Profesionālās
ievirzes
izglītība (20V)

Mākslas –
kvalifikācija
Vizuālās mākslas
speciālists
Vizuālās saziņas
līdzekļu māksla –
kvalifikācija
Multimediju
dizaina speciālists
Vizuālās saziņas
līdzekļu māksla –
kvalifikācija Foto
dizaina speciālists
Vizuāli plastiskā
māksla

4 gadi
(*uzsākta 01.09.21
un tiks turpināta), 4
LKI
Multimediju dizaina
speciālists, 4 LKI
4 gadi
(*tiks noslēgta
31.08.25.), 4 LKI
4 gadi
(*tiks noslēgta
31.08.25.), 4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

Aprīkojums,
iekārtas

ERAF (2010.2013.g.), VB

63

Aprīkojums,
iekārtas

ERAF (2010.2013.g.), VB

8

5.-9.klase, 5 gadi,
n/a

Aprīkojums,
iekārtas

VB

36

89
Prognoze
uz 2027.g.

Plānotās profesionālās tālākizglītības un pilnveides IP*
Profesionālā
tālākizglītība
(30T)

Mākslas –
kvalifikācija
Vizuālās mākslas
speciālists ar
specializāciju
animācijā
(*Varēs tikt
īstenota, kad būs
izstrādātas
atbilstošas
profesionālās
kvalifikācijas
prasības)
Mākslas –
kvalifikācija
Vizuālās mākslas
speciālists ar
specializāciju foto
(*Varēs tikt
īstenotas, kad būs
izstrādātas
atbilstošas
profesionālās
kvalifikācijas
prasības)
Digitālo produktu
dizains –
kvalifikācija UX/UI
dizainera
asistents
(*Varēs tikt
īstenotas, kad būs
izstrādātas
atbilstošas
profesionālās
kvalifikācijas
prasības)

2 184 st., 4 LKI

2 184 st., 4 LKI

2 184 st., 4 LKI

Tiks izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas

Pašu ieņēmumi
(finansē
pasūtītājs)

12

Tiks izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas

Pašu ieņēmumi
(finansē
pasūtītājs)

8

Tiks izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas

Pašu ieņēmumi
(finansē
pasūtītājs)

12

18

Profesionālās
pilnveides
programma
(30P)

3D virtuālās vides
un objektu
veidošana
(Prognoze no
2024. gada; tiks
uzsākta tikai tad,
ja būs tehniskais
nodrošinājums)
Foto pamati un
fotogrāfija studijā
(Prognoze no
2023. gada)
19. gs. foto
tehnikas
(Prognoze no
2023. gada)

160 st., n/a

160 st., n/a

160 st., n/a

Tiks izmantots
aprīkojums,
kas paredzēts
vidējās
profesionālās
IP, ja tāds tiks
nodrošināts

Pašu ieņēmumi
(finansē
pasūtītājs)

Tiks izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas
Tiks izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas

Pašu ieņēmumi
(finansē
pasūtītājs)

6

Pašu ieņēmumi
(finansē
pasūtītājs)

6

12

* IP grupa: Vizuāli plastiskā māksla

2.3.2. RDKS
Šobrīd RDKS īsteno:
profesionālās vidējās IP (4);
profesionālās ievirzes IP 1.-9.klasei (1);
profesionālās ievirzes IP 10.-12.klasei (3);
profesionālās pilnveides IP (1);
licencētu/akreditētu vispārējās izglītības pamatizglītības (1.-9. klase)
programmu (1);
interešu IP sešgadīgiem bērniem (Vokālās mūzikas pamati) (1).
2023./24. mācību gadā RDKS plāno uzsākt vienu jaunu profesionālās ievirzes IP
īstenošanu (sk. tabulā zemāk). Šīs programmas izveides apsvērumi, pamatojums un
tālākās izglītības iespējas raksturotas 2. pielikumā.
Tabula Nr. 3 RDKS IP raksturojums
IP raksturojums
IP veids

IP nosaukums, ilgums un LKI

Veiktās
investīcijas
projektu
ietvaros

Finansējuma
avots

4 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

Uz
01.10.2021.
21

4 gadi,
4 LKI
4 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas

VB

20

VB

22

Esošās profesionālās vidējās, pilnveides un ievirzes IP *
Profesionālā
vidējā izglītība
(33)

Diriģēšana - kvalifikācija
Kormeistars, kora
dziedātājs
Vokālā mūzika –
kvalifikācija Dziedātājs
Vokālā mūzika –
kvalifikācija Mūziklu
dziedātājs

Izglītojamo
skaits

19

IP raksturojums
IP veids

Veiktās
investīcijas
projektu
ietvaros

IP nosaukums, ilgums un LKI

Finansējuma
avots

Mūzika – kvalifikācija
Džeza mūziķis
Mūzika – Mūsdienu ritma
mūzika

4 gadi,
4 LKI
n/a

Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas

VB

Uz
01.10.2021.
22

VB

2

Vokālā mūzika – Kora
klase

Kora klase 1.9.klase, n/a

Aprīkojums,
iekārtas

VB

187

Diriģēšana – Kora
diriģēšana
Vokālā mūzika –Vokālā
mūzika
Mūzika – Džeza mūzika

Kora diriģēšana
10.-12. klase, n/a
Vokālā mūzika
10.-12. klase, n/a
Džeza mūzika
10.-12. klase, n/a

Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas

VB

3

VB

3

VB

-

Esošās profesionālās vidējās, pilnveides un ievirzes IP *

Profesionālās
pilnveides
programma
(20P)
Profesionālās
ievirzes izglītība
(20V)
Profesionālās
ievirzes izglītība
(30V)

Prognoze
uz 2027.g.

Plānotās profesionālās ievirzes IP **

Profesionālās
ievirzes izglītība
(20V)

Izglītojamo
skaits

Mūsdienu ritma mūzika
(no 2023. gada)

5.-9.klase, n/a

Tiks
izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas

VB

20

* IP grupa: Mūzika un skatuves māksla
** IP grupa: Mūzika un skatuves māksla

2.3.3. EDMS
Šobrīd EDMS īsteno:
profesionālās vidējās IP (15);
profesionālās ievirzes IP (14);
licencētu/akreditētu vispārējās izglītības pamatizglītības (1.-9. klase)
programmu (1);
licencētu/akreditētu pamatizglītības mazākumtautību programmu (1);
interešu IP (sagatavošanas klasi) mūzikas mācību priekšmetos – „Solfedžo”
un „Ritmika” 5-6 gadīgiem bērniem (1).
2022. gadā EDMS plāno uzsākt 2 jaunu profesionālās pilnveides programmu
īstenošanu (maksas programmas), 2023.gadā – 3 jaunu profesionālās ievirzes IP un 3
jaunu profesionālās vidējās IP īstenošanu (sk. tabulā zemāk). Šo programmu izveides
apsvērumi, pamatojums un tālākās izglītības iespējas raksturotas 2. pielikumā.
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Tabula Nr. 4 EDMS IP raksturojums
IP raksturojums
IP veids

IP nosaukums, ilgums un LKI

Veiktās
investīcijas
projektu
ietvaros

Finansējuma
avots

Taustiņinstrumentu spēle
– kvalifikācija Mūziķis
pianists, koncertmeistars
Stīgu instrumentu spēle –
kvalifikācija Mūziķis
vijolnieks
Stīgu instrumentu spēle –
kvalifikācija Mūziķis altists
Stīgu instrumentu spēle –
kvalifikācija Mūziķis
čellists
Stīgu instrumentu spēle –
kvalifikācija Mūziķis
kontrabasists
Stīgu instrumentu spēle –
kvalifikācija Mūziķis arfists

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

Uz
01.10.2021.
12

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

11

3 gadi,
4 LKI
3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas

VB

4

VB

10

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

1

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

2

Sitaminstrumentu spēle –
kvalifikācija Mūziķis
sitaminstrumentālists
Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija Mūziķis
flautists
Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija Mūziķis
obojists
Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija mūziķis
klarnetists
Pūšaminstrumentu spēle
–kvalifikācija mūziķis
fagotists
Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija mūziķis
mežradznieks
Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija mūziķis
trompetists
Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija mūziķis
trombonists
Mūzikas vēsture un teorija
– kvalifikācija Mūziķis,
mūzikas teorijas
speciālists
Taustiņinstrumentu spēle

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

2

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

1

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

1

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

3

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

0

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

3

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

1

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

1

3 gadi,
4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

2

Klavierspēle
1.-9.klase,
n/a

Aprīkojums,
iekārtas

VB

48

Esošās profesionālās vidējās un ievirzes IP *
Profesionālā
vidējā izglītība
(33)

Profesionālās
ievirzes izglītība
(20V)

Izglītojamo
skaits

21

IP raksturojums
IP veids

IP nosaukums, ilgums un LKI

Stīgu instrumentu spēle –
vijoļspēle
Stīgu instrumentu spēle –
alta spēle
Stīgu instrumentu spēle –
čella spēle
Stīgu instrumentu spēle –
kontrabasa spēle
Stīgu instrumentu spēle –
arfas spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– flautas spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– klarnetes spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– obojas spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– mežraga spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– fagota spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– trompetes spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– trombona spēle
Sitaminstrumentu spēle

Vijoļspēle 1.9.klase, n/a
Alta spēle 1.9.klase, n/a
Čella spēle 1.9.klase, n/a
Kontrabasa
spēle 1.9.klase, n/a
Arfas spēle
1.-9.klase,
n/a
Flautas spēle
1.-9.klase,
n/a
Klarnetes
spēle 1.9.klase, n/a
Obojas spēle
1.-9.klase,
n/a
Mežraga
spēle 1.9.klase, n/a
Fagota spēle
1.-9.klase,
n/a
Trompetes
spēle 1.9.klase, n/a
Trombona
spēle 1.9.klase, n/a
1.-9.klase,
n/a

Veiktās
investīcijas
projektu
ietvaros
Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas

Finansējuma
avots
VB

31

VB

4

VB

34

VB

2

Aprīkojums,
iekārtas

VB

5

Aprīkojums,
iekārtas

VB

14

Aprīkojums,
iekārtas

VB

7

Aprīkojums,
iekārtas

VB

8

Aprīkojums,
iekārtas

VB

8

Aprīkojums,
iekārtas

VB

8

Aprīkojums,
iekārtas

VB

6

Aprīkojums,
iekārtas

VB

7

Aprīkojums,
iekārtas

VB

8

VB

Prognoze
uz 2027.g.
4

VB

2

Plānotās profesionālās vidējās, ievirzes un pilnveides IP *
Profesionālā
vidējā izglītība
(33)

6
7

Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija Mūziķis
saksofonists
(no 2023. gada)

3 gadi,
4 LKI

Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija Mūziķis
tubists
(no 2023. gada)

3 gadi,
4 LKI

Izglītojamo
skaits

Gan esošais
aprīkojums,
iekārtas, gan
nepieciešams
jauns
aprīkojums6
Gan esošais
aprīkojums,
iekārtas, gan
nepieciešams
jauns
aprīkojums 7

Detalizētāku informāciju par papildu nepieciešamo aprīkojumu skatīt 5. pielikumā.
Detalizētāku informāciju par papildu nepieciešamo aprīkojumu skatīt 5. pielikumā.
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IP raksturojums
IP veids

Profesionālās
ievirzes izglītība
(20V)

Profesionālā
pilnveide (30P)

IP nosaukums, ilgums un LKI

Pūšaminstrumentu spēle
– kvalifikācija Mūziķis
eifonists
(no 2023. gada)

3 gadi,
4 LKI

Pūšaminstrumentu spēle
– tubas spēle
(no 2023. gada)

1.-9.klase,
n/a

Pūšaminstrumentu spēle
– eifonija spēle
(no 2023. gada)

1.-9.klase,
n/a

Pūšaminstrumentu spēle
– saksofona spēle
(no 2023. gada)

1.-9.klase.
n/a

Kultūras producēšanas un
moderācijas pamati
(no 2022. gada aprīļa) –
klātiene
Kultūras producēšanas un
moderācijas pamati
(no 2022. gada aprīļa) –
neklātiene

160 st.,
n/a

160 st.,
n/a

Veiktās
investīcijas
projektu
ietvaros
Gan esošais
aprīkojums,
iekārtas, gan
nepieciešams
jauns
aprīkojums 8
Gan esošais
aprīkojums,
iekārtas, gan
nepieciešams
jauns
aprīkojums 9
Gan esošais
aprīkojums,
iekārtas, gan
nepieciešams
jauns
aprīkojums 10
Gan esošais
aprīkojums,
iekārtas, gan
nepieciešams
jauns
aprīkojums11
Tiks izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas
Tiks izmantots
esošais
aprīkojums,
iekārtas

Finansējuma
avots

Izglītojamo
skaits

VB

2

VB

2

VB

4

VB

6

VB un **

25

VB un **

25

* IP grupa: Mūzika un skatuves māksla
** Ieņēmumi no mācību maksas (936,00 EUR no izglītojamā par IP)

2.3.4. RBS
RBS šobrīd īsteno:
profesionālās vidējās IP (3);
profesionālās ievirzes IP (2);
interešu IP dejā 3.un 4. klases izglītojamajiem (1).
RBS nav plānojusi uzsākt jaunu IP īstenošanu.

8

Detalizētāku informāciju par papildu nepieciešamo aprīkojumu skatīt 5. pielikumā.
Detalizētāku informāciju par papildu nepieciešamo aprīkojumu skatīt 5. pielikumā.
Detalizētāku informāciju par papildu nepieciešamo aprīkojumu skatīt 5. pielikumā.
11
Detalizētāku informāciju par papildu nepieciešamo aprīkojumu skatīt 5. pielikumā.
9

10
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Tabula Nr. 5 RBS IP raksturojums
IP raksturojums
IP veids

IP nosaukums, ilgums un LKI

Veiktās
investīcijas
projektu
ietvaros

Finansējuma
avots

Laikmetīgā deja –
kvalifikācija
Laikmetīgās dejas
dejotājs
Deja – kvalifikācija
Baletdejotājs
Deja – kvalifikācija
Baletdejotājs

3 gadi, 4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas

VB

Uz
01.10.2021.
17

3 gadi, 4 LKI

Aprīkojums,
iekārtas
Aprīkojums,
iekārtas

VB

25

VB

2

Deja

5.-9.klase, n/a

Aprīkojums,
iekārtas

VB

101

Deja

10.-12.klase, n/a

Aprīkojums,
iekārtas

VB

1

Esošās profesionālās vidējās un ievirzes IP*
Profesionālā
vidējā
izglītība
(33)

Profesionālā
vidējā
izglītība
(35B)
Profesionālās
ievirzes
izglītība
(20V)
Profesionālās
ievirzes
izglītība
(30V)

Izglītojamo
skaits

3 gadi, 4 LKI

Plānotās profesionālās IP
Nav paredzēts ieviest jaunas IP
*IP grupa: Mūzika un skatuves māksla

2.3.5. IP ATBALSTS
Kopš NMV izveides 2016. gadā un reorganizācijas 2017. gadā ir iezīmējušās vairākas
pirms reorganizācijas nerisinātas IP atbalsta vajadzības. Virkne vajadzību ir kļuvušas
īpaši aktuālas Covid-19 pandēmijas apstākļos īstenoto attālināto mācību laikā. Uz
atbalsta stiprināšanas nepieciešamību ir norādījuši arī akreditācijas komisijas
eksperti.
NMV IP atbalsta personāla vajadzības:
Pedagogu amati
Dienesta viesnīcas pedagogs
2021./2022. mācību gadā NMV dienesta viesnīcā uzturas un dzīvo 72
izglītojamie vecumā no 10-19 gadiem no dažādām Latvijas vietām un ārvalstīm.
NMV nav dienesta viesnīcas pedagoga un iepriekš dienesta viesnīcas
pedagoga funkcijas daļēji veica dienesta viesnīcas vadītāja un dežuranti. Šāda
situācija nav pieļaujama un dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem ir
jānodrošina pilnvērtīgs pedagoģiskais atbalsts katru dienu, tādēļ nepieciešams
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izveidot amata vietu – dienesta viesnīcas pedagogs. 2022./2023. mācību gadā
plānots izveidot vienu dienesta viesnīcas pedagoga amata vietu, reorganizējot
dienesta viesnīcas dežuranta amata vietu. Pēc dienesta viesnīcas pārbūves,
kas provizoriski tiek plānota 2026. gadā, paredzēts, ka dienesta viesnīcā būs
nodrošinātas 120 gultas vietas. Līdz ar dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo
skaita pieaugumu, 2026. gadā plānots izveidot vēl vienu dienesta viesnīcas
pedagoga amata vietu.
Sociālais pedagogs
NMV ir nepieciešama stipra komanda, kas veic sociālā atbalsta nodrošināšanu
izglītojamajiem. Būtisks atbalsts ikdienas audzināšanas darbā ir sociālais
pedagogs, kurš strādā ar izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem. Pirms
2021. gada NMV struktūrvienībās sociālā pedagoga funkcijas papildus
pedagoga darba pienākumiem veica mācību priekšmetu pedagogi. Šāds
risinājums neatbilst NMV izglītojamo vajadzībām, kā arī NMV kā vienotas
skolas interesēm, tādēļ NMV 2021. gada septembrī tiek izveidota viena sociāla
pedagoga amata vieta. Tomēr, pieredze rāda, ka ar vienu sociālā pedagoga
amata vietu (30 akadēmiskās stundas) nedēļā nevar nodrošināt pietiekamu
atbalstu visu NMV struktūrvienību izglītojamiem. Tādēļ 2023. gada septembrī
plānots izveidot vēl vienu sociālā pedagoga amata vietu, lai NMV kopumā būtu
divas sociālā pedagoga amata vietas.
Izglītības psihologs
Pirms NMV izveides 2016. gadā un reorganizācijas 2017. gadā, izglītības
psihologa atbalsts nebija pieejams visās NMV struktūrvienībās. Tādēļ viens no
NMV vadības uzdevumiem kopš NMV izveides ir bijis nodrošināt pilnvērtīgu
psiholoģisko atbalstu visu struktūrvienību izglītojamiem, viņu vecākiem un
pedagogiem. 2022. gadā NMV ir 1,5 izglītības psihologa amata vietas. Tomēr,
ņemot vērā lielo pieprasījumu, NMV izglītības psihologiem nav iespējams
nodrošināt pietiekamu atbalstu visiem, kam tas nepieciešams. Psihologu
noslodze ir īpaši pieaugusi Covid-19 pandēmijas apstākļos, kā arī saasinoties
situācijai pasaulē 2022. gadā. Lai uzlabotu psiholoģisko atbalstu un pasargātu
psihologus no profesionālas "izdegšanas" lielās darba intensitātes dēļ, NMV
plāno izveidot vēl 0,5 izglītības psihologa amata vietas, lai NMV būtu divas
izglītības psihologa amata vietas.
NMV izglītības metodiķis
2021. gada NMV direktora darba kvalitātes vērtēšanas komisija (turpmāk –
DKM) NEVIS sistēmā norāda uz nepieciešamību pilnveidot NMV iekšējo
sadarbību, t.sk. optimizējot izglītības procesa un metodiskā darba veikšanu.
Ņemot vērā NMV struktūrvienību profesionālo mācību priekšmetu specifiku,
profesionālo priekšmetu jomā jēgpilna un produktīva struktūrvienību
metodiskā sadarbība ir iespējama mūzikas jomā, savukārt, mākslas un dejas
jomā šādas sadarbības iespējas ir mazākas. Tomēr, vispārizglītojošo mācību
priekšmetu jomā situācija ir citāda un kā iespēju sadarbības uzlabošanai NMV
vadība saskata vienotas vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās
komisijas izveidi, kuras darbu koordinētu vispārizglītojošo priekšmetu
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metodiķis (0,5 amata vietas). Šāds metodiķis varētu koordinēt arī pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveidi jomās, kas attiecas uz pedagoģisko darbu
(piemēram, bērnu tiesību aizsardzība, saskarsme, bērnu un jauniešu psiholoģija
u.c.). Ņemot vērā iepriekš minēto, NMV plāno pieejamo budžeta līdzekļu
ietvaros izveidot 0,5 likmes izglītības metodiķa amata vietai, kuras funkcijas
būtu vadīt un pārraudzīt un koordinēt vispārizglītojošo mācību priekšmetu
metodisko darbu NMV līmenī, izstrādāt priekšlikumus izglītības procesa
pilnveidei, kā arī organizēt kopīgus metodiskos un profesionālās pilnveides
pasākumus visu struktūrvienību pedagogiem.
Pārējie amati
Fizioterapeits (darbam ar baleta skolas izglītojamiem)
Rīgas Baleta skolas izglītojamajiem baleta apguves process ir saistīts ar
paaugstinātu fizisko slodzi, kas palielina traumu risku. Šobrīd RBS strādā
fizioterapeits (slodze – 0,5 likmes), kas nespēj nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu
visiem RBS izglītojamiem. Risinājums – izveidot vienu pilnas slodzes
fizioterapeita amata vietu (palielinot slodzi par 0,5 likmēm). NMV būtu viena
fizioterapeita likme, un fizioterapeits baleta apguves procesā būtu pieejams
nepārtraukti.
Tabula Nr. 6 Papildus nepieciešamais finansējums amata vietu izveidei NMV no
2023.-2027. gadam/Pedagogu amati

Amata
vietas

Amata
vietas
ieviešanas
gads

Darba
samaksa
(EUR)
4
mēnešiem

Darba
samaksa
(EUR)
12
mēnešiem

PIKC
piemaksa
10%*

VSAOI
23,59 %

900,00**

1

2022

3 600,00

-

360,00

934,16

4 894,16

550,00

1

2022

2 200,00

-

518,98

2 718,98

350,00

-

1 400,00

360,00

415,18

2 175,18***

Dienesta
viesnīcas
pedagogs

900,00

1

2023

10 800,00

1 080,00

2 802,49

14 682,49

Sociālais
pedagogs

1 100,00

1

2023

13 200,00

1 320,00

3 425,28

17 945,27

Samaksa
par likmi
(EUR)

Dienesta
viesnīcas
pedagogs
t.sk., finanšu
avoti:
Reorganizēts
ēkas
dežurants
Papildus
nepieciešama
is
finansējums

Pedagogu
amati

-

Darba
samaksa
kopā
(EUR)
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Izglītības
psihologs

1 100,00

0,5

2024

-

6 600,00

660,00

1 712,63

8 972,63

Izglītības
metodiķis

1 320,00

0,5

2025

-

7 920,00

792,00

2 055,16

10 767,16

Dienesta
viesnīcas
pedagogs

960,00

1

2026

-

11 520,00

1 152,00

2 989,32

15 661,32

Kopā:

4

68 028,87

*Pedagogu darba samaksas noteikumos paredzētā piemaksa PIKC pedagogiem 10% apmērā paredzēta,
lai nodrošinātu piemaksu pedagogiem par papildus pienākumiem saistībā ar PIKC funkciju īstenošanu,
tajā skaitā metodiskā darba un pedagogu tālākizglītības centra funkciju veikšanu.
** Dienesta viesnīcas pedagoga darba samaksas algas likme noteikta atbilstoši 2018. gada 15. janvāra
MK noteikumiem Nr. 7 "Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1.
septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”.
*** Papildus nepieciešamais finansējums dienesta viesnīcas pedagoga amata vietas izveidei četriem
mēnešiem, periodā no 2022. gada 1. septembra līdz 31. decembrim; finansējumu paredzēts nodrošināt no
darba samaksas fonda ekonomijas.

Tabula Nr. 7 Papildus nepieciešamais finansējums amata vietu izveidei NMV no
2023.-2027. gadam/Pārējie amati:

Samaksa
par likmi
(EUR)

Darbinieku amati

Fizioterapeits

1 190,00
Kopā:

Amata
vietas

0,5

Amata
vietas
ieviešanas
gads

2024

Darba
samaksa
(EUR)
12
mēnešiem
7 140,00

VSAOI
23,59%

Darba
samaksa
kopā
(EUR)

1 684,33

8 824,33

0,5

8 824,33

VSAOI – Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

METODISKAIS DARBS UN TĀ ATTĪSTĪBA
Sistēmiskā līmenī NMV metodiskais darbs 2020.-2027. gadam vērsts uz:
Metodiskā darba koordinācijas sistēmas attīstību NMV
NMV katrā struktūrvienībā strādā izglītības metodiķis, kurš sadarbojas ar attiecīgās
struktūrvienības metodiskajām komisijām. NMV struktūrvienību kopīgais metodiskajā
darbā:
Mācību prakses struktūrvienībās vada NMV pedagogi;
Darba vidē balstītas mācības mūzikas un dejas izglītojamajiem ir integrētas
mācību procesā un tiek īstenotas, piedaloties koncertos, izrādēs un radošos
projektos;
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Katru gadu notiek kopīgi pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi par
tādām tēmām kā bērnu tiesību aizsardzība un darba drošība;
Katra mācību gada sākumā tiek precizēts kopējais pedagogu profesionālās
pilnveides plāns;
Katru mācību gadu ne mazāk kā divi katras struktūrvienības pedagogi
individuāli stažējas ārvalstu mūzikas, mākslas, baleta skolās.
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskais darbs
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā darba uzdevums ir izveidot vienotas
vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas, kuru darbu NMV līmenī
koordinē vispārizglītojošo priekšmetu metodiķis. Vispārizglītojošo priekšmetu
metodisko komisiju uzdevums ir sniegt metodisko atbalstu pedagogiem, pārņemt
struktūrvienību pieredzi un labo praksi, uzlabojot NMV izglītojamo mācību
sasniegumus vispārizglītojošos mācību priekšmetos, kā arī katru gadu saglabājot par
10% augstāku vidējo vērtējumu valsts pārbaudes darbos, salīdzinot ar vidējo
vērtējumu valstī. Viens no
metodiskā uzdevumiem vispārizglītojošo mācību
priekšmetu jomā ir stiprināt starppriekšmetu saikni, kā arī caurviju prasmju
integrēšanu vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvē.
Audzināšanas darba vadlīnijas
NMV ir izstrādātas Audzināšanas darba vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas), kuras
izmanto visas struktūrvienības, lai organizētu klašu vai kursu audzinātāju darba
plānošanu un audzināšanas darba veikšanu. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt iespēju
katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu
personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem,
bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt lojalitāti pret Latvijas valsti un Latvijas
Republikas Satversmi un sekmēt NMV identitātes, vērtību un piederības sajūtas
veidošanos.
Saturiskā līmenī metodiskais darbs notiek divos virzienos:
1. Pedagogs mācās pats
Pedagogi piedalās Erasmus+ un citās starptautiskās programmās:
Individuālajās īstermiņa mobilitātes aktivitātēs;
Maza mēroga sadarbības partnerību projektos;
Liela apjoma daudzpartneru sadarbības projektos.
Starptautiskās pieredzes apmaiņas laikā gūtā pieredze ir lielisks stimuls papildināt
NMV mācību programmas ar inovatīvām mācību metodēm, dod ierosmi jaunu virzienu
attīstīšanai esošo IP ietvaros un stimulē mācību līdzekļu izstrādi. Lai atbalstītu
pedagogus un rastu viņiem iespēju papildināt profesionālo pieredzi caur mobilitātēm
ārzemēs, NMV īsteno Erasmus+ projektus, kuru mērķis ir Eiropas praksēs gūtās
pieredzes izmantošana pedagogu profesionālo iemaņu pilnveidošanai, kas uzlabotu
IP iekļauto mūzikas, mākslas un dejas priekšmetu mācīšanas kvalitāti.
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2.

Pedagogs māca citus
Pedagogi atbilstīgi PIKC statusam veic metodiskā darba vadību un
koordināciju Rīgas reģionā, sasaucot programmu attīstības un kvalitātes
pilnveides darba grupu sanāksmes un veicot pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides vadību;
NMV nodrošina izcilības un labās prakses ieviešanu, organizējot un/vai vadot
seminārus un meistarklases profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – PII)
pedagogiem, kuri īsteno atbilstošas programmas, kā arī citu izglītības iestāžu
izglītojamajiem u.c. interesentiem;
NMV izmanto jaunās mūzikas un baleta zāles tehniskās iespējas, vadot
tiešsaistes meistarklases un seminārus, straumējot koncertus u.c. pasākumus
ne tikai valsts robežās, bet arī uz ārvalstīm;
Pedagogi raksta un ar dažādu grantu atbalstu izdod grāmatas, veido dažāda
formāta publiskojamus digitālos metodiskos materiālus;
Savstarpējās sadarbības un metodiskā atbalsta grupās pedagogi dalās ar
jaunākajām atziņām metožu izvēlē, teorijas un prakses saiknē, profesionālās
kvalifikācijas satura jautājumos IP īstenošanas gaitā;
Pedagogi veic mentora funkcijas jaunpienākušo pedagogu ievadīšanai darbā,
lai veicinātu augsti kvalificētu pedagogu ataudzi.

NMV metodiskā darba nākotnes redzējums:
Pedagogi ir augstas kvalifikācijas savas nozares profesionāļi, kas strādā
radošajā/ profesionālajā jomā, valsts vadošajās kultūras institūcijās un
labākajos profesionālajos kolektīvos, līdz ar to pastāvīgi ienes NMV vidē valsts
kultūras elpu un labākos profesijas standartus;
Struktūrvienībās darbojas metodiskās apvienības un profesionālo priekšmetu
nodaļas, kurās vismaz reizi mēnesī notiek metodiskās sanāksmes. Šo
sanāksmju un arī pedagogu formālu un neformālu sadarbības grupu ietvaros
(kuru darbību plāno vietnieki izglītības jomā) notiek pedagogu mācīšanās
vienam no otra, kas ir viena no mācīties spējīgas organizācijas pazīmēm;
NMV ir finansiālas iespējas pirkt labāko ārvalstu pasniedzēju lekcijas digitālā
formātā;
NMV ir iespēja uzaicināt ārvalstu pasniedzējus uz meistarklasēm jaunajās
mūzikas un baleta zālēs, apmaksājot viņu darbu atbilstoši ārvalstu
izcenojumiem, ceļa un viesnīcas izdevumus;
Pedagogi piedalās KM un citu valsts kultūras organizāciju organizētajos un
atbalstītajos lielajos starptautiskajos projektos, kā Baltijas Kultūras fonda,
Ziemeļvalstu u.tml. projektos;
NMV sniedz metodisko un informatīvo atbalstu reģionālajās profesionālās
izglītības iestādēs, organizē pedagogu tālākizglītības pasākumus un ārpus
formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.
NMV metodiskā darba mērķi un uzdevumi 2021.-2027.g.:
1. Izglītojamo un pedagogu tālākizglītība, kompetences pilnveide, pieredzes
apmaiņas pasākumi un braucieni;
2. Uzaicinātu viespedagogu lekciju, meistarklašu nodrošināšana;
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3. Vienotas vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodisko materiālu bāzes
izveide;
4. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķtiecīga un efektīva izmantošana
mācību procesā, vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu;
5. Digitālu metodisko materiālu bāzes izveide profesionālajā izglītībā;
6. Jaunu IP izstrāde un esošo programmu pilnveide, atbilstoši darba tirgus
prasībām;
7. Laikmetam atbilstošu mācību metožu izmantošana;
8. Sadarbības izveide ar vairākām līdzīga statusa profesionālajām vidējās
izglītības iestādēm, kas balstīta uz pedagogu un izglītojamo pieredzes
apmaiņu, kā arī meistarklasēm klātienē un attālināti, dažādu muzikālo sastāvu
(ansambļi, orķestri) sadarbību;
9. Mūžizglītības piedāvājuma izstrāde un īstenošana;
10. Kultūrizglītības pēctecības veicināšana;
11. Sadarbības ar darba devējiem pilnveide;
12. Metodisko materiālu izstrādāšana un attīstīšana;
13. Absolventu tālākizglītības un profesionālās darbības datu bāzes uzturēšana un
aktualizēšana;
14. Pedagoģiskās pēctecības turpināšana;
15. Izglītības kvalitātes diagnostika.
Metodiskais un informatīvais atbalsts reģionālajās PII
Darbības saturs:
1. Metodiskā darba grupu vadība un koordinācija, sasaucot programmu attīstības
un kvalitātes pilnveides darba grupu sanāksmes;
2. Labās prakses ieviešanas nodrošināšana, vadot meistarklases un
profesionālās pilnveides seminārus, praktiskās darbnīcas pedagogiem,
piesaistot nozares pārstāvjus;
3. Profesionālās meistarības konkursu organizēšana sadarbībā ar citām PII un
nozaru pārstāvjiem;
4. Valsts un starptautiska mēroga meistarklašu, radošo konkursu, semināru un
konkursu organizēšana izglītojamajiem un pedagogiem.
Metodiskā virsvadība
Darbības saturs:
1. IP paraugu izstrāde un aprobācija;
2. Semināru un sanāksmju organizēšana citām izglītības iestādēm;
3. Jaunu IP izstrāde, atbilstoši darba tirgus prasībām valsts līmenī;
4. Metodisko materiālu izstrāde IP īstenošanai, satura salāgošanai ar profesiju
standartiem.
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Tabula Nr. 8 Metodiskā darba attīstība
Uzdevumi

Veicamās darbības

Rezultatīvie rādītāji

Metodiskais un informatīvais atbalsts reģionālajās PII
Sadarbībā ar darba
devējiem un sociālajiem
partneriem
izstrādāt/pilnveidot IP
mācību saturu,
nodrošinot kvalitatīvu
profesionālo kompetenču
apguvi.
Labās prakses ieviešanas
nodrošināšana un
popularizēšana.

1. Speciālistu sagatavošanas
iespēju izvērtēšana un
plānveida jauno IP un to
satura izstrāde attiecīgajā
nozarē.
2. Nodrošināt IP
vispārizglītojošā un
profesionāla satura
salāgošanu.
1. Organizēt valsts un
starptautiska līmeņa
meistarklases, profesionālās
pilnveides un pieredzes
apmaiņas seminārus
pedagogiem mūzikas, dejas
un mākslas nozarēs atbilstoši
pedagogu un nozaru
pieprasījumam.
2. Nodrošināt iespēju citu PII
pedagogiem piedalīties
klātienes un virtuālajās
mācību stundās, vērot
meistarklases un iepazīties ar
labās prakses piemēriem.

1. Aktualizētas profesionālās
vidējās IP, kurās ir salāgots
vispārizglītojošais un
profesionālais saturs
atbilstoši katras
profesionālās kvalifikācijas
prasībām – katru gadu pirms
mācību gada sākuma.
1. NMV pedagogu organizēti
labās prakses nodošanas
pasākumi ne mazāk kā divas
reizes mācību gadā sākot ar
2022./2023.m.g. Katrā
seminārā dalās pieredzē ne
mazāk kā 2 darba devēju
pārstāvji.
2. Nodrošināta pieejamo
atklāto stundu un
meistarklašu vērošana reizi
mēnesī katru mācību gadu no
oktobra līdz maijam.
3. Organizēti valsts un
starptautiska līmeņa
pasākumi – konkursi,
meistarklases ne mazāk kā
divas reizes mācību gadā.
4. Atklāto stundu vadīšanā
iesaistīti >50 %
vispārizglītojošo un
profesionālo jomu pedagogi.

Metodiskā virsvadība
Sadarbībā ar darba
devējiem un sociālajiem
partneriem
izstrādāt/pilnveidot
metodiskos materiālus IP
īstenošanai, satura
salāgošanai ar profesiju
standartiem.

1. Turpināt iesaistīt darba
devējus un sociālos partnerus
pedagoģiskajā procesā un
mācību materiālu izveidē.

Izstrādāt un ieviest
metodiskās virsvadības
darba plānus ar
rezultatīvo rādītāju
noteikšanu.

1. Izstrādāt plānu, ievērojot
kultūrizglītības un izglītības
jomas tendences un prasības,
aktuālās attīstības tendences
sabiedrībā un pasaulē.

1. Katru mācību gadu katrā
profesionālās IP nodrošināta
vismaz viena darba devēja
un/vai sociālā partnera
iesaiste mācību procesā.
2. Mācību gadā izstrādāti ne
mazāk kā 10 jauni vai
uzlaboti esošie mācību
materiāli katrā profesionālajā
jomā.
1. 2023. g. izstrādāts un ieviests
metodiskā darba plāns. Plāns
tiek pārskatīts vismaz 1 reizi
gadā un izvērtēti rezultatīvie
rādītāji, veikti uzlabojumi.
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2.4. KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS (KAA)
NMV karjeras izglītības (turpmāk – KI) misija ir atbalstīt katru izglītojamo, veicināt
izglītojamā motivāciju, pašattīstību, sasaistot izglītības saturu ar ikdienu un praktisko
dzīvi, tādējādi attīstot karjeras vadības prasmes, lai veiksmīgi turpinātu pāreju uz
nākamo izglītības līmeni, motivējot izvēlēties darba tirgū konkurētspējīgākās
profesijas.
Esošā situācija
NMV tiek organizēti karjeras atbalsta pasākumi, kuros iesaistās mācību iestāžu
pedagogi, sadarbības partneri, un potenciālie darba devēji, vecāki;
NMV KI jomā atbalsta katru izglītojamo, veicina izglītojamo motivāciju un
pašattīstību, sasaistot izglītības saturu ar ikdienu un praktisko dzīvi, tā attīstot
karjeras vadības prasmes;
Apzinot izglītojamo intereses (avoti: testi, anketēšana, sarunas), tiek organizēti
dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuros iesaistās tālākās izglītības iestāžu
pārstāvji (LKK, LKA, LMA, JVLMA), sadarbības partneri, vecāki un potenciālie
darba devēji;
Jaunieši apmeklē sev interesējošo profesiju pārstāvjus darba vidē. Tiek rīkotas
meistarklases, kurās piedalās vietējas un starptautiskas atpazīstamības
mākslinieki – jomu profesionāļi, iepazīstinot ar savām darba gaitām, īpaši
akcentējot personīgas pieredzes, norādot uz iespējamās profesijas plusiem un
mīnusiem;
Tiek veicināta talantīgo izglītojamo dalība profesionālos konkursos,
olimpiādēs, projektos, ārvalstu praksēs;
Pieredze liecina, ka individuāla izglītojamo interešu apzināšana un kādas
izglītojamo interesējošas profesijas izpēte ir daudz lietderīgāka par kolektīvu
darba vietas apmeklējumu. Izglītojamais var mērķtiecīgi izzināt tieši to, kas viņu
ir ieinteresējis šajā darbības jomā.
JRMS absolventu kursa (4. kursa) audzinātājs apkopo informāciju par absolventu
turpmākajām gaitām. JRMS administrācija sadarbojas ar LMA, kura sniedz JRMS
administrācijai informāciju par JRMS absolventiem, kuri uzņemti LMA. Profesionālās
ievirzes pedagogi un JRMS vadītājs informē profesionālās ievirzes izglītojamos par
mācību iespējām JRMS vidējās profesionālās IP. JRMS profesionālo mācību
priekšmetu uzdevumi un prasības tiek saskaņoti ar LMA iestājeksāmenu prasībām.
Mācību procesā izglītojamiem apgūst mākslinieku portfolio veidošanu, dzīves gājuma
(CV) un motivācijas vēstules rakstīšanu. JRMS organizē 4. kursa izglītojamajiem
tikšanos ar Latvijas kultūrizglītības augstskolām, kā arī tiek pieaicināti JRMS
absolventi, kas iepazīstina ar studiju iespējām ārvalstīs. Kursa stundās izglītojamie
tiek informēti par informācijas iegūšanas iespējām e-vidē gan Latvijā, gan ārzemēs.
RDKS pedagogs – karjeras konsultants informē par dažādu izglītības iestāžu
piedāvātajām IP, palīdz NMV izglītojamajiem apzināt savas spējas un vajadzības,
intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesiju izvēlē. KI ir iekļauta klašu un kursu
audzinātāju darba plānā. Notiek tikšanās ar mūzikas nozares profesionāļiem un NMV
absolventiem, tai skaitā ar LKA un JVLMA pārstāvjiem. RDKS ir veiksmīga sadarbība
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ar VSIA Latvijas koncerti, Latvijas Radio kori, LNOB, Valsts akadēmisko kori “Latvija”.
RDKS atbalsta izglītojamo piedalīšanos „Ēnu dienās”.
EDMS KI aizsākas jau sagatavošanas klasē, kad notiek ikgadējais pasākums
Iepazīšanās ar mūzikas instrumentiem. Katru gadu direktora vietniece mūzikas
izglītības jomā iepazīstina 9. klases izglītojamos un viņu vecākus par iespējām
turpināt mācības EDMS profesionālās vidējās IP, kā arī ar Latvijas izglītības sistēmas
piedāvātām tālākizglītības iespējām. Katru gadu ar iespējām studēt JVLMA un tajā
apgūstamajām IP izglītojamos iepazīstina šīs augstskolas pārstāvji. Vistiešākā
saskare ar nākamo profesiju jau rodas specialitātes stundās, kuru liela daļa skolotāji
ir Latvijas vadošo simfonisko orķestru dalībnieki, koncertējoši ansambļu un solo
izpildītāji, kā arī piedalās dažādu konkursu žūrijās, pasākumu organizēšanā. Dalība
NMV simfoniskajā orķestrī pēc būtības ir darba vidē balstītas mācības, kam
profesionālās ievirzes posmā ir būtiska nozīme. Ar izglītojamo kopējo profesionālo
izaugsmi cieši saistīta ir kvalifikāciju nodrošinošā prakse, kas rosina izglītojamos
augstākiem profesionāliem uzdevumiem – piedalīties konkursos, koncertos,
koncertlekcijās, semināros, meistarklasēs, festivālos utt. Plašs izglītojamo loks tiek
iesaistīts nodaļu rīkotajos tematiskajos koncertos. Regulāri tiek rīkoti arī atsevišķu
pedagogu radošā darba vakari, kuros iesaistīti visi attiecīgā pedagoga izglītojamie.
RBS izglītojamajiem mācību darba galvenais mērķis ir, iegūstot kvalifikāciju,
profesionāli dejot LNOB vai kādā profesionālā baleta trupām ārzemēs. Izglītojamie ir
iepazīstināti ar izglītības iestādēm Latvijā un analogām mācību iestādēm Eiropā,
kurās var papildināt savas zināšanas un prasmes. NMV savu iespēju robežās atbalsta
izglītojamo dalību valsts un starptautiska mēroga organizētajos pasākumos,
konkursos, festivālos, meistarklasē. Jau no pirmā apmācības gada, izglītojamie
piedalās baleta repertuāra izrādēs LNOB. RBS absolventi turpina savu izglītību
IP. Mācību prakse RBS izglītojamajiem ir neatņemama mācību
augstāka līmeņa
procesa sastāvdaļa. Tā kā izglītība ir pēctecīga no profesionālās ievirzes IP uz
profesionālās vidējās IP, tad arī mācību praksē izglītojamie piedalās, sākot ar
jaunākajām klasēm. NMV piedāvā regulāru skatuves praksi struktūrvienības ietvaros,
veidojot un organizējot koncertus, sadarbojas ar LNOB un citiem Latvijas teātriem,
kuri sniedz iespēju piedalīties viņu repertuāra izrādēs. Kvalifikācijas prakses ietvaros
izglītojamie piedalās LNOB repertuāra izrādēs.
NMV mērķis ir ieviest strukturētu, visiem izglītojamiem pieejamu KI sistēmu, attīstīt
un pilnveidot izglītojamo karjeras vadības prasmes un spēju pieņemt lēmumus tālākās
darbības plānošanai.
Tabula Nr. 9 NMV karjeras atbalsta pasākumi
Rīcības
virziens
Vienots KI
plāns
(Turpmāk –
KIP).

Pasākumi
KIP izstrāde
sadarbībā ar
struktūrvienībām.

Atbildīgās
personas
NMV
pedagogi,
kursu/grupu
audzinātāji,
atbalsta
personāls.

Paredzamais rezultāts
1. Pasākumu plānošanas,
uzraudzības un koordinēšanas
caurskatāmība.
2. Komunikācijas vadlīniju
izstrāde darbam ar
izglītojamiem karjeras
jautājumu popularizēšanai.

Pasāku
ma laiks
2022.2027.g.
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Rīcības
virziens
Karjeras
informācijas
resurss.

Pasākumi
Vienota karjeras
informācijas
resursa izstrāde
NMV mājas lapā
(tālākizglītības
iespējas, video
info par dažādām
profesijām, utt.).

Atbildīgās
personas
Pedagogs
karjeras
konsultants/
IT speciālisti.

Paredzamais rezultāts
1. Vienota informācijas vietnes
izveide par karjeras resursu
apguvi.
2. Aktualizēta un pilnveidota
sadaļa KI NMV mājas lapā.

Pasāku
ma laiks
2022.2027.g.

Atbalsta
sniegšana,
ievērojot
katra
izglītojamā
karjeras
attīstības
vajadzības
un iespējas.
Tikšanās ar
darba
devējiem un
darba vietu
pieredzes
apguve.

Individuālo spēju,
talantu un
interešu
apzināšana.

Pedagogs–
karjeras
konsultants,
pedagogi,
audzinātāji,
atbalsta
personāls.

1. Nodrošinātas individuālas
karjeras atbalsta konsultācijas
savu ’stipro’ pušu apzināšanai,
savu vēlmju un iespēju
izvērtēšanai.
2. Nodrošināta ikvienam karjeras
konsultanta pakalpojumi pēc
nepieciešamības.

2022.2027.g.

Tikšanās ar darba
devējiem, darba
vietu
apmeklējums,
dalība
meistarklasēs.
Starptautiskas
pieredzes ieguves
iespēju
piedāvājums
NMV
izglītojamiem.

Pedagogs–
karjeras
konsultants/
direktora
vietnieki
izglītības jomā.

1. Informācijas iegūšana par
iespējām darba tirgū ar mērķi
pieņemt lēmumus par
turpmāko izglītību.
2. Augstākās izglītības iestāžu
apmeklēšana, lai veidotu
turpmākās izglītības plānu.
3. Sadarbībā ar nozares
organizācijām semināru,
konferenču, konkursu,
olimpiāžu un metodisko
pasākumu izglītojamiem un
pedagogiem valsts un
starptautiskā līmenī
organizēšana.

2022.2027.g.

Monitoringa
veikšana par
NMV
absolventu
darba gaitu
turpināšanu
atbilstoši
iegūtai
specialitātei.

Datu bāzes
izveide par
absolventiem,
viņu iegūtās
specialitātes
sasaiste ar iegūto
izglītību un darba
vietu.

Pedagogs –
karjeras
konsultants,
kursu
audzinātāji.

1. Informācijas datu bāzes
vākšana un analīze par
absolventiem, t.sk. turpmāko
izglītību, darba vietām.
2. Ikgadējo iedvesmas stāstu
forumu organizēšana.

2022.2027.g.

Konkrētas
vietas/stend
a/
informācijas
plāksnes
iekārtošana
karjeras
informācijas
materiāliem.

Vietas/
stenda/informācij
as plāksnes
izveide katrā
struktūrvienībā
materiālu
izvietošanai.

Pedagogs
karjeras
konsultants.

1. Izglītojamie iegūst
informāciju par karjeras
izglītību un iespējām.
2. Izglītojamie iegūst
informāciju par pedagoga –
karjeras konsultanta sniegto
pakalpojumu pieejamību.

2022.2027.g.
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2.5. CILVĒKRESURSU PIEEJAMĪBA, RAKSTUROJUMS UN
ATTĪSTĪBA
NMV cilvēkresursu attīstības mērķis ir profesionāls un motivēts pedagoģiskais
personāls un darbinieki, kurus raksturo kvalitatīvs un rezultatīvs darba sniegums.
NMV cilvēkresursu attīstības plāns izvirza nosacījumus nodrošināt cilvēkresursu
piesaisti, to mērķtiecīgu un apzinātu atlasi, attīstību, profesionālo izaugsmi, to
noturēšanu un motivēšanu. NMV nodrošina augsta līmeņa profesionāļu atlasi mācību
procesa īstenošanai, pedagogiem un darbiniekiem NMV budžeta iespēju robežās tiek
nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveides iespējas, tiek veikta veselības
apdrošināšana.
NMV Cilvēkresursu vadību izglītības iestādē nodrošina NMV administrācija un nodaļu
vadītāji. NMV uz 2021. gada 31. decembri strādā 363 pedagogi un 116
administratīvie/tehniskie darbinieki, no kuriem pamatdarbā strādā 310 nodarbinātie,
bet papildus darbā strādā – 169. NMV ir (1 amata vieta) sociālais pedagogs, (2,9
amata vietas) izglītības metodiķis, (1,5 amata vietas) izglītības psihologs, (5 amata
vietas) bibliotekārs (no tiem 1 ir fonotekārs) un (1 amata vieta) bibliotekārs - arhivārs.
NMV strādā 125 vīrieši un 354 sievietes. NMV līdz 24 gadiem ir 5 nodarbinātie, no 2539 gadiem – 129 nodarbinātie, no 40-59 gadiem – 197 nodarbinātie, un no 60 un
vairāk gadiem – 148 nodarbinātie. NMV 20,5% pedagogu ir augstākā pedagoģiskā
izglītība, un 51,4% pedagogu ir maģistra grāds.
NMV sistemātiski turpinās:
1. Īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību:
Pedagoģiskās un psiholoģiskās metodēs, prasmēs un zināšanās;
Izglītības vadības, audzināšanas jautājumu, izglītības satura un didaktikas
jomās;
Digitālo un informācijas tehnoloģiju pielietošanā;
Angļu valodas apguvē un pilnveidē;
Sabiedrības un pasaules attīstības tendencēs balstītās zināšanās un prasmēs,
t.sk. “zaļā domāšana”, toleranta sabiedrība, kritiskā domāšana, darba tirgus
attīstības tendences, vērtībizglītība.
2.

Iekšējās sadarbības modeļa pilnveidi starp NMV struktūrvienībām profesionālās
pilnveides jomās.

3.

Starptautiskās sadarbības attīstību.
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Tabula Nr. 10 Cilvēkresursu attīstība
Rādītāja
nosaukums

1.Iekšējās
kultūras
stiprināšana

2.Personāla
darba kvalitātes
nodrošināšanas
un kontroles
sistēma
(iekļaujot
personāla
piesaisti un
atlasi)
3.Darba
samaksas un
sociālo
garantiju
sistēma

Esošā situācija
NMV pašreizējā veidolā izveidots 2017. gadā,
apvienojot četras izglītības iestādes, katrai no
kurām bija izveidojušās savas tradīcijas un
iekšējā kultūra.
2021./2022. m. g. NMV joprojām ir veidošanās
procesā. Darbinieki labi pārzina savas
atbildības jomas, tomēr reizēm trūkst
priekšstata par citu darba jomu specifiku un
izaicinājumiem.
Komunikācija starp administratīvajām
struktūrām un pedagoģisko personālu mēdz
būt apgrūtināta.
Administratīvajā jomā kā lietvedībā, personāla
vadībā, projektu vadībā, iepirkumu jomā
komunikācija vērtējama kā laba.
Citās jomās – grāmatvedībā, saimniecības
darbā pastāv cikliska komunikācija, kas
apgrūtina ikdienas darbu.
NMV darbojas divas paralēlas personāla
pārvaldības sistēmas – pedagogi un valsts
tiešās pārvaldes darbinieki.
Darbinieku vērtēšana notiek NEVIS sistēmā.
Kopumā vērtēšana NEVIS notiek atbilstoši
normatīvajiem aktiem, tomēr reizēm tā notiek
formāli, nevis pēc būtības.
Ne visi darbinieki atbildīgi izturas pret
vērtēšanas procesu NEVIS sistēmā un to
savlaicīgi neaizpilda.
Ne visos gadījumos ar darbiniekiem notiek
pārrunas ar tiešo vadītāju.
Sākot ar 2020. gada septembri visās
struktūrvienībās ir ieviesta vienota pedagogu
darba kvalitātes vērtēšanas un darba algas
likmju un piemaksu noteikšanas sistēma.

Attīstības vajadzības

Atbildīgās
personas

Sagaidāmā rezultāta apraksts

Uzlabot komunikāciju starp vadību
un darbiniekiem, uzlabot sadarbību
ar kolēģiem kopumā.
Izglītot darbiniekus un pedagogus
par citu darba jomu specifiku.
Piedāvāt izaugsmes iespējas,
atbildības palielināšanu.
Nostiprināt tādas iekšējās kultūras
veidošanos, kurā iniciatīva un
iesaiste NMV kopīgo jautājumu
risināšanā tiek uztverta kā
pašsaprotama.

Direktors,
struktūrvienī
bu vadītāji,
direktora
vietnieks
audzināšana
s darbā,
projektu
vadītāji,
personāla
speciālisti,
lietveži,
saimniecības
vadītāji,
grāmatveži.

Stiprināta NMV iekšējā kultūra
un uzlabota komunikācija t.sk.:
1. Organizēti kopīgi pasākumi,
koncerti NMV ietvaros – ne
mazāk kā 2 reizes semestrī;
2. Organizēta tematisko svētku
svinēšana (Lieldienas, sporta
svētki, Mārtiņdiena,
Ziemassvētki);
3. Organizēti zinātniskie un
izglītojošie sarunu,
klausīšanās vakari – ne
mazāk kā 1 reizi semestrī.

Pilnveidot darbinieku vērtēšanu
NEVIS sistēmā, attīstot darbinieku
izpratni par vērtēšanas nozīmīgumu
darbinieka motivācijas izvērtēšanā
un ieguldījuma noteikšanā.
Savlaicīgi plānot un veikt mērķu
uzdevumu ievadīšanu NEVIS no
darbinieka puses, lai gada beigās
varētu ieplānot un veikt individuālas
pārrunas.

Direktors,
struktūrvienī
bu vadītāji,
direktora
vietnieki
mācību
darbā,
personāla
speciālisti.

1. Katra kalendārā gada
sākumā NEVIS sistēmā
aizpildīti gada veicamie
mērķi un uzdevumi.
2. Attiecīgā gada oktobra
beigās un novembrī veikta
savas darbības izvērtēšana
NEVIS.
3. Attiecīgā gada decembrī
atklātas un produktīvas
pārrunas ar tiešo vadītāju.

Pilnveidot vienoto pedagogu darba
samaksas un piemaksu sistēmu.
Izveidot tādu pedagogu darba
samaksas sistēmu, kurā pedagogam,
kurš strādā vairākās struktūrvienībās

Direktors,
personāla
speciālisti,
galvenā
grāmatvede,

1. Katra mācību gada
noslēgumā izvērtēt
pedagogu darbu un noteikt
darba samaksas likmju un
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Pedagogu vērtēšanu un likmes noteikšanu veic
attiecīgās struktūrvienību vadība.
Kopš 2016. gada katra mācību gada 1.
septembrī pedagogu darba samaksa tiek
paaugstināta, savukārt administratīvajam un
tehniskajam personālam darba algas
pieaugums ir bijis tikai vienu reizi 2017. gadā.
Administratīvi tehnisko darbinieku darba algas
pamatā ir amata kvalifikācijas kategorija, kura
tiek noteikta balstoties uz kritērijiem,
piemēram, darba sarežģītība, atbildība par
darba norisi un rezultātiem, atbildība par
lēmumiem, profesionālā pieredze, izglītība.
NMV nodarbinātajiem tiek nodrošinātas
sociālās garantijas, tiek iegādātas veselības
apdrošināšanas polises, par sasniegumiem tiek
piešķirtas prēmijas.
Pedagogu ikgadējais atvaļinājums ir – 56
kalendāra dienas, administratīvi tehniskajiem
darbiniekiem – 28 kalendāra dienas. Lai
kompensētu šo atšķirību, darbiniekiem tiek
piešķirts atvaļinājuma pabalsts atbilstoši
darba izpildes novērtējumam NEVIS.

(piemēram, JRMS un EDMS), tiek
noteikta viena un tā pati darba
samaksas likme un piemaksas.
Ievērojot attiecīgos normatīvos aktus
un iespējamos papildus finansējumus
no KM, pilnveidot darba samaksas un
piemaksu sistēmu, piesaistot
direktoru un struktūrvienību
vadītājus.
Atalgojuma sistēmas pilnveide
nepieciešama, lai:
1. Piesaistītu un noturētu
kvalificētus darbiniekus;
2. Paaugstinātu darbinieku
apmierinātības līmeni;
3. Veicinātu izcilus sasniegumus;
4. Panāktu iekšējās atalgojuma
sistēmas samērību ar vidējo
atalgojumu darba tirgū;
5. Samazinātu darbaspēka maiņu,
veicinātu darbinieku lojalitāti.

algu
grāmatvede.

piemaksu apmēru atbilstoši
vērtējumam.
2. Katru gadu iegādāties
veselības polises
darbiniekiem un
pedagogiem, kuri skolā
strādā 0,5 slodzes un vairāk.

Direktors,
direktora
vietnieki
saimniecības
darbā,
saimniecības
vadītāji,
investīciju
projektu
vadītājs.

1. Nodrošināt mācību procesu
ar nepieciešamo telpu
infrastruktūru līdz 2027. g..
2. Nodrošināt darbiniekus ar
visu nepieciešamo ikdienas
darba veikšanai – pieejamas
darba telpas un atpūtas
telpas visos ēku korpusos
visās adresēs līdz 2027. g.
3. Labiekārtot NMV teritorijas
visās adresēs līdz 2027. g.
4. Aprīkot mūzikas mācību
klases ar kvalitatīviem
mikrofoniem, ierakstu
aparatūru, televizoriem,

4.1. Fiziskā darba vide/darba apstākļi

4.Darba vide

Darba fiziskā vide galvenokārt EDMS un RDKS
ir novecojusi. Lielākajā daļā telpu remonts nav
veikts vairākus gadu desmitus. Gaiteņi un
koplietošanas telpas atsevišķos stāvos Meža
ielā 15 nav remontētas kopš 20. gs. beigām.
Mūzikas korpusa gaiteņi un vairākas mūzikas
mācību klases Kalnciema 10 k-2 nav
remontētas pēdējos 15 gadus.
Nav labiekārtotas telpas administrācijai.
Direktora kabinets atrodas pagaidu telpā.
Vērtējot NMV vidi kopumā, jānorāda – lai gan
ir veikti zināmi uzlabojumi, vide neatbilst
izglītības iestādes un darba vajadzībām. Skolā
nav atpūtas telpu ne izglītojamiem, ne
pedagogiem. Teritorija ap skolu Kalnciema

Uzlabot mācību un darba apstākļus ar
modernām laikam atbilstošām
tehnoloģijām, t. sk.:
Modernizēt esošās mācībām
izmantojamās telpas – veikt
neremontēto telpu pārbūvi (mūzikas
mācību korpuss Kalnciema 10 k-2,
baleta mācību korpuss Kalnciema 12,
Meža ielas 15 mācību korpusa
nepārbūvētā daļa).
Veikt telpu pārbūvi un aprīkošanu
dienesta viesnīcā – Meža ielā 15.
Izveidot jaunu infrastruktūru jaunām
profesionālās IP – mācību korpusa
Meža 15 jaunbūve un aprīkošana.
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10/12, Meža 15 nav sakārtota un nenodrošina
pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

4.2. Psihoemocionālā darba vide
Izglītības iestādē psihoemocionālā darba vide
vērtējama pozitīvi. Struktūrvienībās tiek
organizētas iekšējās sapulces, notiek
individuāli nodaļu sapulces, darbinieki spēj
darboties ārpus komforta zonas. Spēj reaģēt
stresa situācijās.
Izaicinājumi pamatā ir saistīti ar ēku
infrastruktūru Kalnciema ielā 10 un Meža ielā
15, kur trūkst telpas mācību procesa
nodrošināšanai un ar NMV infrastruktūras
attīstības perspektīvām.

Labiekārtot teritorijas un sakārtot
piekļuves zonas – Kalnciema 8a, 10 /
12, Meža 15. Aprīkot pārbūvētās un
jaunbūvētās telpas profesionālās
izglītības pilnveidei: mēbeles,
mūzikas instrumenti, specializēti
darba galdi, instrumenti.
Nodrošināt aprīkojumu dabaszinātņu
kabinetiem atbilstoši dabas zinātņu
mācību programmu satura prasībām.
Nodrošināt informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu,
pastāvīgi pilnveidojot IT bāzi
atbilstoši IT attīstībai sadarbībā ar
Kultūras informācijas sistēmu centru
(turpmāk tekstā - KISC)
Aprīkot pārbūvētās sporta zāles.
Stiprināt darbinieku atbildību un
individuālu lēmumu pieņemšanu
motivēšanai darba procesā.
Veidot un uzturēt darbinieku
savstarpējās pieredzes apmaiņu un
attiecības.
Izveidot pedagogu un darbinieku
psihoemocionālā atbalsta sistēmu.

kamerām, mācību stundu
skaņu un video ierakstīšanai
līdz 2025. g.
5. Nodrošināt iespēju ierakstīt
mācību koncertus, vadīt
attālinātas meistarklases līdz
2025. g.
6. Aprīkot mūzikas un baleta
zāli ar apskaņošanas
sistēmu, kvalitatīvai
konkursus un koncertus
pārraidīšanai līdz 2025. g.

Direktors,
struktūrvienī
bu vadītāji,
direktora
vietnieki,
izglītības
psihologi.

1. Izstrādāt iekšējās
informācijas aprites kārtību
līdz 2023. gadam.
2. Nodrošināt pedagogiem un
darbiniekiem iespēju
apmeklēt NMV psihologu pēc
nepieciešamības.
3. Organizēt komandas
saliedēšanas pasākumus
vismaz vienu reizes gadā.
4. Darboties spējīga horizontālā
un vertikālā komunikācija
2022.-2027.g.
5. Paaugstināt atbildību
individuālā darba lēmumu un
kopējo mērķu sasniegšanā
2022.-2027.g.
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5.1. Vadības/administrācijas, t.sk. konventa pārstāvju profesionālās kompetences pilnveide
Administrācijas profesionālā pilnveide notiek
neregulāri, fragmentāri, reaģējot uz
piedāvājumu, nevis mērķtiecīgi virzoties uz
vienotu sistēmu.
Sadarbība ar konventu – fragmentāra un
neregulāra.
5.Profesionālās
kompetences
pilnveide

Nodrošināt vienotu un mērķtiecīgu
vadības / administrācijas
profesionālās pilnveides procesu.
Stiprināt sadarbību ar konventu.

Direktors,
struktūrvienī
bu vadītāji,
personāla
vadītājs,
direktora
vietnieks
attīstības
jautājumos.

1. Izveidot un aktualizēt
administrācijas profesionālās
pilnveides plānu katru
mācību gadu.
2. Organizēt regulāras tikšanās
ar konventu, administrācijas
un konventa kopīgi
izglītojošos pasākumus divas
reizes m. g.

5.2. Pedagogu un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveide
Struktūrvienīb
Izstrādāt pedagogu profesionālās
1. Katra m. g. sākumā precizēt
u vadītāji,
kvalifikācijas pilnveides plānu katrā
pedagogu profesionālās
direktora
struktūrvienībā.
pilnveides plānu.
vietnieki,
Nodrošināt iespēju pedagogiem
2. Katru m. g. ne mazāk kā 2
personāla
mācīties/stažēties labākajās ārzemju
(diviem) NMV pedagogiem
speciālisti.
mūzikas, dejas un mākslas izglītības
nodrošināt stažēšanos
iestādēs (Džuljarda skola Ņujorkā,
ārvalstu mūzikas, dejas un
Karaliskā mūzikas akadēmija
mākslas skolās.
Londonā utt.).
3. Katrā struktūrvienībā
Izveidot pilnu metodiķa slodzi katrā
nodrošināt pilnas slodzes
struktūrvienībā, kura amata
metodiķi līdz 2025. g.
pienākumos ietilpst pedagogu
4. Nozīmēt NMV metodiskā
profesionālās kvalifikācijas
darba koordinatoru līdz 2023.
paaugstināšanas programma un tās
g.
izpilde.
Nozīmēt metodiskā darba
koordinatoru visam NMV, kas
pārrauga vispārizglītojošos un prof.
mācību priekšmetus un programmas.
5.3. Prakses vadītāju, amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju uzņēmumos profesionālās kompetences pilnveide

Kopīgi pedagogu profesionālās pilnveides
pasākumi notiek par tādām tēmām kā bērnu
tiesības un darba drošība.
Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi
notiek arī atsevišķi struktūrvienībās.
Daļa pedagogu ir izteikuši vēlmi apgūt angļu
valodu.

Mācību prakses NMV struktūrvienībās vada
NMV pedagogi.
Darba vidē balstītas mācības mūzikas un dejas
izglītojamiem ir integrētas mācību procesā un
tiek īstenotas, piedaloties konkursos,
koncertos, izrādēs un radošos projektos
sadarbībā ar LNOB, teātriem, orķestriem u.tml.

Turpināt un stiprināt sadarbību ar
LNOB un koncertorganizācijām ne
tikai mācību prakses ietvaros, bet arī
kā daļu no mācību procesa.

Struktūrvienī
bu vadītāji,
nodaļu
vadītāji,
projektu
vadītāji,
metodiķi.

1. Katru gadu organizēt vienu
vai vairākus kopīgus
profesionālās pilnveides
pasākumus ar darba devēju
pārstāvjiem.
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2.6. SVID
Nosakot NMV stratēģiskos mērķus, ir veikta NMV stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze, sk. tabula Nr. 11
Tabula Nr. 11 SVID analīze
STIPRĀS PUSES
NMV skolu reputācija un prestižs.
Izglītības kvalitāte (sekmes
centralizētajos eksāmenos virs vidējā
līmeņa valstī, profesionālās
kvalifikācijas eksāmenos, 85%
izglītojamo vērtējumi ir 8,9,10 balles).
Izglītojamo panākumi valsts un
starptautiskos konkursos.
Pedagogu profesionalitāte
(metodika, pieredze, radošā un
profesionālā darbība).
Izglītojamo sākotnējais mācību
sasniegumu līmenis, (atlase,
motivācija mācīties).
KM atbalsts (KM piešķir papildus
finansējumu mācību aprīkojumam un
infrastruktūrai).
Vecāku atbalsts.
Uzsāktie infrastruktūras
modernizācijas projekti Slokas ielā
52a un 52b, Kalnciema ielā 10 k-3.
Atjaunota Emīla Dārziņa koncertzāle
Kalnciema ielā 10 k-1.
Izstrādāta teritorijas attīstības vīzija
NMV ēkām Kalnciema ielā 10-12 un
Meža ielā 15.
Dienesta viesnīcas pieejamība.
Administratīvo un finanšu resursu un
procesu optimizēšana NMV izveides
rezultātā.

VĀJĀS PUSES
NMV atpazīstamības trūkums.
Nepietiekama komunikācija NMV un
KM vadības līmenī par NMV
stratēģiskajiem mērķiem un
uzdevumiem.
Nepietiekama NMV iekšējā
komunikācija.
Pedagogu ataudze (t.sk. zināšanu un
prasmju ataudze).
Iekšējā atbalsta sistēmas (sociālais
pedagogs, logopēds)
nepietiekamība.
Novecojusi infrastruktūra (ēkas,
telpas, aprīkojums, vide).
NMV Erasmus+ projektu vadības
sistēmas sašķeltība pa
struktūrvienībām.
Būtiski pieaugusi administratīvo
darbinieku un vadības darba slodze.
Valsts darbinieku atlīdzības sistēmā
noteikto “griestu” dēļ nav iespējas
palielināt administratīvā personāla
atalgojumu.
Gada sākumā grūti prognozēt
papildu finansējuma (mācību līdzekļi,
u.c.) piešķiršanas apmēru un
termiņus, kā rezultātā ir apgrūtināta
iepirkumu plānošana.
Nav skaidrības par NMV IT personāla
un resursu nākotni.

IESPĒJAS
NMV stratēģisko mērķu un
prioritāšu noteikšana un uzdevumu
izpildes kontroles īstenošana.
Infrastruktūras atjaunošanas
turpināšana.
Spēcīgas vadības komandas
veidošana.
Jaunu pedagogu un zināšanu
piesaiste (pedagogu ataudze).
Starpdisciplināru pilotprojektu, kur
apvienota mūzikas, mākslas un
dejas īstenošana.
Vienotas NMV projektu vadības
sistēmas izveide, kas koncentrētos
uz NMV līmeņa projektiem.
Organizēšana, izmantojot
modernizēto mācību infrastruktūru.
Starptautiskās sadarbības
stiprināšana.
Izglītības piedāvājuma dažādošana,
t.sk. uzsākot interešu izglītības,
profesionālās pilnveides un
pieaugušo IP (klātienē un daļēji
attālināti).
Mūzikas, dejas un mākslas izglītības
kā kultūrizglītības nišas
stiprināšana.
Finansējuma piesaiste (t.sk. pašu
ieņēmumu palielināšana).

DRAUDI
Dibinātāja atbalsta zaudēšana
(politiskā kursa maiņa, vadības
nomaiņa).
Konkurētspējas kritums,
samazinoties potenciālo
izglītojamo (un viņu vecāku)
interesei par iespēju mācīties
NMV.
Nepietiekams attīstības temps,
salīdzinājumā ar citām (IZM un
KM) izglītības iestādēm.
Resursu nepietiekamība
infrastruktūras uzturēšanai un
uzlabošanai, kā rezultātā
pasliktinās mācību vide.
Covid-19 pandēmijas radīto
ierobežojumu dēļ sabiedrībā
mazinās interese par mūzikas,
mākslas un dejas norisēm un
kultūrizglītību kā tādu.
Covid-19 pandēmijas
ierobežojumu dēļ noteiktā
ilgstoša attālināta mācību
procesa rezultātā pasliktinās
izglītības kvalitāte.
NMV cilvēkresursu “izdegšana”
pārāk lielas darba slodzes
rezultātā.
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STIPRĀS PUSES
Iepirkumu sistēmas optimizēšana.
Vienotas NMV IT sistēmas izveide.
Vienotas pedagogu darba kvalitātes
izvērtēšanas un darba samaksas
sistēmas izveide.
Pedagogu (t.sk. pedagogu amatu)
darba samaksas pieaugums (10%
PIKC piemaksas un darba algas
likmes palielinājums).
Nodrošināta izglītības psihologa
atbalsta pieejamība visās NMV
struktūrvienībās, t.sk. RDKS un
EDMS.
Veselības apdrošināšanas sistēmas
izveide NMV nodarbinātajiem.
NMV pašu ieņēmumu palielinājums,
palielinot interešu izglītības
piedāvājumu (organizējot
sagatavošanas kursus).

VĀJĀS PUSES
NMV nevar patstāvīgi iegādāties IT
aprīkojumu, kas apgrūtina specifisku
datorsistēmu un iekārtu, piemēram,
Macintosh datoru, iegādi mācību
procesa vajadzībām.
NMV izglītojamo stipendijām
piešķirtais finansējums ir
nepietiekams , lai nodrošinātu
līdzvērtīgu stipendiju apmēru,
salīdzinot ar citu dibinātāju
profesionālām izglītības iestādēm.
NMV dienesta viesnīcas
infrastruktūra ir novecojusi un telpu
skaits ir nepietiekams (izglītojamie
pārsvarā dzīvo pa 3 vienā istabiņā).
NMV līmenī vāja metodiskā darba
koordinācija vispārizglītojošajos
mācību priekšmetos.
Nepietiekama sadarbība ar Skolas
Padomi.
Nepietiekama sadarbība ar NMV
Konventu.

IESPĒJAS

DRAUDI

NMV pedagogu darba samaksas
palielināšana, kas būtu līdzvērtīga
Rīgas pašvaldības skolu pedagogu
darba samaksai.
NMV administratīvi tehnisko
darbinieku darba samaksas
palielināšana līdz konkurētspējīgam
līmenim.
NMV izglītojamo stipendiju
palielināšana līdz citu dibinātāju PII
līmenim.
Produktīvas un mērķtiecīgas
sadarbības ar NMV Padomi un NMV
Konventu plānošana.
Izglītojamo skaita pieaugums
interešu IP.
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2.7. PLĀNOTĀS “ZAĻĀS” INVESTĪCIJAS UN
AKTIVITĀTES
NMV “Zaļās” investīcijas un aktivitātes vērstas šādos virzienos:
Ēku energoefektivitātes un ilgtspējas uzlabošana
− Pārbūvētajās un no jauna uzbūvētajās ēkās nodrošināti energoefektivitātes
risinājumi, samazinot enerģijas patēriņu.
− Būvdarbu iepirkumi tiek veikti kā zaļie iepirkumi, kas paredz dabai draudzīgu
un ilgtspējīgu materiālu izmantošanu.
− Ēku apgaismojumā paredzēta 100% pāreja uz LED spuldzēm.
Ergonomiskas vides veidošana
− NMV prioritāte ir veidot cilvēkiem ērtu un ergonomisku vidi. Ņemot vērā
izglītojamo, pedagogu un darbinieku ieteikumus, visās IP īstenošanas adresēs
plānots izveidot atsevišķas atpūtas telpas izglītojamiem, pedagogiem un
darbiniekiem.
− Visās IP īstenošanas adresēs tiks nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
− Tiks uzlabota gaisa kvalitāte telpās, uzlaboti apgaismojuma risinājumi, kā arī
nodrošināta labāka skaņas izolācija.
− Telpu un ārējās teritorijas labiekārtošanā materiālu izvēlē priekšroka tiks dota
ekoloģiskiem materiāliem.
− Visās izglītības procesa īstenošanas vietās plānots izvietot velosipēdu
novietnes un aktīvās atpūtās zonas ārtelpās.
Zaļas domāšanas iekļaušana izglītības procesā
− NMV plāno iesaistīties Ekoskolu programmā, kurā piedalās jau vairāk nekā 56
000 skolu visā pasaulē, Latvijā gandrīz 200 izglītības iestādes, tai skaitā
pirmsskolas izglītības iestādes un augstskolas. Ekoskolas ir atvērta un
demokrātiska programma, kas sniedz iespēju izglītojamiem veidot un īstenot
aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan
mājās. Ekoskolu programma ir balstīta kompetenču pieejā un ir veids, kas
palīdz sasniegt gan mācību standartā un programmās definētos sasniedzamos
rezultātus, gan vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības mērķus.
Zaļās domāšanas principu ieviešana ikdienas norisēs
− Tiek plānots veikt atkritumu šķirošanu visās IP īstenošanas vietās, pieprasot
šo prasību ievērot arī ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem.
− NMV teritorijas apzaļumošanu plānots veikt bioloģiski daudzveidīgi, bērniem
un jauniešiem ļaujot iepazīt augu valsti gan mācībās, gan skolas pagalmā.
− Tiks veicināts aktīvs un sportisks dzīvesveids, uzsvaru liekot uz aktivitātēm
svaigā gaisā.
− Baleta IP izglītojamiem uzlabots fizioterapeita atbalsts.
− Mūzikas IP izglītojamiem ieviesti stājas uzlabošanas pasākumi.
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2.8. PLĀNOTIE PAŠU IEŅĒMUMI
NMV ienākumu avotu veido maksas pakalpojumi, kuru izcenojumi apstiprināti 2019.
gada 17. decembrī MK noteikumos Nr. 663. “KM padotībā esošo PII maksas
pakalpojumu cenrādis”. NMV gūst ienākumus no izglītības pakalpojumiem, dienesta
viesnīcas pakalpojumiem, telpu nomas, mūzikas instrumentu un citiem
pakalpojumiem. Balstoties uz iepriekšējos gados novērotajām šo pakalpojumu
izmantošanas tendencēm un NMV iespējām periodā līdz 2027. gadam, ir izveidots
prognozējamo pašu ieņēmumu plāns.
Tabula Nr. 12 NMV plānotie ikgadējie pašu ieņēmumi

Pakalpojums

Mērķa grupa un
sasniedzamie rādītāji

Plānotie
pašu
ieņēmumi
2022. gadā
EUR

1

2

3

Mācību maksa
Mācību maksa interešu IP RBS
izglītojamam pēc
2. vispārizglītojošās klases
(140 stundu programma)

Provizoriskais
pašu
ieņēmumu
pieaugums
periodā no
2023.- 2027.
gadam vienā
gadā EUR
4

8 -9 gadus veciem
izglītojamiem
1 800,00

Mācību maksa interešu IP RBS
izglītojamam pēc
3. vispārizglītojošās klases
(210 stundu programma)

9 -10 gadus veciem
izglītojamiem

Mācību maksa interešu IP EDMS,
mācību pamata priekšmets
"Solfedžo"

5-6 gadu veciem
izglītojamiem

7 100,00

Mācību maksa interešu IP EDMS,
mācību papildus priekšmets
"Ritmika"

5-6 gadu veciem
izglītojamiem

5 500,00

Mācību maksa interešu IP JRMS
Profesionālie sagatavošanas kursi
zīmēšanā un gleznošanā

14–25 gadus veciem
izglītojamiem -> 15
izglītojamie gadā

Mācību maksa mākslas
profesionālās ievirzes IP "Vizuāli
plastiskā māksla" (20V)

10 - 16 gadus veciem
izglītojamiem

Mācību maksa profesionālās
pilnveides IP "Mūsdienu ritma
mūzika" (20P)

Izglītojamiem, kas ieguvuši
vispārizglītojošo vidējo
izglītību un kam ir
priekšzināšanas mūzikā

4 035,00

35 000,00

13 500,00

8 000,00

1 000,00
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Profesionālie sagatavošanas kursi
RDKS solfedžo un specialitātē

Izglītojamiem, kas ieguvuši
pamatskolas izglītību,
sagatavošana
iestājeksāmeniem RDKS -> 10
izglītojamie gadā

Mācību maksa interešu izglītības
programmā RDKS mācību
priekšmets "Solfedžo" un
"Ansamblis"
Profesionālās pilnveides
programmas (160 h) JRMS
Profesionālās tālākizglītības
programmas (2 184 h) JRMS
Dienesta viesnīca

5-6 gadus veciem
izglītojamiem -> 45
izglītojamie gadā

Dienesta viesnīcas pakalpojumi
izglītības iestādes izglītojamam

NMV izglītojamie-> 48
izglītojamie gadā

Dienesta viesnīcas pakalpojumi
citas izglītības iestādes
izglītojamajam
Dienesta viesnīcas pakalpojumi
izglītojamo vecākiem un pārējām
personām

Citu mācību iestāžu
izglītojamie

1 500,00

10 935,00

Visi vecumi-> vismaz 5
izglītojamie gadā
Visi vecumi-> vismaz 12
izglītojamie gadā

Dienesta viesnīcā dzīvojošo
vecākiem un pārējām
personām.

3 500,00
24 000,00

22 000,00

12 000,00

200,00

200,00

Noma
Telpu noma ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējam

Juridiskām personām
ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai NMV
izglītojamiem un darbiniekiem

Sporta zāles noma

Fiziskas un juridiskas
personas-> Pieaugums par
40% gadā
Fiziskas un juridiskas
personas
Fiziskas un juridiskas
personas-> Pieaugums par
100% gadā
Fiziskas un juridiskas
personas

Baleta zāles noma
Koncertzāles noma

Pārējo telpu noma
Mūzikas instrumentu noma

NMV izglītojamie->
Pieaugums par 20% gadā

Skatuves kostīmu noma

Fiziskas un juridiskas
personas

3 700,00

4 500,00

1 800,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00

1 800,00
5 000,00

1 000,00

100,00

Cits
Dalības maksa NMV rīkotajā
seminārā, tālākizglītības kursos,
meistarklasēs vai koncertā konkursā

Tirdzniecības vietas noma automātu
izvietošanai

Vispārizglītojošo un
profesionālo mācību
priekšmetu pedagogiem,
profesionālās ievirzes un
profesionālās IP
izglītojamiem (fiziskas un
juridiskas personas)->
Pieaugums par 15% gadā
Juridiskas personas dzērienu un uzkodu automātu
apsaimniekotāji

5 500,00

825,00

500,00
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Arhīva izziņas, diplomu dublikāta,
izglītojamā apliecības
sagatavošanas un izglītojamā
atzīmju grāmatiņas atjaunošanas

NMV struktūrvienību bijušie
un tagadējie darbinieki un
izglītojamie vai to likumiskie
pārstāvji

Ieņēmumi par komunālajiem
pakalpojumiem

Fiziskas un juridiskas
personas

13 000,00

Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem

Fiziskas un juridiskas
personas

5 000,00

Kopā

50,00

125 985,00

70 060,00

Plānots 2022. gadā noteikt izcenojumus pārbūvētajai koncertzālei un jaunuzceltajai
sporta zālei, aktualizējot NMV maksas pakalpojumu cenrādi.
Gadījumā, ja tiks iegādāts 3D skenēšanas studijas un Virtuālās producēšanas studijas
aprīkojums (sk. pielikumu Nr. 5), šī aprīkojuma iznomāšana var dot vēl papildus pašu
ieņēmumus.
Prognozēts, ka līdz 2027. gadam, viena gada ietvaros pašu ieņēmumi varētu
palielināties par 70 060,00 EUR. Plānotie ieņēmumi 2023.-2027. gadā palielināsies
saistībā ar maksas pakalpojumu cenrāža izmaiņām, jaunu maksas IP uzsākšanu un
labas pārvaldības principu ievērošanu NMV darbībā.

2.9. PIEEJAMO FINANŠU RESURSU UN IZDEVUMU
RAKSTUROJUMS
Tabula Nr. 13 Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra 2021.-2022.gadā.
2021. g.
izpilde,
EUR

Īpatsvars % no
kopējiem
resursiem/
izdevumiem
(2021.g.)

Īpatsvars % no
kopējiem
resursiem/
izdevumiem
(2022.g.)

2022.g. plāns,
EUR

Kopējie resursi izdevumu
segšanai

6 768 689,00

100

7 044 782,00

100

Pašu ieņēmumi

96 383,00

1

125 985,00

2

Saņemtie transferti
Dotācija no vispārīgiem
ieņēmumiem
Izdevumi kopā

106 887,00

2

50 575,00

1

6 565 419,00

97

6 868 222,00

97

6 768 259,00

100

7 044 782,00

100

Atlīdzības izdevumi
Preču un pakalpojumu
izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
(stipendijas)
Kapitālie izdevumi

6 069 374,00

90

6 370 791,00

90

505 045,00

7

474 530,00

7

158 980,00

2

158 980,00

2

34 860,00

1

40 481,00

1

97% no kopējiem resursiem izdevumu segšanai veido valsts dotācija, kas paredzēta
izdevumu segšanai par izglītības iegūšanu izglītojamiem IZM akreditētajās
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profesionālās vidējās IP, pamatizglītības un profesionālās ievirzes IP. Dotācija tiek
novirzīta pedagogu un darbinieku atlīdzībai, iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,
izglītojamo stipendiju izmaksai un kapitālo izdevumu iegādei.
2% ir saņemtie transferti no Rīgas pilsētas pašvaldības, kuri tiek novirzīti 5.-9. klašu
izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai un transferti no IZM 1.-4. klašu izglītojamo
ēdināšanas izdevumu segšanai.
Tabula Nr. 14 Ieņēmumu struktūra 2021.-2022.g.
2021. gada plāns,
EUR
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi kopā
Mācību maksa

2021. gada izpilde,
EUR

2022. gada plāns,
EUR

125 585,00

96 383,00

125 985,00

62 135,00

53 170,00

62 435,00

Pārējie ieņēmumi par izglītības
pakalpojumiem

4 715,00

663,00

5 500,00

Ieņēmumi par dokumentu
izsniegšanu un kancelejas
pakalpojumiem

50,00

40,00

50,00

Ieņēmumi par nedzīvojamā
nekustamā īpašuma nomu

13 000,00

2 014,00

6 000,00

Ieņēmumi par viesnīcu
pakalpojumiem

13 400,00

9 136,00

22 000,00

Ieņēmumi no kustamā īpašuma
iznomāšanas

5 000,00

5 665,00

6 000,00

Ieņēmumi par komunālajiem
pakalpojumiem

23 500,00

21 910,00

19 000,00

Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem

3 785,00

3 785,00

5 000,00

Plānotie pašu ieņēmumi 2021. gadā bija 125 585,00 EUR, savukārt izpilde bija
96 383,00 EUR jeb 77 % no plānotā. Pašu ieņēmumu samazinājums galvenokārt
saistīts ar Covid-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem.
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Tabula Nr. 15 NMV papildu finansējumu struktūra 2021.-2022.g.

Resursi

1
Kultūrizglītība Mācību līdzekļu iegāde.

2021. gada
izpilde kopā,
EUR
2
42 286,00

2021. gada
izpilde
atlīdzība, EUR
3

2021. gada
izpilde preces
un
pakalpojumi,
EUR
4
29 787,00

Kultūrizglītība Pakalpojumu izmaksu segšanai, nodrošinot Vispārīgās datu
regulas prasības , tai skaitā datu aizsardzības speciālista algošanai.
Kultūrizglītība Pagaidu telpu un sporta zāles Meža ielā 1, Rīgā, nomas maksas
segšanai, Multifunkcionālās zāles pārbūvei un atjaunoto mācību telpu
aprīkojuma iegādei.
Kultūrizglītība MK sēdes protokollēmums (prot. Nr.51 55.§), lai nodrošinātu
Multifunkcionālās zāles un tās infrastruktūras uzlabošanu, sakārtošanu.

6 017,00

6 017,00

541 744,00

384 355,00

Kultūras projekti un investīcijas.

10 990,00

235 000,00

2021. gada
izpilde
kapitālie
izdevumi,
EUR

2022.gada
plāns, EUR

5
12 499,00

6
11 400,00

157 389,00

152 068,00

235 000,00
10 990,00

5 662 623,00
7 980,00

Kultūras mantojums.
Kultūras projekti un investīcijas Latvijas valsts 100gade.

11 087,00

11 087,00

VKKF.

22 000,00

7 500,00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana Energoefektivitātes paaugstināšana NMV ēkā Slokas ielā 52b,
Rīgā.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana NMV modernizācija.
ESF projekts 8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai.
Izglītojamo mācību prakses un pedagogu apmaiņas programmas Erasmus+
ietvaros 2018-1-LV01-KA102-046860 projekts Pieredzes māksla (Experience
art).
Izglītojamo mācību prakses un pedagogu apmaiņas programmas Erasmus+
ietvaros 2020-1DE03_KA229-077121_5 projekts Kļūsim zaļāki! Izmantojiet
atkārtoti, atsakieties, pārdomājiet, šķirojiet!
Izglītojamo mācību prakses un pedagogu apmaiņas programmas Erasmus+
ietvaros 2017-1-FI01-KA202-034776 projekts MusicXchain.

150 000,00

2 399 878,00

20 604,00

31 073,00

28 414,00

7 581,00

2 659,00

14 500,00

50 223,00

150 000,00

322 948,00

2 379 274,00

1 068 335,00
53 000,00

7 581,00

8 722,00

1 060,00

7 662,00

3 357,00

4 700,00

3 310,00
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Izglītojamo mācību prakses un pedagogu apmaiņas programmas Erasmus+
ietvaros 2021-1LV01-KA122-VET-000017132 projekts Francijas mākslas
valoda (Lingua Franca of arts).
LNG MK rīkojums Nr. 680 "Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai
attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības un PII
pedagogiem".
LNG MK rīkojums Nr. 110, lai nodrošinātu finansējumu samaksai par
individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un
atbalsta personālam.
LNG MK rīkojums Nr. 236, lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju
piemaksu 300 EUR.

22 557,00

2 368,00

8 201,00

8 201,00

64 606,00

64 606,00

30 900,00

30 900,00

LNG VKKF.

30 000,00

LNG MK rīkojums Nr. 493 un FM rīkojums Nr. 421 , lai nodrošinātu
Multifunkcionālās zāles pārbūvi un aprīkošanu.
LNG MK rīkojums Nr. 526 un FM rīkojums Nr. 477, lai nodrošinātu pārbūves
darbu veikšanai ēkās Slokas ielā 52a un 52b un Kalnciema ielā 10, k-2 un 10,
k-3, Rīgā.
LNG MK rīkojums Nr.661 un FM rīkojums Nr.603, lai nodrošinātu PIKC
„Nacionālā Mākslu vidusskolas” pārbūvēto un jaunizbūvēto telpu aprīkošanu.
LNG MK rīkojums Nr. 140 "Piemaksas par epidemioloģisko nosacījumu,
loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādē".
LNG MK rīkojums Nr. 189 Piemaksas pedagogiem par izglītības pakalpojuma
nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos.

849 399,00

849 399,00

1 436 730,00

1 436 730,00

636 057,00

636 057,00

Kopā gadā papildus finansējums

20 189,00

1 274,00

10 429,00

28 726,00

31 280,00
40 239,00
6 548 185,00

156 200,00

492 411,00

5 899 574,00

7 410 525,00
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3. NEPIECIEŠAMIE IEGULDĪJUMI
3.1. E-VIDE UN TĀS ATTĪSTĪBA
Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2020.-2027. gadam, ar kurām tiek
noteikta vienota valsts pārvaldes, tautsaimniecības un sabiedrības digitālās
attīstības politika, ir definēts, ka izglītības sistēmai ir jāspēj katram Latvijas
iedzīvotājam apsteidzoši sniegt mūsdienu realitātei nepieciešamās digitālās caurviju
un profesionālās prasmes, t.sk. caur iespēju līdzdarboties mācību procesā,
izglītojamajam kļūstot par zināšanu kopradītāju. Izglītības sistēmai jāspēj dot dziļāku
sapratni par iespējām, izaicinājumiem un ētiskiem jautājumiem, kurus izvirza digitālā
transformācija, un izglītības sektoram pašam ir jāspēj mainīties un virzīt digitālās
pārmaiņas, nodrošinot mūsdienīgu, individualizētu un atvērtāku mācību procesu,
ieviešot un attīstot modernus digitālus risinājumus un mācību līdzekļus, uzlabojot
pārvaldības efektivitāti. Šādu pārmaiņu priekšnosacījums ir atbilstoša mācībspēku un
izglītības iestāžu vadības kapacitāte.
NMV mācību programmu apguvē ļoti nozīmīga ir klātienes izglītība, tāpēc e-vides
attīstība lielākoties saistāma ar mācību procesa administrēšanu, digitalizēto
metodisko materiālu bibliotēkas veidošanu un eksperimentiem ar virtuālās realitātes
izmantošanu mācību procesā.
NMV mērķi saistībā ar e-vides attīstību ir:
Izstrādāt atsevišķo struktūrvienību mājaslapas, t.sk. paredzot, ka
struktūrvienību mājaslapās regulāri tiks izvietoti digitāli metodiskie materiāli
par specifiskām dejas, mūzikas un mākslas mācību metodikas tēmām, kas būs
pieejami jebkuram interesentam;
Izstrādāt NMV un tās struktūrvienību mājaslapas saīsināto versiju angļu
valodā;
Visu struktūrvienības mācību procesa organizēšanai, saziņai ar izglītojamiem,
vecākiem un pedagogiem turpināt izmantot E-klases platformu;
Attālināto mācību nepieciešamības gadījumā turpināt izmantot risinājumus,
ko piedāvā Zoom, MS Teams, Google Meet un Google Clasroom platformas;
Datu drošības procedūru ievērošanai izmantot ārpakalpojuma sniedzēju
pakalpojumus;
Izmantot jauno tehnoloģiju risinājumus visos mediju priekšmetos un daļēji arī
stājmākslas priekšmetos, piemēram, lai izvērtētu virtuālās realitātes
izmantošanas iespējas plastiskās anatomijas un tēlniecības/ formveidošanas
apguvē u.c.;
Turpināt digitālo mācību materiālu izstrādi nākotnē t.sk. nodrošinot inovatīvu
saturu;
Aprobēt esošu vai izveidot vienotu e-platformu regulāru aptauju veikšanai
mācību procesa kvalitātes monitorēšanai, kā arī, lai uzkrātu datus ilgākā
periodā tendenču analīzei un stratēģisku lēmumu pieņemšanai;
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Ieviest digitālos risinājumus (elektroniskās grāmatas) mūzikas mācību
priekšmetu apguvē, mazinot nepieciešamību pēc liela apjoma nošu materiāla
kopēšanas uz papīra.
Visu struktūrvienību (t.sk. NMV kopējās) IT un E-vides uzturēšanas izmaksas (esošās
un plānotās) sk. pielikumā Nr. 5.

3.2. MĀCĪBU VIDES INFRASTRUKTŪRAS
RAKSTUROJUMS
Esošā situācija
NMV mācību process ir izvietots dažādās ēkās un adresēs:
JRMS – Hāmaņa ielā 2a, Rīgā,
RDKS – Meža ielā 15, Rīgā,
EDMS – Kalnciema ielā 10, Rīgā,
RBS – Kalnciema ielā 12, Rīgā.
Par ēkām, kas atrodas Meža ielā 15, Kalnciema ielā 12, Kalnciema ielā 10 izmantošanu
ir noslēgti apsaimniekošanas un lietošanas līgumi ar VAS „Valsts nekustamie
īpašumi”. Ēka Hāmaņa ielā 2a ir Rīgas pašvaldības īpašums, un par to tiek maksāta
nomas maksa. Visu skolu ēkas ir tikai daļēji piemērotas izglītojamo skaitam un IP
īstenošanas specifiskajām prasībām mūzikā, mākslā, multimediju un foto dizainā un
dejā. Ēku kapacitāte tiek pārsniegta, atsevišķas ēku daļas ir uzskatāmas par
neatbilstošām higiēnas, akustikas, atbilstoša apgaismojuma un citām normatīvo aktu
prasībām (MK 2002. gada 27. decembra noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības
iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmas un MK 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””).
Lai risinātu telpu nepietiekamības un neatbilstības problēmu ir uzsākta NMV telpu
infrastruktūras attīstība un uzsākti pārbūves darbi šādām ēkām:
Slokas ielas 52a un 52b ēku pārbūve JRMS mācību programmu īstenošanai;
Kalnciema ielā 10k-2 un k-3 ēku pārbūve, pārbūvējot EDMS mācību korpusu
un izbūvējot jaunu sporta zāli EDMS, RDKS, RBS izglītojamiem.
Kalnciema ielas 10 ēkās – mūzikas un baleta zāles pārbūve.
NMV ir dienesta viesnīca – Meža ielā 15, kur ir pieejamas 72 gultas vietas, no kurām
katru gadu tiek izmantotas vidēji 72 vietas, tādējādi nodrošinot 100% piepildījumu.
Katru gadu iesniegumu par vietas piešķiršanu dienesta viesnīcā ir vairāk nekā esošās
gultasvietas. 2021./2022. m.g. 12 izglītojamajiem netika piešķirtas gultasvietas vietu
trūkuma dēļ. Dienesta viesnīcā nav numuru personām ar īpašām vajadzībām.
Turpmākā rīcība
Ņemot vērā pārbūvēto un jaunbūvēto telpu apjomu, aktuāls ir aprīkojuma
nodrošinājuma jautājums gan profesionālās izglītības nodrošināšanai (t.sk.
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instrumentārijs, darba instrumenti, specializēti darba galdi, deju grīdu segumi), gan
sporta, IT, vispārizglītojošā mācību procesa aprīkojums, kā arī koplietojamo telpu un
mēbeļu nodrošinājums kopumā. Lai arī daļēji ir pielāgojams aprīkojums, kas ticis
izmantots līdz šim, tomēr lielākā daļā aprīkojums ir morāli novecojis, neatbilstošs
mūsdienu izglītības procesam un mācību saturam. Līdz ar to NMV ir uzsācis daļēju
aprīkojuma modernizācijas procesu, kam piešķirts valsts budžeta finansējums 2021.
gadā (skat. tabula Nr. 18 Nepieciešamie ieguldījumi NMV mācību vides infrastruktūrā).
Plānojot NMV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, īpašu uzmanību jāvelta
mācību kabinetu aprīkojuma un mācību līdzekļu iegādei, kā arī jaunākām tehnoloģijām
– IT iekārtām, datorprogrammām, audio un videoiekārtām, datu kamerām, brīvi
pieejamam bezvadu internetam mācību korpusos.
Attiecībā uz dienesta viesnīcu Meža ielā 15 plānota telpu atjaunošana un pārbūve,
palielinot gultas vietu skaitu uz 120 (110 – izglītojamiem un 10 – viespedagogiem),
saistībā ar izglītojamo skaita pieaugumu no 2016./2017.m.g. un prognozēto
izglītojamo skaita pieaugumu līdz 2026./2027.m.g..
Dienesta viesnīcā tiks
nodrošinātas vietas izglītojamiem ar kustību traucējumiem.
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Tabula Nr. 16 Mācību vides infrastruktūras raksturojums
Mācībām izmantojamās telpas
(t.sk. tehniskais stāvoklis, kopējā
platība m2 u.c. informācija, kas
raksturo mācību vidi).

Dabaszinātņu kabinetu
aprīkojuma raksturojums

Pieejamais IKT apraksts mācību
vajadzībām – IKT vienību skaits un

Sporta
infrastruktūra

Dienesta
viesnīca

(materiāltehniskie līdzekļi, ierīces,
piederumi, vielas u.c. dabaszinātņu
mācību priekšmetu apguvei
nepieciešamais aprīkojums)

raksturojums, tai skaitā norādot, vai tā ir vecāka
par 5 gadiem (multimediju kabinetu aprīkojums
(portatīvo datoru, multimediju tehnikas un
atbilstošas programmatūras skaits); stacionāro
datoru komplektu skaitu (sistēmbloks ar tajā
uzstādītu licencētu programmatūru, monitors,
tastatūra, pele, viedkaršu lasītājs); interaktīvo
tāfeļu, interaktīvo galdu skaits, lokālo tīklu
stāvoklis, u.c. raksturojums un skaits attiecībā
pret izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai
skaitā norādot, cik IKT vienības ir vecākas par 5
gadiem)

(slēgta vai atvērta
tipa sporta
infrastruktūra (ar vai
bez jumta, sporta
zāle un sporta
laukums) tai skaitā to
platība m2, noslodze
(t.sk. vai šo
infrastruktūru
izmanto cita
izglītības iestāde)

(noslodze – cik
un kādas NMV
izglītojamie
izmanto
dienesta
viesnīcu,
ietilpība gultas
vietu skaits, cik
un kuras NMV
struktūrvienība
s izmanto
dienesta
viesnīcu)

Tiek īstenota
atsevišķā korpusā
(skat. Kalnciema
10 k3)

2 856 m2
Izmanto
visu (4)
NMV skolu
izglītojami
e.
Kopā 72
gultas
vietas
(istabiņās
dzīvo
lielākoties
pa 3
izglītojami
em),
Viesnīcas
ietilpība
nav
pietiekama
.

Metodis
kās
funkcija
s
nodroši
nāšana

Mācību aprīkojums
profesionālās izglītības
pilnveidei (mācību

PIKC
metodis
ko
funkciju
nodroši
nāšana
notiek
esošo
NMV
finanšu
resursu
ietvaros
.

Investīcijas nenodrošina
dienesta viesnīcas
attīstību.

programmu pievilcības
uzlabošana, kā arī 2015.2020. g. veiktie ieguldījumi
pa finanšu avotiem)

Meža iela 15 (RDKS)
6 295 m2
Uzsākta ēkas atjaunošana pa
stāviem. Atjaunots viens stāvs.
Finansējuma piesaiste 2021. g.
plānota vēl 3 stāviem, apkures
un ventilācijas sistēmas
pārbūvei visā ēkā un daļējai
aprīkošanai.

Nepieciešams pilnveidot un
atjaunot dabaszinātņu kabineta
aprīkojumu.

Kopējais datortehnikas vienību skaits: 115,
no kurām:
20 gab.– portatīvie datori;
52 gab. – jaunākas par 5 gadiem;
63 gab. – vecākas par 5 gadiem.
2 gab.– interaktīvās tāfeles
ekspluatācijā kopš 2010 g.
NMV datortīkls uz doto brīdi spēj
nodrošināt simetrisku datu pārraidi ar
datu pārraides ātrumu 100/100Mbps.
Daļai RDKS nodaļai ir pieejams
bezvadu internets, kas darbojas uz
2.4GHz un 5GHz frekvencēm.
Datortīkls tiek regulāri modernizēts, lai
nodrošinātu mūsdienām atbilstošu
datu pārraides ātrumu.
Nepieciešamo
programmnodrošinājumu nodrošina
KM (attiecināms uz visu
struktūrvienību programmatūras
nodrošinājumu).
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Kalnciema iela 10 k-3 un 10 k-2 (EDMS mācību telpas)
2

4 359,9 m
2015.- 2020. g. finansēšanas
periodā uzsākta ēkas pārbūve,
kas tiks pabeigta 2022. g.

Nepieciešams pilnveidot un
atjaunot dabaszinātņu kabineta
aprīkojumu.

Stacionārie datori:
19 gab.–izglītojamajiem
36 gab.–pedagogiem
Portatīvie datori mācību procesam:
16 gab.– izglītojamajiem
20 gab. –pedagogiem
Planšetes:
0
Citas iekārtas:
31 gab.– datortehnika
administratīvajam, tehniskajam
personālam
4 gab. –interaktīvās tāfeles
20 gab. –prezentācijas iekārtas un TV
ekrāni klasēs
3– krāsainās drukas ierīces
0– CNC iekārtas
0 – Mācību robotu skaits

Tiek īstenota
atsevišķā korpusā
(skat. Kalnciema
10 k3)

Skat. Meža
iela 15.

Tiek īstenota
atsevišķā korpusā
(skat. Kalnciema
10 k3)

Skat. Meža
iela 15.

Kopā datori (stacionārie un portatīvie):
122 gab.–mācību procesam t.sk.
administratīvajam, tehniskajam
personālam– 31 gab., pedagogiem –
56 gab.
1 – datorklase
18 gab.– Izglītojamajiem mācību
procesam pieejamo datoru skaits
datorklasē
4 gab.– datortehnika, kas pieejama
izglītojamiem brīvpieejā
Procentuāli lielākā daļa datortehnikas
nodrošinājuma ir vecāka par 5.
Kalnciema iela12 (RBS)
1 355,3 m2
Nepieciešams telpu remonts un
profesionālās izglītības
nodrošinājuma aprīkojuma
pilnveide.

Vispārējo izglītību nodrošina
JRMS, RDKS un EDMS telpās.

Vispārējo izglītību nodrošina JRMS, RDKS
un EDMS telpās.

Kalnciema iela 10 k-1 (mūzikas un baleta zāle)
1 355,3 m

2

Vispārējo izglītību nodrošina
EDMS telpās.

Vispārējo izglītību nodrošina EDMS telpās.

Tiek īstenota
atsevišķā korpusā

Skat. Meža
iela 15.
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Nepieciešams telpu remonts un
profesionālās izglītības
nodrošinājuma aprīkojuma
pilnveide.

(skat. Kalnciema
10 k3)

Kalnciema iela 10 k-1 (mūzikas un baleta zāle)
2

468,00 m
Tiek īstenota zāles pārbūve un
aprīkošana. Pārbūves un
aprīkošanas darbus plānots
pabeigt līdz 2021.g. beigām. Uz
doto brīdi pabeigts.

Mūzikas un baleta zāles funkcijas
neparedz dabas zinātņu kabineta
aprīkojumu.

Mūzikas un baleta zāles funkcijas
neparedz IT infrastruktūras aprīkojumu.

Mūzikas un baleta
zāles funkcijas
neparedz sporta
infrastruktūru

Mūzikas un
baleta zāles
funkcijas
neparedz
dienesta
viesnīcas
nodrošināšan
u.

Kalnciema iela 10 k-3 (sporta zāle RDKS, EDMS, RBS)
2

394,00 m
Norit ēkas pārbūve, demontējot
esošo ēku un veicot jaunas,
apjomīgākas sporta zāles
būvniecību (1 700 m2). Sporta
zāles ēka tiks celta 4 līmeņos,
paredzot arī papildus mācību
telpas RDKS EDMS, RBS.
Pārbūve tiks pabeigta un daļēji
aprīkota 2022. g.

Sporta zāles funkcijas neparedz
dabas zinātņu kabineta
aprīkojumu.

Sporta zāles funkcijas neparedz IT
infrastruktūras aprīkojumu.

Tiek nodrošinātas
sporta nodarbības
RDKS, EDMS, RBS.
Telpu
infrastruktūra un
apjoms uz šo brīdi
nav pietiekams.

Sporta zāles
funkcijas
neparedz
dienesta
viesnīcas
nodrošināšan
u.

Netiek
nodrošināta
sporta
infrastruktūra un
telpas ēkā. Tiek
meklēti pagaidu
risinājumi;
nodarbības ārpus
telpām, citu
izglītības iestāžu
telpās u.c.

Skat. Meža
iela 15.

Hāmaņa 2a (JRMS)
2

2 256 m
Pagaidu mācību telpas
(pašvaldības īpašums), mācību
process tiks pārcelts uz Slokas
ielu 52a un 52b.

Dabaszinātņu kabinets ir aprīkots
ar pietiekamu materiāltehnisko
bāzi, lai nodrošinātu mācību
priekšmeta apguvi. Dabaszinātņu
kabinets ir aprīkots ar:
1 Interaktīvā tāfele; (vecāka
par 5 g.);
1 portatīvais dators ar līdzi
pienākošos programmatūru;
(vecāks par 5 g.);
10 studentu portatīvie datori;
(vecāki par 5 g.);
1 skaļruņu pāris;
1 austiņas Logitech H390
headset USB black;
4 digitāli vēja ātruma
mērītāji;

Multimediju kabinets ir aprīkots ar:
1 televizoru;
1 audio/video kompleksu ar
skaļruņiem;
1 BluRay/DVD atskaņotāju;
1 Apple TV iekārtu;
1 projektoru (vecāks par 5 g.).
Foto kabinets ir aprīkots ar:
1 televizoru;
1 BluRay/DVD atskaņotāju;
1 Apple TV iekārtu (vecāks par 5 g.);
1 projektoru. (vecāks par 5 g.).
Skolotāju istabas ir aprīkota ar:
1 televizoru;
1 skaļruņu pāri;
1 BluRay/DVD atskaņotāju;
1 Apple TV iekārtu;

Plānots pāriet uz
Slokas ielas 52a un
52b ēkām (VNĪ
īpašumu) ar 2022. g.
beigām.
Līdz 2023. g. 10. martam
plānots pilnībā
atteikties no telpām
Hāmaņa ielā 2a,
izbeidzot nomas līgumu
ar Rīgas domi.
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1 šķetinošās krāsas disks uz
paliekamā;
1 baltā magnētiskā tāfele
pārvietojama;
10 temperatūras sensori;
1 skaņas sensors;
1 sprieguma sensors;
1 strāvas stipruma sensors;
1 kustības sensors;
1 spēka sensors;
1 gaismas intensitātes
sensors;
10 gaismas vārtu sensori;
1 spiediena sensors;
1 Infrasarkanā starojuma
termometrs;
1 spektroskops;
1 elektromagnētisko viļņu
skala;
1 DNS modelis;
10 trauku un piederumu
komplekti vielu karsēšanai,
iegūšanai un pagatavošanai;
10 mikroskopi

5 958 m2
1. Tiks veikta Slokas ielas 52a
ēkas atjaunošana, nodrošinot
vispārizglītojošo mācību
priekšmetu un
administratīvo, metodisko
fondu, bibliotēkas telpas un
aktu un sporta zāles.
2. Slokas ielas 52b pārbūve,
nodrošinot mākslas mācību
priekšmetu mācību telpas un
darbnīcas. Tiks atjaunotas
apkures, ūdensapgādes,
kanalizācijas, elektrības,
signalizācijas, ugunsdrošības
u.c. sistēmas.

Norit ēku pārbūve, telpas nav
aprīkotas.

1 MiniDV tape atskaņotāju (vecāks par
5.g.);
1 VHS atskaņotāju (vecāks par 5 g.);
1 analog-to digital konvertera iekārtu
(vecāks par 5 g.);
Zāles ir aprīkotas ar:
1 projektoru (vecāks par 5 g.);
1 skaļruņu komplektu (vecāks par 5 g.);
1 Apple TV iekārtu (vecāks par 5 g.);
1 portatīvo datoru prezentācijām.
Grafikas kabinets ir aprīkots ar:
1 televizoru;
1 portatīvo datoru (vecāks par 5 g.).
Mācību kabinets 8 ir aprīkots ar:
1 projektoru; (vecāks par 5. g.);
1 portatīvo datoru (vecāks par 5. g.).
Mācību kabinets 2 ir aprīkots ar:
1 projektoru; (vecāks par 5. g.);
1 portatīvo datoru (vecāks par 5. g.).
54 stacionārie datori ar ekrānu, peli un
klaviatūru, (no tiem 36 vecāki par 5 g.)
Lokālais datortīkls LAN, daļēji 100
Mbit, daļēji 1000 Mbit:
25 gab. (habi, tīkla slēdži, rūteri,
piekļuves punkti), (no tiem 20 vecāki
par 5 g.)
Slokas iela 52 a un Slokas iela 52b
Norit ēku pārbūve, telpas nav aprīkotas.

282 m2
Slokas ielas 52a
būvprojekta un
būvdarbu ietvaros
tiks atjaunota
sporta zāle,
ģērbtuves un
sporta inventāra
telpa.

Nav

Norit pārbūves darbi
52b, kurus
plānots pabeigt
un ēku aprīkot
līdz 2022. g. maija
beigām.
Slokas ielā 52a būvdarbi
uzsākti 2021. g. otrajā
pusē, un tos plānots
pabeigt 2022. g. Mācību
process Slokas ielā 52a
un 52b pilnībā varēs
uzsākties 2023. g.
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Tabula Nr. 17 Nekustamā īpašuma uzskatījums un īss raksturojums 2019./2020.m.g
Nekustāmā
īpašuma
objekta adrese
Meža iela 15
(RDKS)

Kalnciema iela
12;
Kalnciema iela
10

Hāmaņa 2a
(JRMS)
Slokas iela 52a
un Slokas iela
52b

2019./2020.g /m2

Vai ir veikti
ieguldījumi
2015.-2020.
g.

Ja ir veikti
ieguldījumi,
tad norādīt
par kādu
summu, EUR

7 190,10 m2

Kalnciema 10 mācību telpu platība
(pirms pārbūves):
1. Korpuss –1 (liters 001) mūzikas
un baleta zāle – 1 386,50 m2
2. korpuss –2 (liters 006)
Mūzikas korpuss – 2 017,80 m2
3. korpuss – 3 (liters 003) Mācību
korpuss – 2 342,10 m2
4. korpuss – 3 (liters 005) Sporta
zāle - 394,00 m2
5. Kalnciema 12 (liters 004) –
Baleta korpuss – 1 355,30 m2
2 256,00 m2

VB

2 100 000,00

ERAF, VB

8 185 286,00

-

-

ERAF, VB

3 810 622,05

6 239,30 m2

Nekustāmā īpašuma objekta
izmantošanas veids
RDKS mācību telpas profesionālajiem
un vispārizglītojošajiem mācību
priekšmetiem;
Dienesta viesnīca JRMS, RDKS, EDMS,
RBS.
RDKS, EDMS, RBS, RDKS mūzikas un
baleta zāle;
EDMS mācību telpas profesionālajiem
un vispārizglītojošajiem mācību
priekšmetiem;
RDKS, EDMS sporta zāle;
RBS mācību telpas profesionālajiem
mācību priekšmetiem. Vispārizglītojošā
izglītība tiek apgūta JRMS, RDKS un
EDMS telpās.

JRMS mācību telpas profesionālajiem
un vispārizglītojošajiem mācību
priekšmetiem
JRMS mācību telpas profesionālajiem
un vispārizglītojošajiem mācību
priekšmetiem NMV sporta zāle

Īpašuma
tiesības

Bilances vērtība,
EUR

VNĪ; nodots
apsaimniekoš
anā

307 186,59

VNĪ; nodots
apsaimniekoš
anā

143 949,91

Rīgas
pašvaldība;
noma
VNĪ; nodots
apsaimniekoš
anā

79 406,22

574 432,13
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3.3. INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĒŠANA UN VIDES
UZLABOŠANA
Esošā situācija
Uzsāktie investīciju projekti Slokas 52a / 52b:
Slokas 52b ēkas pārbūve un energoefektivitātes uzlabošana;
Slokas 52a ēkas atjaunošana;
Teritorijas labiekārtošana Slokas 52a/52b;
Slokas ielas 52a/ 52b aprīkošana.
Uzsāktie investīciju projekti Kalnciema 10 / Meža 15
Izstrādāta Kalnciema / Meža ielas ēku un teritorijas attīstības vīzija;
Pārbūvēto Kalnciema ielas 10 k-2, 10 k-3, Meža ielas 15 telpu un mūzikas un
baleta zāles aprīkošana;
Izstrādāts Meža ielas 15 ēkas 1.,2. un 4. stāva vienkāršotās atjaunošanas
projekts un ēkas ventilācijas un apkures sistēmu pārbūves projektēšanas
darba uzdevums;
Mūzikas un baleta zāles modernizēšana;
Mācību korpusa un sporta infrastruktūras modernizēšana Kalnciema iela 10 k2 un 10 k-3.
Turpmākā rīcība
Pabeigt iesāktos projektus līdz 2023. gada 31. decembrim;
Pārcelt JRMS no nomātajām ēkām Hāmaņa ielā 2a uz atjaunotajām ēkām
Slokas 52a un 52b, uzsākot mācību procesu Slokas 52a un 52b ne vēlāk kā
2023. gada 9. janvārī;
Pārtraukt Hāmaņa 2a nomas attiecības ar Rīgas domi ne vēlāk kā 2023. gada
10. martā;
Īstenot plānotos investīciju projektus:
1. Slokas iela 52a un 52b ēkas pārbūve un aprīkojums;
2. Meža iela 15 jaunbūve, pārbūve un aprīkojums;
3. Kalnciema iela 12, pārbūve un teritorijas labiekārtošana;
4. Kalnciema iela 10, ēkas pārbūve un aprīkojums.
Detalizētāku informāciju sk. tabula Nr. 18.
Nepieciešamie ieguldījumi
Esošās mācībām izmantojamās telpas – neremontēto telpu atjaunošana un
pārbūve (mūzikas mācību korpuss Kalnciema 10 k-2, baleta mācību korpuss
Kalnciema 12, Meža ielas 15 mācību korpusa nepārbūvētā daļa);
Dabaszinātņu kabinetu aprīkojums – aprīkojuma nodrošināšana atbilstoši
dabas zinātņu mācību programmu satura prasībām;
IKT – aprīkojuma nodrošināšana atjaunotajās telpās, pastāvīga IKT bāzes
pilnveide atbilstoši IKT attīstībai sadarbībā ar KM (detalizētāka informācija
pielikumā Nr. 5);
Sporta infrastruktūra – pārbūvēto sporta zāļu aprīkošana;
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Dienesta viesnīca – telpu atjaunošana un pārbūve Meža ielā 15 un aprīkošana;
Jaunas infrastruktūras izveide jaunām profesionālās IP – mācību korpusa
Meža 15 jaunbūve un aprīkošana;
Teritorijas labiekārtošana – Kalnciema 8a, 10/12, Meža 15 teritorija un
piekļuves zonas sakārtošana;
Mācību aprīkojums profesionālās izglītības pilnveidei – pārbūvēto un
jaunbūvēto telpu aprīkošana: mēbeles, mūzikas instrumenti, specializēti darba
galdi, instrumenti, datortehnika.

59

3.4. PLĀNOTIE UN NEPIECIEŠAMIE IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ, VIDĒ UN
MĀCĪBU VIDES INFRASTRUKTŪRĀ
Tabula Nr. 18 Nepieciešamie ieguldījumi NMV mācību vides infrastruktūrā

Mērķis

Ieguvums, kurās IP izmantos

Iespējamie
finansēšanas
avoti*

Finansējuma
apmērs, EUR

Finansējuma
apmērs EUR un
statuss –
piešķirts
(zilganzaļš) vai
identificēts
nepieciešamais
finansējums
(sarkans)

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

3 615 239,46

1.

2022.

102 715,54
(neparedzēto
būvdarbu
finansēšanai:
t.sk. pamatu
siltināšana,
pamatkonstr.
pastiprināšana)

1.

2023.

3 155 647,85

1.

2022.

638 220,62

1.

2022.

195 215,64

1.

2022.

9 157,24

1.

2021.

Slokas iela 52a un 52b

Pārbūves

Aprīkojums (t.sk.
izglītības procesa

Slokas iela 52a ēkas pārbūve.
Profesionālās vidējās IP "Mākslas";
Profesionālās vidējās IP "Vizuālās
saziņas līdzekļu māksla";
Profesionālās ievirzes IP "Vizuāli
plastiskā māksla";
Vispārējās pamatizglītības programma;
Profesionālās vidējās IP "Mūziklu
dziedātājs".

3 717 955,00

VB Covid-19
izplatības seku
novēršanai un
pārvarēšanai

ERAF 813, VB
līdzfinansējums

Slokas ielas 52b pārbūve.
Profesionālās vidējās IP "Mākslas";
Profesionālās vidējās IP "Vizuālās
saziņas līdzekļu māksla";
Profesionālās ievirzes IP "Vizuāli
plastiskā māksla".

3 989 084,11

Slokas iela 52a un 52b ēku aprīkošana.
Profesionālās vidējās IP "Mākslas";

412 000,00

ERAF 4212, VB
līdzfinansējums
VB Covid-19
izplatības seku
novēršanai un
pārvarēšanai
VB Covid-19
izplatības seku
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Mērķis

nodrošināšanai,
mēbeles, IT,
dabaszinātņu
kabineta aprīkošana)

Ieguvums, kurās IP izmantos

Finansējuma
apmērs EUR un
statuss –
piešķirts
(zilganzaļš) vai
identificēts
nepieciešamais
finansējums
(sarkans)

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

VB "Kultūrizglītība"

30 941,08

1.

2021.

ERAF, VB

371 901,68

2.

2023.-2027.

106 300,00

ERAF, VB

106 300,00

3.

2023.-2027.

995 200,00

ERAF, VB

995 200,00

4

2024.-2027.

ERAF, VB

6 000 000,00

2.

2023.-2027.

Finansējuma
apmērs, EUR

Profesionālās vidējās IP "Vizuālās
saziņas līdzekļu māksla";
Profesionālās ievirzes IP "Vizuāli
plastiskā māksla";
Interešu IP (sagatavošanas kursi
zīmēšanā un gleznošanā).

JRMS Profesionālās
vidējās i IP(33) JRMS
tehniskais aprīkojums
(studijas
iekārtošanai)*
detalizētu izmaksu
atšifrējumu sk.
pielikumā Nr. 5.

Slokas iela 52a un 52b ēku aprīkošana
Profesionālās vidējās IP "Mākslas";
Profesionālās vidējās IP "Vizuālās
saziņas līdzekļu māksla";
Profesionālās tālākizglītības un
pilnveides IP "Mākslas ", "Digitālo
produktu dizains", "Virtuālā
producēšana", "Foto pamati";
LKA, LMA, RDMV IP studenti un
pasniedzēji.

Jaunbūve

Jauna mācību korpusa izbūve (3056 m2)
Vispārējās pamatizglītības programma
(1.-9.kl.);
Profesionālās vidējās IP "Diriģēšana",
"Vokālā mūzika", "Džeza mūzika";
Profesionālās pilnveides IP "Mūsdienu
ritma mūzika";
Profesionālās ievirzes IP "Vokālā mūzika
– kora klase" un "Mūsdienu ritma
mūzika".

Iespējamie
finansēšanas
avoti*

novēršanai un
pārvarēšanai

Meža iela 15
6 000 000,00
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Mērķis

Pārbūves

Ieguvums, kurās IP izmantos

Meža ielas 15 1.,2. un 4. stāva pārbūve un
inženiertīklu pārbūve
Vispārējās pamatizglītības programma
(1.-9.kl.);
Profesionālās vidējās IP "Diriģēšana",
"Vokālā mūzika", "Džeza mūzika";
Profesionālās pilnveides IP "Mūsdienu
ritma mūzika";
Profesionālās ievirzes IP "Vokālā mūzika
– kora klase" un "Mūsdienu ritma
mūzika";
Interešu IP (sagatavošanas kursi
mūzikā).
Meža ielas 15 neatjaunoto stāvu pārbūve un
inženiertīklu pārbūve
Vispārējās pamatizglītības programma
(1.-9.kl.);
Profesionālās vidējās IP "Diriģēšana",
"Vokālā mūzika", "Džeza mūzika";
Profesionālās pilnveides IP "Mūsdienu
ritma mūzika";
Profesionālās ievirzes IP "Vokālā mūzika
– kora klase" un "Mūsdienu ritma
mūzika";
Interešu IP (sagatavošanas kursi
mūzikā).
RBS telpu pārbūve Meža ielā 15
Profesionālās vidējās IP "Deja",
"Laikmetīgā deja";
Profesionālās ievirzes IP "Deja";

Finansējuma
apmērs, EUR

Iespējamie
finansēšanas
avoti*

Finansējuma
apmērs EUR un
statuss –
piešķirts
(zilganzaļš) vai
identificēts
nepieciešamais
finansējums
(sarkans)

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

1.

2022.-2024.

1 012 000,00

VB, ERAF

1 012 000,00
(2022. g. plānots
veikt iepirkumu
4. stāva
remontam un
pieprasīt
finansējumu)

1 250 000,00

ERAF, VB

1 250 000,00

2.

2023.-2025.

250 000,00

ERAF, VB

250 000,00

2.

2023.-2025.
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Mērķis

Ieguvums, kurās IP izmantos

Finansējuma
apmērs, EUR

Iespējamie
finansēšanas
avoti*

Finansējuma
apmērs EUR un
statuss –
piešķirts
(zilganzaļš) vai
identificēts
nepieciešamais
finansējums
(sarkans)

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

Interešu IP (sagatavošanas kursi dejā).

Dienesta viesnīcas pārbūve Meža ielā 15
Aprīkojums (dienesta
viesnīcas
aprīkošana)

Aprīkojums (t.sk.
izglītības procesa
nodrošināšanai,
mēbeles, IT,
dabaszinātņu
kabineta aprīkošana)

Dienesta viesnīcas aprīkojums
Meža ielas 15 ēkas un jaunbūves korpusa
aprīkošana
Vispārējās pamatizglītības programma
(1.-9.kl.);
Profesionālās vidējās IP "Diriģēšana",
"Vokālā mūzika", "Džeza mūzika";
Profesionālās pilnveides IP "Mūsdienu
ritma mūzika";
Profesionālās ievirzes IP "Vokālā mūzika
– kora klase" un "Mūsdienu ritma
mūzika".

4 000 000,00

ERAF, VB

4 000 000,00

3.

2025.-2027.

520 000,00

ERAF, VB

520 000,00

3.

2025.-2027.

VB Covid-19
izplatības seku
novēršanai un
pārvarēšanai

203 815,95

1.

2021.

VB "Kultūrizglītība"

90 402,47

1.

2021.

ERAF ,VB

825 781,58

2.

2023.-2027.

ERAF, VB

17 000 000,00

2.

2023.-2027.

248 881,53

1.

2021.

1 120 000,00

Kalnciema iela 12

Pārbūves

Pārbūve, papildinot ar jaunu būvapjomu,
t.sk. centrālā ieejas mezgla pārbūvei
Mūzikas un dejas profesionālās vidējās
IP (22),
Mūzikas un dejas profesionālās ievirzes
IP (19).
Mūzikas un baleta zāles pārbūve
Mūzikas un dejas profesionālās vidējās
IP (22);

17 000 000,00

1 179 010,40

VB Covid-19
izplatības seku
novēršanai un
pārvarēšanai
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Mērķis

Ieguvums, kurās IP izmantos

Mūzikas un dejas profesionālās ievirzes
IP (19).
Mūzikas un baleta zāles aprīkošana
Mūzikas un dejas profesionālās vidējās
IP (22);
Mūzikas un dejas profesionālās ievirzes
IP (19).
Teritorijas
labiekārtošana
Esošo IP RBS
vispārizglītojošo
klašu aprīkojums un
kabineta flīģeļu
iegāde. Detalizētu
izmaksu atšifrējumu
sk. pielikumā Nr. 5.

Kalnciema ielas 12 teritorijas labiekārtošana
un autostāvvietu iekārtošana

Profesionālās vidējās IP "Deja" un
"Laikmetīgā deja";
Profesionālās ievirzes IP "Deja".

Finansējuma
apmērs, EUR

580 014,75

Iespējamie
finansēšanas
avoti*

Valsts budžets
"Kultūrizglītība"
VB Covid-19
izplatības seku
novēršanai un
pārvarēšanai

Finansējuma
apmērs EUR un
statuss –
piešķirts
(zilganzaļš) vai
identificēts
nepieciešamais
finansējums
(sarkans)

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

930 128,87

1.

2021.

580 014,75

1.

2021.

200 000,00

ERAF ,VB

200 000,00

4.

Līdz 2027.

95 000,00

ERAF ,VB

95 000,00

2.

Līdz 2027.

ERAF ,VB

7 000 000,00

2.

2023.-2027.

266 245,72

1.

2022.

2 431 721,28

1.

2022.

Kalnciema iela 10
Korpusa k-2 (mūzikas korpusa) pārbūve,
papildinot ar jaunu būvapjomu
Mūzikas profesionālās vidējās IP(15);
Mūzikas profesionālās ievirzes IP (14).
Pārbūves

Korpusu k-2 un k-3 pārbūve, t.sk. sporta
zāles izbūve
Vispārējās pamatizglītības IP (1.-9.klase);
Mūzikas un dejas profesionālās vidējās
IP (22);
Mūzikas un dejas profesionālās ievirzes
IP (19).

7 000 000,00

6 047 910,00

VB Covid-19
izplatības seku
novēršanai un
pārvarēšanai
ERAF 813, VB
līdzfinansējums
VB LNG

349 942,00

2020.
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Mērķis

Aprīkojums (t.sk.
izglītības procesa
nodrošināšanai,
mēbeles, IT,
dabaszinātņu
kabineta aprīkošana)

Jaunu plānoto IP
EDMS aprīkojums
(mūzikas instrumentu
atjaunošana).
Detalizētu izmaksu
atšifrējumu sk.
pielikumā Nr. 5.

Ieguvums, kurās IP izmantos

Korpusu k-2 un k-3 aprīkošana, t.sk. sporta
zāle aprīkojums
Vispārējās pamatizglītības IP (1.-9.klase);
Mūzikas un dejas profesionālās vidējās
IP (22);
Mūzikas un dejas profesionālās ievirzes
IP (19).

Mūzikas profesionālās vidējās IP(15);
Mūzikas profesionālās ievirzes IP (14).

Finansējuma
apmērs, EUR

687 233,00

Finansējuma
apmērs EUR un
statuss –
piešķirts
(zilganzaļš) vai
identificēts
nepieciešamais
finansējums
(sarkans)

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

3 000 000,00

1.

2022.

422 730,39

1.

2021.

72 452,92

1.

2021.

ERAF ,VB

192 049,69

2.

2023.-2027.

ERAF ,VB

583 700,00

2.

2023.-2027.

Iespējamie
finansēšanas
avoti*

VB 16.09.2020. MK
rīkojums Nr. 519
VB Covid-19
izplatības seku
novēršanai un
pārvarēšanai
VB "Kultūrizglītība"

583 700,00

Kopā

56 745 406,26

Ir piesaistīts
Nepieciešams
piesaistīt

16 240 757,77
40 504 648,50

*Papildu informāciju par nākotnē pieejamo finansējuma avotiem sk. pielikumā Nr. 7 – ES fondu plānošanas perioda 2021.2027. paredzētais atbalsts profesionālajai un pieaugušo izglītībai.
RDKS jauno IP apguvei nepieciešamie mūzikas instrumenti ir atbilstošā kārtībā, uzturēti un izmantojami. Jaunu IP plānošana
un realizēšana ir iecerēta pēc RDKS jaunā korpusa būvniecības pabeigšanas, kad NMV būs pieejamas jaunas telpas. RBS
nākamo 7 gadu laikā netiek plānota jaunu IP attīstība.
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3.5. PĒCUZRAUDZĪBAS PERIODĀ NEPIECIEŠAMĀS
UZTURĒŠANAS IZMAKSAS
Tabula Nr. 19 Pēcuzraudzības periodā nepieciešamās uzturēšanas izmaksas
Izmaksas
EUR
(t.sk. nodokļi)

Pozīcija

Izmaksu aprēķinu
pamatojums

Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi
Slokas iela 52b: projekti "PIKC NMV modernizācija”
Nr.8.1.3.0/17/I/005 un „Energoefektivitātes paaugstināšana
NMV ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā” Nr.4.2.1.2/18/I/014.
Gāzes/apkures patēriņš EUR, gadā
Ūdens patēriņš EUR, gadā

6 800,00
1 000,00

Elektroenerģijas patēriņš EUR, gadā

50 305,00

Kanalizācija
Ēkas darbības nodrošināšanas izmaksas (atkritumu
izvešana, interneta nodrošināšana, lifta apkalpošana,
ventilācijas sistēmas apkope)
Teritorijas un telpu uzkopšana, gadā

1 100,00
13 224,00

63 250,00

Apsardze, gadā

70 680,00

Kopā

Izmaksas noteiktas,
pamatojoties uz
būvdarbu laikā
būvnieka un
projektētāja sniegto
informāciju un
būvuzraudzības
speciālistu aprēķiniem.
Telpu uzkopšanas
izmaksas - veicot cenu
aptaujas. Apsardzes
izmaksas – veicot
iepirkumu (23.03.2022)

206 359,00

Slokas iela 52a: projekts "PIKC NMV modernizācija”
Nr.8.1.3.0/17/I/005
Gāzes/apkures patēriņš EUR, gadā

8 130,00

Ūdens patēriņš EUR, gadā
Elektroenerģijas patēriņš EUR, gadā

2 510,00
38 260,00

Kopā

Izmantotas Slokas
ielas 52b uzturēšanas
izmaksu noteikšanai
izmantotās metodes,
ņemot vērā ēku m2.

48 900,00

Kalnciema iela 12 ēku komplekss, t.sk. jaunbūve Meža ielā 15 :
projekts "PIKC NMV modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/00
Gāzes/apkures patēriņš EUR, gadā
Ūdens patēriņš EUR, gadā
Elektroenerģijas patēriņš EUR, gadā

41 235,00
12 734,00
194 049,00

Kopā
KOPĀ

Izmaksas noteiktas,
pamatojoties uz
esošajām uzturēšanas
izmaksām, ņemot vērā
energoefektivitātes
risinājumus plānotajā
ēku pārbūvē un
būvinženieru veiktos
aprēķinus ēku
kompleksa pārbūves
vīzijas izstrādes
procesā.

248 018,00
597 728,00
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Projekti tiks pabeigti šādos termiņos: „Energoefektivitātes paaugstināšana NMV
ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā” Nr.4.2.1.2/18/I/014 līdz 2022. gada 28. aprīlim; "NMV
modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/005 līdz 2022. gada 31. decembrim. Projektiem
noslēdzoties, plānots pakāpeniski pārcelt JRMS no nomātajām ēkām Hāmaņa
ielā 2a uz atjaunotajām ēkām Slokas 52a un 52b. Mācību procesu Slokas 52b daļēji
paredzēts uzsākt 2022. gada aprīlī-jūnijā. Pilnībā mācību process Slokas ielā 52a
un 52b tiks uzsākts 2023. gada 9. janvārī (MK noteikumu projekts par 2022./2023.
mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku).
Plānots pārtraukt Hāmaņa 2a nomas attiecības ar Rīgas domi ne vēlāk kā 2023.
gada 10. martā.
Pēcuzraudzības perioda obligātās saistības par infrastruktūras izmantošanu
atbilstoši plānotajam mērķim piecus gadus pēc projekta beigām (līdz 2027. gada
beigām) izriet no īstenoto ERAF projektu nosacījumiem:
-

NMV modernizācija ”Nr.8.1.3.0/17/I/005 (noslēgta vienošanās 2017. gada 30.
novembrī) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. SAM
„Palielināt modernizēto PII skaitu” ietvaros, kura kopējas finansējums ir 5 729
916,00 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 4 870
428,60 EUR un VB finansējums – 859 487,40 EUR. Projekts ietver Slokas ielas
52b ēkas pārbūvi un Kalnciema ielas 10 k-2 un k-3 pārbūvi.

-

„Energoefektivitātes paaugstināšana NMV ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā”
Nr.4.2.1.2/18/I/014 darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros, kura kopējais finansējums – 674 620,00 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējums 573 426,95 EUR un valsts VB 101 193,05 EUR.
Projekts ietver Slokas ielas 52b ēkas pārbūvi.

Slokas 52b uzturēšana
NMV īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektus NMV
modernizācija" (nr.8.1.3.0/17/I/005) un “Energoefektivitātes paaugstināšana NMV ēkā
Slokas ielā 52b, Rīgā” (nr.4.2.1.2/18/I/014). Projekta ietvaros tiek veikta NMV ēkas
Slokas 52b, Rīgā, pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana. Būvdarbu
noslēgums un objekta nodošana ekspluatācijā saskaņā ar būvdarbu līgumu tiek
plānota 2022. gada 28. februārī, līdz ar to (NMV) ēku pārņem 2022.g. 1. martā. Līdz ar
ēkas Slokas 52b nodošanu NMV jānodrošina tās uzturēšana, 2022. gada 10 mēnešos
(marts-decembris), sedzot sekojošas izmaksas:
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Tabula Nr. 20 Komunālie pakalpojumi (Energoresursu patēriņš saskaņā ar Slokas
52b būvuzrauga veiktu aprēķinu)
Resurss
Elektrība kWh (vidējā cena ar
obligāto iepirkuma un jaudas
komponenti un citiem
pakalpojumiem)
Ūdens m3
Kanalizācija m

3

Dabasgāze kWh

Patēriņš

Cena

Izmaksas
gadā

Izmaksas 10
mēnešos

161 040,54

0,31238

50 305,52

41 921,27

1 056,62

0,8954

946,10

788,41

1 056,62

1,0285

1 086,73

905,61

18 1795,7

0,03722

6 766,44

5 638,70

Kopā

59 104,79

49 253,99

Tabula Nr. 21 Ēkas darbības nodrošināšanas un pārcelšanās izmaksas
Pakalpojums
Atkritumu izvešana

Izmaksas
mēnesī

Izmaksas 10
mēnešos

180,00

1 800,00

Interneta optiskā kabeļa ievilkšanas izmaksas, pieslēgšanas
izmaksas

411,40

Interneta darbība

142,00

1 420,00

Lifta apkalpošana
Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmas iekārtu
apkope
Pārcelšanās izmaksas

80,00

800,00

696,65

6 966,50

Kopā

4 682,70
1 098,65

16 080,60

Tabula Nr. 22 Apsardzes un uzkopšanas izmaksas ņemot ārpakalpojumu
Izmaksas
mēnesī

Izmaksas 10
mēnešos

Fiziskās apsardzes nodrošināšana 24/7 režīmā

4 495,39

44 953,90

Telpu uzkopšana (ēkas platība 3 029,27 m2)

4 053,93

40 539,30

1 216,18

12 161,80

9 765,50

97 655,00

Pakalpojums

Teritorijas uzkopšana
Kopā
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Tabula Nr. 23 2022. gada 3 mēnešiem (marts - maijs) piešķirtā finansējuma
izlietojums
Izmaksas
mēnesī

Izmaksas 3
mēnešos

Fiziskās apsardzes un telpu uzkopšanas izmaksas

9 765,50

29 296,50

Komunālie pakalpojumi

4 925,40

14 776,20

Pakalpojums

Ēkas darbības nodrošināšanas un pārelšanās izmaksas

8 390,05
Kopā

14 690,90

52 462,75

Tabula Nr. 24 Plānotais ietaupījums no Hāmaņa 2a
Hāmaņa 2a
Gāzes/apkures patēriņš EUR, gadā
Ūdens patēriņš EUR, gadā
Elektroenerģijas patēriņš EUR, gadā
Telpu noma gadā
Zemes noma gadā
Nekustamā īpašuma nodoklis gadā
Ietaupījums no piešķirtajiem līdzekļiem nomas maksas segšanai
Kopā

9 243,00
1 933,00
13 348,00
8 937,00
1 562,00
1 291,00
14 416,00
50 730,00

No 69 681,00 EUR, kas piešķirti Hāmaņa ielas 2a nomas maksas izdevumu segšanai,
14 416,00 EUR ir ietaupījums no šīs nomas maksas.
Pārējie līdzekļi (69 681 - 14 416 = 55 265,00 EUR) ir novirzīti šādu izdevumu segšanai:
41 640,00 EUR gadā ir novirzīti RDKS apsardzes pakalpojumu apmaksai Meža
ielā 15;
4 711,00 EUR gadā ir novirzīti NĪN apmaksai par zemi un nekustamā īpašuma
apdrošināšanu Slokas ielā 52a un 52b (Valsts nekustamie īpašumi VAS);
4 283,00 EUR par teritorijas uzkopšanu Slokas ielā 52a un 52b;
3 449,00 EUR gadā apkure Slokas ielā 52a un 52b;
1 182,00 EUR gadā elektroenerģija Slokas ielā 52a un 52b.
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3.6. IZGLĪTOJAMO SKAITA, PEDAGOĢISKO LIKMJU PIEAUGUMA PROGNOZES
Tabula Nr. 25 Izglītojamo skaita, pedagoģisko likmju pieauguma prognozes
Vidējā profesionālā izglītība

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(10%)

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

23

6,264

22 550,40

2 255,04

3 269,81

6 622,95

34 698,20

4 600,00

I-VIII

23

6,264

45 100,80

4 510,08

6 539,62

13 245,90

69 396,40

9 200,00

IX-XII

42

11,690

42 084,00

4 208,40

6 102,18

12 359,88

64 754,46

8 400,00

I-VIII

42

11,690

84 168,00

8 416,80

12 204,36

24 719,76

129 508,92

16 800,00

IX-XII

54

15,700

56 520,00

5 652,00

8 195,40

16 599,67

86 967,07

10 800,00

I-VIII

54

15,700

113 040,00

11 304,00

16 390,80

33 199,34

173 934,14

21 600,00

IX-XII

66

19,510

70 236,00

7 023,60

10 184,22

20 628,00

108 071,82

13 200,00

I-VIII

66

19,510

140 472,00

14 047,20

20 368,44

41 255,99

216 143,63

26 400,00

IX-XII

75

21,900

78 840,00

7 884,00

11 431,80

23 154,95

121 310,75

15 000,00

39 298,20

2024. gads
151 750,86

2025. gads
244 075,99

2026. gads
316 805,96

2027. gads
378 854,39
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Profesionālās ievirzes izglītība

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(10%)

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

27

1,700

6 120,00

1 224,00

887,40

1 941,79

10 173,19

n/a

I-VIII

27

2,700

19 440,00

3 888,00

2 818,80

6 168,03

32 314,83

n/a

IX-XII

33

4,400

15 840,00

3 168,00

2 296,80

5 025,80

26 330,60

n/a

I-VIII

33

4,400

31 680,00

6 336,00

4 593,60

10 051,60

52 661,20

n/a

IX-XII

39

6,100

21 960,00

4 392,00

3 184,20

6 967,59

36 503,79

n/a

I-VIII

39

6,100

43 920,00

8 784,00

6 368,40

13 935,18

73 007,58

n/a

IX-XII

45

7,800

28 080,00

5 616,00

4 071,60

8 909,38

46 676,98

n/a

I-VIII

45

7,800

56 160,00

11 232,00

8 143,20

17 818,75

93 353,95

n/a

IX-XII

51

9,500

34 200,00

6 840,00

4 959,00

10 851,16

56 850,16

n/a

10 173,19

2024. gads
58 645,43

2025. gads
89 164,99

2026. gads
119 684,56

2027. gads
150 204,12

DD VSAOI – Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Detalizētu informāciju pa NMV struktūrvienībām sk. Pielikumā Nr. 6.
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Izglītojamo skaita pieaugums līdz 2025. gadam tiek prognozēts, ņemot vērā
NMV Attīstības un investīciju stratēģijā 2015-2020.gadam (saskaņota
05.09.2017. ar KM vērtēšanas komisijas lēmumu) plānoto pieaugumu.
Pieaugums profesionālās vidējās IP:
JRMS – IP "Mākslas" no 2022.-2025. gadam izglītojamo skaits pieaug
par 3 izglītojamiem katru mācību gadu;
RDKS – IP "Diriģēšana", "Vokālā mūzika", "Mūziklu dziedātājs", "Džeza
mūziķis" no 2022.-2025. gadam izglītojamo skaits katru mācību gadu
tiek palielināts par 1 izglītojamo katrā izglītības programmā (kopā 4
mācību gadā);
EDMS –
2021./22.g. izglītojamo skaits pieaug par 4:
4 –stīgu instrumentu izglītības programmā "Vijoļspēle".
2022./23.g. paredzēts pieaugums par 6 izglītojamiem:
2 – "Tubas spēle"– "Pūšaminstrumentu spēle";
2 – "Sitaminstrumentu spēle";
2 – "Mūzikas teorija".
2023./24.g. paredzēts pieaugums par 9 izglītojamiem:
4 – "Saksofona spēle" (jauna IP);
1 – "Klavierspēle";
2 – "Vijoles spēle";
1 – "Mūzikas teorija";
1 – "Pūšaminstrumentu spēle".
2024./25.g. paredzēts pieaugums par 5 izglītojamiem:
1 – "Klavierspēle";
3 – "Pūšaminstrumentu spēle";
1 – "Mūzikas teorija".
2025./26.g. paredzēts pieaugums par 5 izglītojamiem:
2 – "Stīgu instrumentu spēle – čells";
3 – "Pūšaminstrumentu spēle".
2026./27.m.g. paredzēts pieaugums par 2 izglītojamiem:
1 – "Stīgu instrumentu spēle";
1 – "Pūšaminstrumentu spēle".
Pedagogu atlīdzība – tā kā prof. vidējās IP īsteno gan vispārējo priekšmetu
pedagogi, gan prof. priekšmetu pedagogi, tad piemaksas prof. priekšmetu
pedagogiem tiek aprēķinātas vidēji 10% apmērā. Savukārt ievirzes IP īsteno
tikai prof. priekšmetu pedagogi, kuriem piemaksas tiek aprēķinātas 20%
apmērā.
Tātad prof. vidējās izglītības samaksa par likmi:
900,00 EUR + 10% prof. priekšmetu pedagogu piemaksas 90,00 EUR +
motivācijas fonds 14,5% 130,50 EUR + DDVSAOI 264,33 EUR = 1 384,83 EUR.
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Prof. ievirzes samaksa par likmi: 900,00 EUR + 20% prof. priekšmetu
pedagogu piemaksas 180,00 EUR + motivācijas fonds 14,5% 130,50 EUR +
DDVSAOI 285,56 EUR = 1 496,06 EUR.
Aptuveni 70% izglītojamo izmanto dienesta viesnīcu. Esošajā dienesta viesnīcā
ir 72 vietas. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 655 izmaksas uz vienu dienesta
viesnīcā dzīvojošo – 282,23 EUR gadā. Uz 2027. gadu papildus plānots izbūvēt
48 gultas vietas dienesta viesnīcā, palielinot gultas vietu skaitu līdz 120. Kopā
nepieciešamais finansējums uz 2027. gadu - 13 547,00 EUR – pašu ieņēmumi
12 000 EUR = 1 547,00 EUR.
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4. KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA
4.1. KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA
NMV tika izveidots, apvienojot četrus spēcīgus zīmolus, kuru saglabāšanai un
turpināšanai ir liela nozīme. NMV ir jauna izglītības iestāde, kura plašākai publikai
stratēģijas tapšanas brīdī nav plaši pazīstama. 2019. gadā, piedaloties visām NMV
struktūrvienībām, profesionālu zīmolotāju vadībā tiek radīts NMV logo “SKOLA” un
sauklis “No talanta par personību, no personības par izcilību”, kā arī noformulēts NMV
vēstījums: “NMV – izcila mūzikas, mākslas un dejas skola”.
Stratēģijas tapšanas brīdī jautājums par NMV zīmola un vēstījuma attiecībām ar
vēsturiskajiem skolu zīmoliem paliek atklāts. Piedāvātais redzējums ir tāds, ka NMV
vēstījumam jābalstās uz NMV struktūrvienību (JRMS, RDKS, EDMS, RBS) vēstījumiem,
vienlaikus piedāvājot savu pievienoto vērtību.
Tabula Nr. 26 Komunikācijas SVID analīze

Ārējā komunikācija

Stiprās puses
Izveidots NMV
zīmols, logo,
sauklis, vēstījums.
NMV skolu zīmolu
atpazīstamība.
NMV skolu
pieredze
komunikācijas
veidošanā.
Interesants,
vizuāli saistošs
saturs;
Kanālu
daudzveidība
(gan NMV
komunikācijas
kanāli, gan citi
kanāli).
Spēja operatīvi
reaģēt uz
notikumiem.

Vājās puses
Nav skaidri definētas
NMV zīmola
attiecības ar skolu
zīmoliem.
NMV līmenī nav
noteikts atbildīgais
par komunikāciju.
Nav koordinētas
komunikācijas, skolu
līmenī un NMV
līmenī.
atšķirīgi / pretrunīgi
vēstījumi;
Resursu trūkums
mājaslapas izstrādē,
publicitātes
materiālu
sagatavošanā,
tekstu tulkošanā
angļu valodā.
Nav NMV mājaslapas
angļu valodā.

Draudi
NMV zīmols
neiedzīvojas/neatr
od savu vietu
kontekstā ar skolu
zīmoliem.
Mērķauditorija var
apjukt no
dažādiem
vēstījumiem.
Mērķauditorija var
nogurt no ziņu
daudzuma, zaudēt
interesi.
Nespēja ātri
pielāgoties
informācijas kanālu
maiņai/mainībai.

Iespējas
IT izmantošana
mērķauditoriju
sasniegšanai.
Izglītojamo u.c.
resursu iesaiste
NMV komunikācijā.
Izmantot
darbiniekus un
tehnoloģijas
kvalitatīva
informatīvā satura
veidošanai.
Ziņas iespējams
sadalīt blokos
(piemēram,
sasniegumu,
meistarklases).
Attīstīt mūsdienu
prasībām
atbilstošas
tehnoloģijas un
personālresursus.
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Iekšējā komunikācija

Ir pieejami kanāli
(darba e-pasts,
E-klase,
Whatsapp grupas
u.c..
Regulāra un
plānveida
komunikācija
(sapulces, sēdes).

Pieejamos kanālus
neizmanto, uz epastiem neatbild.
Nav nodefinēts, kurš
ir galvenais iekšējās
komunikācijas rīks;
Nelasa sapulču
protokolus.
Nepiedalās
tiešsaistes sapulcēs.
Informācijas
pārbagātība.
Vecuma atšķirības.
Dažādas
informācijas kanālu
izmantošanas
prasmes kolektīvā.

Pārāk liels
kolektīvs.
Pārāk atšķirīga
komunikācijas rīku
apguve un
lietošanas kultūra.
Atšķirīgu nozaru
speciālisti.
Ļoti pretrunīgi
uzskati.

Definēt
komunikācijas
kanālus.
Apmācīt visus
darbiniekus
konkrētu
komunikācijas rīku
izmantošanā.
Veikt darbinieku,
pedagogu un
izglītojamo aptauju
par komunikācijas
apmierinātību,
izmantotajiem
kanāliem,
pieejamās
informācijas saturu
un apjomu.
Vērtēt
apmierinātības
līmeņa
paaugstināšanās/
samazināšanās
dinamiku.

4.2. KOMUNIKĀCIJAS GALVENIE VĒSTĪJUMI
NMV sauklis – “No talanta par personību, no personības par izcilību” veido NMV
stāstu. Šī stāsta saturs tiek atklāts caur četriem moto, jeb papildus saukļiem:
Skola prot. No talanta par personību
Skola rod. To ir vērts piedzīvot
Skola dod. No paaudzes uz paaudzi
Skola kopj. Četri ir vairāk nekā viens!
NMV vēstījuma atslēga ir patiesums. Auditorijai ir jātic NMV stāstam. Komunikācijas
tonim jābūt draudzīgam un atvērtam. Vēstījuma nesējam jāatbilst uzrunātajai
mērķauditorijai, proti:
Izglītojamie uzrunā jauniešus;
Vadība uzrunā pieaugušos, vecākus, institūcijas;
Komunikācijas valoda – latviešu. Starptautiskās sadarbības vajadzībām NMV
komunicē arī angļu valodā. Ņemot vērā angļu valodas specifiku, kā arī
mērķauditoriju, angļu valodas vēstījumam jābūt atšķirīgam no vēstījuma
latviešu valodā. Starptautiskā komunikācijā NMV zīmols “SKOLA” (netiek
tulkots angļu valodā un saglabā latvisko rakstību) varētu kļūt par galveno zīmi,
savukārt JRMS, EDMS, RDKS, RBS zīmoli saglabā vadošo vietu Latvijas
mērogā.
Komunikācijas efektivitātes mērījumi – reputācija, atpazīstamība, atsauksmes,
mācīties gribētāju un skolā strādāt gribētāju skaita pieaugums. Intereses
palielināšanās par sagatavošanas kursiem. Starptautiskās atpazīstamības
pieaugums, kas izpaužas sadarbības projektu un partneru skaita pieaugumā.
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4.3. KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI
NMV komunikācijas mērķi:
Talantīgu un motivētu izglītojamo piesaiste;
Kompetentu un motivētu mācībspēku piesaiste;
NMV atpazīstamība Latvijā un pasaulē;
Sadarbības partneru un atbalstītāju piesaiste;
Pozitīvas iekšējās kultūras un labvēlīgas emocionālās vides veidošana;
Informācijas nodošana par darba un mācību procesiem.

4.4. KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶA GRUPAS
Primārās mērķauditorijas:
Pašreizējie izglītojamie;
Pašreizējie pedagogi;
Potenciālie izglītojamie (profesionālās ievirzes skolu, pamatskolu un
vidusskolu absolventi Latvijā);
Potenciālo izglītojamo vecāki (pirmskolas vecuma bērnu, profesionālās
ievirzes skolu un pamatskolu izglītojamo vecāki);
Politikas veidotāji (attīstības stratēģijas un investīciju plānu īstenošanas
laikā).
Sekundārās mērķauditorijas:
Absolventu darba devēji;
NMV absolventi;
Latvijas iedzīvotāji;
Sadarbības partneri (lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī).

4.5.KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI/METODES
NMV mērķtiecīgi īsteno dažāda veida publicitātes un reklāmas pasākumus, un tai ir
izveidoti dažādi kanāli informācijas apritei un saziņai ar institūcijām, izglītojamiem,
vecākiem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem par aktualitātēm.
Tabula Nr. 27 Komunikācijas kanāli un mērķauditorija
Mērķauditorija

Kanāli
E-klase

Pedagogi

Izglītojamie

Vecāki

+

+

+

Darbinieki

Potenciālie
izglītojami
e

Potenciālo
izglītojamo
vecāki

+

E-pasti

Institūcijas

+

Tīmekļa
vietne

+

+

+

+

+

+

+

Facebook

+

+

+

+

+

+

+
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Whatsapp

+

+

Instagram

+

+

+

+

Tālrunis

+

+

+

+

MEDIJI

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

4.6. KOMUNIKĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS
Komunikācijas galvenā prioritāte ir visu iesaistīto pušu (izglītojamie, vecāki, kolēģi)
ātra informēšana, lai visi zina par NMV notikumiem un citam aktuālām norisēm.
Novērtēšana:
Mācību gada beigās tiek veikts monitorings par publicitātes materiāliem, sasniegto
mērķauditoriju, kā konkrētajā mācību gadā NMV sevi ir pozicionējusi publiskajā telpā.
Rādītāji komunikācijas efektivitātei:
Iestājpārbaudījumi un pieaugošais pretendentu skaits;
Jauni potenciālie personālresursi, kuri vēlas uzsākt profesionālo darbību
kultūrizglītībā tieši NMV;
Sabiedrības viedoklis – komentāri, atgriezeniskā saite;
NMV atpazīstamība un pozitīvs ārējais tēls.
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5. RĪCĪBAS PLĀNS
Rīcības plāna tabulā Nr. 28 ir apkopota informācija par rīcības virzieniem un uzdevumiem, atbildīgajām personām, kuri
uzdevumus veiks, kā arī sasniedzamo rezultātu uz 2027.g. pret esošo situāciju. Šī tabula ir galvenais instruments šī stratēģijas
dokumenta izmantošanai nākotnē, pārskatot to vismaz vienu reizi gadā un atjaunojot tajā informāciju atbilstoši esošajai
situācijai, kā arī sekojot līdzi uzdevumu izpildes plānam. Ņemot vērā to, ka šobrīd nav iespējams konkrēti paredzēt nākošajos
periodos skolai papildus piešķirto līdzekļu apmēru, kā arī pieejamo ārējā finansējuma apmēru, NMV Rīcības plāna īstenošanā
ņems vērā tai attiecīgajā periodā pieejamos līdzekļus un rīcības plānā paredzētie pasākumi tiks īstenoti vidusskolai
apstiprinātā finansējuma ietvaros, vienlaikus izvērtējot iespējas veikt vidusskolas esošo līdzekļu optimizāciju. Tajā skaitā arī
papildus audzēkņu uzņemšana tiks īstenota, ja šim mērķim tiks piešķirts papildus finansējums.

Tabula Nr. 28 Rīcības plāns
Rīcības virziens

Uzdevumi
1.

Atbildīgās personas

Sasniedzamais rezultāts uz 2027.g. pret
esošo situāciju

IP kvalitātes un attīstības pilnveide

IP un atbalsta sistēmas
attīstība

Nodrošināt IP atbalsta personāla piesaisti.
Detalizētu informāciju sk. nodaļā 2.3.5. IP
atbalsts.

NMV administrācija

Līdz 2027. g. piesaistīts viss IP atbalstam
nepieciešamais personāls. Katru gadu
izvērtējot sasniegtos rezultātus un
pārskatot nepieciešamās vajadzības.

Darba tirgus un nozaru
attīstības tendenču analīze

Ieviest izvirzītos uzdevumus 2.2. sadaļā
darbaspēka pieprasījums –> NMV stratēģiskie
mērķi.

NMV administrācija

Izpildīti izvirzītie uzdevumi t.sk.
veikts darba tirgus un nozaru attīstības
tendenču pārskats 1 reizi gadā un vadības
līmenī izvirzīti priekšlikumi par NMV
turpmāko rīcību.

Sadarbību ar darba
devējiem un citām
partnerorganizācijām
veicināšana

Nodrošināt mācību prakses vietas izglītojamiem
radošo industriju uzņēmumos, vai pie nozares
profesionāļiem visu NMV struktūrvienību
izglītojamajiem.
Turpināt sadarbību ar mūzikas, mākslas un dejas
nozares profesionāļiem un radošo industriju

NMV administrācija

Līdz 2027.g. veiksmīgi uzturēta un attīstīta
sadarbība ar esošajiem un vietējiem
partneriem, kā arī attīstīta sadarbība ar
ārzemju partneriem. Par vismaz 10 vietām
palielināts prakšu vietu skaits, salīdzinot
ar 2022.g..
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Rīcības virziens

Uzdevumi

Atbildīgās personas

Sasniedzamais rezultāts uz 2027.g. pret
esošo situāciju

uzņēmumiem, lai nodrošinātu iespēju NMV
absolventiem iekļauties darba tirgū kā
pašnodarbinātām personām vai darba ņēmējiem.
Metodiskā darba
pilnveidošana un attīstība

NMV administrācija

Līdz 2027. g. veiksmīgi īstenots metodiskā
darba plāns un sasniegti izvirzītie mērķi
stratēģisko mērķu kopsavilkuma tabulā.
Katru gadu pārskatot sasniegtos
rezultātus un aktualizējot nospraustos
mērķus.

NMV administrācija

Līdz 2027. g. sasniegti izvirzītie mērķi.
Katru gadu pārskatot sasniegtos
rezultātus un aktualizējot nospraustos
mērķus.

KI sistēmas ieviešana un
Karjeras atbalsta
stratēģijas izstrāde

Attīstīt un pilnveidot izglītojamo karjeras
NMV administrācija
vadības prasmes un spēju pieņemt lēmumus
tālākās darbības plānošanai. Detalizētu
informāciju sk. 2.5. nodaļā KAA Tabula Nr. 9.
NMV karjeras atbalsta pasākumi un Karjeras
atbalsta stratēģijas izstrāde.
2. Cilvēkresursu attīstība

Līdz 2024. g. ieviesta KI sistēma un
izstrādāta Karjeras atbalsta stratēģija.
Katru gadu pārskatot sasniegtos
rezultātus un aktualizējot nospraustos
mērķus.

Pedagoģiskā personāla un
darbinieku kompetenču un
motivācijas pilnveide un
attīstība

Ieviest izvirzītos uzdevumus stratēģisko mērķu
kopsavilkuma tabulā–>pedagogu attīstība un
tabulā 10. Cilvēkresursu attīstība.

NMV administrācija,
nodaļu vadītāji,
personāla speciālisti,
projektu vadītāji,
pedagogi

Līdz 2027. g. veiksmīgi izpildīt uzdevumus
stratēģisko mērķu kopsavilkumā un
Tabulā Nr. 10. Katru gadu pārskatot
sasniegtos rezultātus un aktualizējot
nospraustos mērķus.

Pedagoģiskā personāla
ataudze

Jaunu pedagogu piesaiste mācību procesa
realizēšanas procesam NMV.
Stiprināt sadarbību ar absolventiem, piesaistot
absolventus kā mācībspēkus un vieslektorus.

NMV administrācija, nodaļu
vadītāji

Veiksmīga jaunu pedagogu piesaiste
mācību procesa nodrošināšanai, līdz
2027. g. samazinot darbinieku mainību par
10% un piesaistot vismaz 3 absolventus kā
mācībspēkus vai vieslektorus.

NMV attīstības indikatoru
sasniegšana, kas ir saistīti
ar Izglītojamo attīstību

Metodiskā darba mērķu plāna realizēšana.
Detalizētu darba uzdevumu sarakstu sk. nodaļā
2.4. metodiskais darbs NMV metodiskā darba
mērķi un uzdevumi 2021-2027.g. un Tabula Nr. 8.
Metodiskā darba attīstība un stratēģisko mērķu
kopsavilkuma tabulā –>Mācību satura un veidu
attīstība, metodiskais darbs.
Sasniegt izvirzītos mērķus Tabulā Stratēģisko
mērķu kopsavilkums –> Izglītojamie.
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Rīcības virziens

Uzdevumi
3.

Darba vides uzlabošana un
pilnveidošana t.sk. fiziskā
(darba vide un apstākļi) un
psihoemocionālā darba
vide

Sasniegt nospraustos mērķus norādītus
Stratēģisko mērķu kopsavilkums –> darba
tirgus, ekonomikas attīstība.
Mērķtiecīgi plānot starptautisko sadarbību,
veicot pasniedzēju un izglītojamo pieredzes
apmaiņas.

Komunikācijas
pilnveidošana NMV

Komunikācijas plāna izstrāde un ieviešana
atbilstoši 4.3. nodaļas izvirzītajiem mērķiem un
rādītājiem komunikācijas efektivitātei.

NMV infrastruktūras
attīstība un
materiāltehniskās bāzes
uzlabošana

E-vides attīstība

Zaļās domāšanas attīstība
un ieviešana

NMV administrācija

Izpildīti nospraustie uzdevumi Tabulā Nr.
10 Cilvēkresursu attīstība un stratēģisko
mērķu tabulā laika posmā no 2021.2027.g.

NMV un izglītojamo konkurētspējas un atpazīstamības veicināšana reģionā un Eiropā

Starptautiskās sadarbības
norišu attīstība

5.

Sasniedzamais rezultāts uz 2027.g. pret
esošo situāciju

Labvēlīgas NMV iekšējās vides, darba organizācijas un vadības nodrošināšana

Realizēt nospraustos uzdevumus stratēģisko
mērķu tabulā –> NMV kā organizācijas attīstība
un tabulā 10. Cilvēkresursu attīstība.

4.

Atbildīgās personas

NMV administrācija

Izpildīti nospraustie uzdevumi stratēģisko
mērķu tabulā laika posmā no 2021.-2027.g.

Līdz 2023. g. veiksmīgi izstrādāts un
ieviests komunikācijas plāns. Katru gadu
pārskatot sasniegtos rezultātus un
aktualizējot nospraustos mērķus.
Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes modernizācija, digitalizācija, zaļā domāšana
NMV administrācija

Realizēt iesāktos infrastruktūras attīstības
projektus, plānot NMV materiāltehniskās bāzes
pilnveidošanu, piesaistīt trūkstošo finansējumu
infrastruktūras projektu attīstībai. Detalizētu
informāciju sk. tabulā Nr. 18. Nepieciešamie
ieguldījumi NMV mācību vides infrstruktūrā.
Realizēt NMV nospraustos mērķus saistībā ar evides attīstību. Detalizētu informāciju sk. 3.1.
nodaļā –> E-vide un tās attīstība.

NMV vadība

Līdz 2027. g. realizēti NMV infrastruktūras
projekti un uzlabota materiāltehniskā bāze
atbilstoši izvirzītiem uzdevumiem. Katru
gadu pārskatot sasniegtos rezultātus un
aktualizējot nospraustos mērķus.

NMV administrācija

Līdz 2027. g. realizēti NMV nospraustie
mērķi saistībā ar e-vides attīstību. Katru
gadu pārskatot sasniegtos rezultātus un
aktualizējot nospraustos mērķus.

Zaļās domāšanas principu ieviešana un attīstība
NMV. Detalizētāku aprakstu sk. nodaļā 2.8. –>
Plānotās “zaļās” investīcijas un aktivitātes.

NMV administrācija

Līdz 2027.g. ieviests NMV “Zaļo”
investīciju un aktivitāšu plāns Katru gadu
pārskatot sasniegtos rezultātus un
aktualizējot nospraustos mērķus.

82

83

PIELIKUMI
PIELIKUMS NR. 1. STRATĒĢISKO MĒRĶU KOPSAVILKUMS
Lai domātu par uzdevumiem nākošo 7 gadu ietvaros tādu horizontālo prioritāšu griezumā kā kvalitāte, digitalizācija un
inovācijas, iekļaušana un zaļais kurss, tika aizpildīta Stratēģisko mērķu kopsavilkuma tabula, un uzdevumi integrēti Rīcības
plāna tabulā. Stratēģisko mērķu kopsavilkuma tabula tika izmantota kā ideju un pārdomu treniņš, domājot par mūsdienās
izglītībai svarīgiem parametriem. Informācija, kas atrodama šajā tabulā, kalpo kā atgādinājums un idejas tālākai Stratēģijas
ieviešanai. Tomēr galvenā atskaites tabula Stratēģijas ieviešanai ir Rīcības plāna tabula 5. nodaļā Rīcības plāns.
Vienotie izglītības sistēmas kvalitātes parametri
KVALITĀTE:
mācību procesa un rezultāta
vērtējums, reputācijas
mērījums, absolventu
vērtējums

DIGITALIZĀCIJA UN
INOVĀCIJAS:
tehnoloģiju, inovāciju
kompetence mācību
procesā un mācīšanās
pieredzē

IEKĻAUŠANA:
skolu un mācību programmu
pieejamība dažādām
mācīšanās vajadzībām

‘ZAĻAIS
KURSS’:
Resursu, infrastruktūras un
procesu ilgtspēja,
efektivitāte, atbildība

Attīstības indikatori
un rezultāti

Izglītojamie
Sniegt labāko mācību
procesā, praksēs un NMV
dzīvē.

NMV IT infrastruktūra un
aprīkojums spēj
nodrošināt pilnvērtīgu
digitālo prasmju apguvi
un izmantošanu mācību
procesā gan klātienē, gan
attālināti visās NMV
struktūrvienībās.

Atbilstoša individuālā
atbalsta sistēma
mācību un
emocionālajam
atbalstam
− Fiziskās vides
pieejamība visiem
Izglītojamiem
− Izglītības
piedāvājums
dažādām vecuma
grupām t.sk. 5-6 g.
veciem bērniem.

Zaļo domāšanu
veicinoša NMV
vide, atbildības
pret vidi
audzināšana gan
mācību procesā,
gan ikdienas
norisēs.

Izglītojamo skaita
pieaugums
atbilstoši
plānotajam
(atsauce uz tabulu
Nr. 25) un, ņemot
vērā finanšu
pieejamību;
Absolvējušo skaita
pieaugums par 10%
gadā;
Reflektantu skaita
pieaugums
iestājeksāmenos
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par 20%;
Visās ēkās un
telpās nodrošināti
vides pieejamības
risinājumi;
Dienesta viesnīcas
pedagoga amata
vietu izveide;
Psihologa amata
vietu izveide (2
likmes) un darba
samaksas
palielināšana;
Sociālā pedagoga
amata izveide;
NMV metodiķa
amata vietas
izveide;
Karjeras atbalsta
stratēģijas izstrāde;
Logopēda
pieejamība
sākumskolas
vecuma
Izglītojamiem;
Foniatra
pieejamība vokālo
programmu
izglītojamiem.
Pieaugušo izglītība
Sniegt labāko mācību
procesā un NMV dzīvē.

IT infrastruktūra un
aprīkojums spēj nodrošināt
pilnvērtīgu profesionālo
prasmju apguvi gan
klātienē, gan attālināti.

Individuālā
atbalsta sistēma
mācību un
emocionālajam
atbalstam;
Izglītības iespējas
dažādām vecuma
grupām.

Zaļo domāšanu
veicinoša NMV
vide, atbildības
pret vidi
audzināšana gan
mācību procesā,
gan ikdienā.

Izglītojamo skaita
kopējais pieaugums
profesionālās
tālākizglītības un
profesionālās
pilnveides programmās
par 90%, salīdzinot ar
2020. gadu.

85

Pedagogu attīstība
Augstas profesionālās
kvalitātes un augsti
motivēts pedagogu
sastāvs.

Darba tirgus vajadzībām
atbilstošs mācību saturs;
NMV līmeņa, nacionāla un
starptautiska līmeņa
metodiskais darbs;
Pasaules mērogā
konkurētspējīgs
profesionālo priekšmetu
apguves līmenis mūzikas,
dejas un mākslas jomās.

IT kompetences un
Pedagogu
Zaļajai domāšanai
nodrošinājums ļauj vadīt
psihoemocionālā
atbilstoša fiziskā un
mācību procesu gan
atbalsta sistēmas
psihoemocionālā vide;
klātienē, gan attālināti;
izveide;
Ilgtspējas, saudzīgas
Pedagogu IT prasmes
“Digitālās plaisas”
attieksmes pret vidi
kalpo kā resurss
mazināšana pedagogu
un zaļās domāšanas
inovatīvu izglītības
un mācību procesa
principu
produktu radīšanā;
vidēs;
demonstrēšana ar
Mūžizglītības
“Vecuma plaisas”
personīgo piemēru.
nodrošināšana
mazināšana pedagogu
profesionālo kompetenču
sastāvā;
pilnveides, digitālās
“Informācijas plaisas”
pratības, izglītības vadības,
mazināšana pedagogu
audzināšanas jautājumu,
starpā nepietiekamu
izglītības satura un
angļu valodas zināšanu
didaktikas, jomās;
dēļ.
Angļu valodas
apmācības.
Mācību satura un veidu attīstība, metodiskais darbs
IT infrastruktūra un
aprīkojums spēj
nodrošināt mācību satura
apguvi un metodisko
pasākumu norisi
(semināri, meistarklases)
apguvi gan klātienē, gan
attālināti.

Mācību satura
daudzveidība /
diversifikācija atbilstoši
dažādu mērķauditoriju
(t.sk. bērni un
pieaugušie) interesēm
un vajadzībām;
Metodiskā darba
atbilstība dažādu
mērķauditoriju
interesēm un
vajadzībām;
Metodiskā darba
pieejamība gan klātienē
(semināri,
meistarklases), gan
attālināti (tiešsaiste);
Metodisko materiālu

Ilgtspējas un zaļās
domāšanas tēmu
integrēšana mācību
saturā;
Attālināti pieejamu
mācību rīku un
materiālu attīstība.

100% pedagogi
nodrošināti ar mācību
procesam atbilstošu
darba vidi;
Pedagogu mainības
samazinājums par 10%;
Izglītojamo un vecāku
apmierinātības ar
pedagogiem vērtējuma
(aptauju dati)
uzlabošanās par 20%;
50% pedagogu ar angļu
valodas zināšanām
B1/B2 līmenī .

Ne mazāk kā 10
iekšējie metodiskie
pasākumi m.g..
Ne mazāk kā 4
nacionāla mēroga
metodiskie pasākumi
m.g..
2 starptautiska
mēroga metodiskie
pasākumi m.g..
Ne mazāk kā 8 jaunu
metodisko materiālu
ievietošana e-vidē
katrā m.g..
1 metodiskā materiāla
publicēšana angļu
valodā m.g..
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sagatavošana angļu
valodā.
NMV kā organizācijas attīstība
NMV – “organizācija, kas
mācās”, ir vērsta uz
nepārtrauktu pilnveidi un
attīsta mācīšanās kultūru
gan individuālā, gan
kolektīvā līmenī.

Atvērtība inovācijām kā
NMV mācīšanās kultūras
sastāvdaļa;
Administratīvi tehniskā
personāla iekļaušana
kopējā cilvēkresursu
mācību plānā;
Digitālo prasmju
uzlabošana administratīvi
tehniskajam personālam.

Ikviena veiksme vai
neveiksme tiek uztverta
kā iespēja mācīties.
Savstarpējās izpratnes
veicināšana par
administratīvi tehniskā
un pedagoģiskā
personāla darba
specifiku.

Ergonomiskas darba
vides veidošana, labu
darba apstākļu
radīšana
administratīvi
tehniskajam
personālam;
Attālinātu darba
iespēju nodrošināšana
NMV administrācijai
(lietvedība,
grāmatvedība,
personāla speciālisti,
projektu vadītāji).

Ne mazāk kā 1 kopīgs
kolektīva saliedēšanas
pasākums m.g. NMV
ietvaros ar
pedagoģiskā un
administratīvi
tehniskā personāla
piedalīšanos;
Ne mazāk kā 10
administratīvi
tehniskie darbinieki
apmeklē kvalifikācijas
celšanas kursus m.g.
laikā.

Resursu un
infrastruktūras
izmantošanas
efektivitātes un
lietderības uzlabošana;
Iespēja piedalīties
nodarbībās attālināti.

Pašu ieņēmumu
pieaugums no telpu
un inventāra nomas
par 10%.
Kursu apmeklētāju
pieaugums par 10%.

Pakalpojumu attīstība, personalizācija
Sniegto izglītības
pakalpojumu (ārpus
parastā mācību procesa)
kvalitātes nodrošināšana;
Piedāvāto pakalpojumu
klāsta t.sk. telpu un
infrastruktūras noma,
inventāra noma, mācību un
metodiskie pasākumi,
paplašināšana.

Semināru un nodarbību
straumēšanas iespējas;
Attālinātu nodarbību
rīkošana pieaugušo
auditorijai.

Dažādām vecuma
grupām un interesēm,
kā arī sagatavotības
līmenim atbilstošas
interešu izglītības
nodarbības mākslas,
mūzikas un deju jomās;
NMV veidojas par
Pārdaugavas apkārtnes
kultūras un sabiedrisko
pasākumu centru.
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Tehnoloģiju attīstība
Mācību procesā
pieejamas jaunākās
tehnoloģijas, kuras tiek
intensīvi izmantotas un
regulāri atjaunotas,
piemēram:
Mūzikas mācību procesā
integrētas
datorprogrammas nošu
pierakstam un audio
ierakstīšanai, piemēram,
Muse Score un AudaCity
tehnikas iegāde priekš
tiešsaistes straumēšanas
– tīmekļa kameras,
kvalitatīvi mikrofoni,
skaņu pultis, portatīvie
prožektori
apgaismojumam.

Jaunāko digitālo
tehnoloģiju iekļaušana
mācību procesā;
Uz kultura.lv bāzes veidot
lietotāju grupas, kurās
pedagogi varētu
apmainīties ar mācību
materiāliem.
Digitālo mācību filmu
uzņemšana un
publicēšana brīvi
pieejamās platformās.

Tehnoloģijas spēj
nodrošināt iekļaujošas,
tai skaitā attālinātu
mācību procesu.
Darbinieku apmācība
straumēšanas
datorprogrammu (OBS
studio u.c.) izmantošanā.

Straumēšanas un
tiešsaistes spēju
stiprināšana,
sasniedzot plašāku
auditoriju un taupot
resursus.

Katru mācību gadu
tiek atjaunoti ne
mazāk kā 10%
tehnoloģisko resursu.
Katru m.g. notiek 2
pasākumi
straumēšanas režīmā.

Energoefektīva telpu
infrastruktūra.
Ergonomiska mācību un
darba vide.

100% apmērā
atjaunota mācību
telpu infrastruktūra
Slokas ielā 52a un 52b
un veikta teritorijas
labiekārtošana.
100% apmērā
atjaunota mācību
telpu un sporta
infrastruktūra
Kalnciema ielā 10 k-1,
k-2, K-3 un veikta
teritorijas
labiekārtošana.
100% apmērā
atjaunota mācību
telpu infrastruktūra

Infrastruktūras attīstība
Kvalitatīva un 21. gs.
prasībām atbilstoša
mācību telpu
infrastruktūra Slokas ielā
52a un 52b.
Mācību procesam
atbilstošas telpas
Kalnciema ielā 10 / 12,
Meža ielā 15.
Mācību vajadzībām
atbilstoša sporta
infrastruktūra Kalnciema
10 k-3 un Slokas 52a.
Moderna dienesta
viesnīca, ar 120 vietām
Meža ielā 15.

Digitālas sistēmas izveide
telpu noslodzes un
izmantošanas plānošanai
un vadībai.

Telpu un vides
pieejamība cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Modernizēto telpu
(koncertzāļu, izstāžu
telpu) pieejamība
plašākai auditorijai, t.sk.
dažādām vecuma
grupām.
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Kalnciema ielā 12.
100% apmērā
atjaunota mācību
telpu un dienesta
viesnīcas
infrastruktūra Meža 15.
100% apmērā veikta
teritorijas
labiekārtošana
Kalnciema 10, Meža 15,
Kalnciema 8a.
Darba tirgus, ekonomikas attīstība
Uz profesionālo darbību
orientēta mūzikas, dejas
un mākslas izglītība, jau
NMV mācību laikā
piedaloties profesionālās
mūzikas, mākslas un
dejas pasākumos.
Sadarbība ar JVLMA,
LMA, LKA u.c.
augstskolām Latvijā un
pasaulē, nodrošinot
prakses un stažēšanās
iespējas, mācībspēku
apmaiņu.
Sadarbība ar Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas
mūzikas, dejas, mākslas
vidusskolām un
augstākās izglītības
iestādēm.
Uz mērķtiecīgu attīstību
virzīta KI stratēģija.

Tiešsaistes un
straumēšanas pasākumu
lomas stiprināšana
karjeras izglītībā.
Dizaina domāšanas
integrēšana mūzikas,
dejas un mākslas
izglītības procesos.

Dalība Dziesmu un deju
svētku tradīcijas
turpināšanas pasākumos.
Publiski mūzikas un dejas
priekšnesumi, publiskas
izstādes.
KI pasākumi sadarbībā ar
dažādām sabiedrības
grupām.

Resursu patēriņa
mazināšana, mazinot
nepieciešamību pēc
fiziskas pārvietošanās.

Izstrādāta kopēja
NMV KI stratēģija.
2 sadarbības
pasākumi ar Tallinas
un Viļņas skolām
mācību gadā.
NMV izglītojamo
dalība koncertos,
konkursos, festivālos,
izstādēs ne retāk kā 1
reizi mēnesī.
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PIELIKUMS NR. 2. JAUNU IP IZVEIDES PAMATOJUMS
IP nosaukums un
mācību ilgums
Profesionālās tālāk IP
Mākslas ar
kvalifikāciju "Vizuālās
mākslas speciālists ar
specializāciju
animācijā" (30T)

Izveides pamatojums un IP izklāsts
JRMS12
Nozares darba tirgum raksturīgi, ka aug jaunu, ļoti specifisku prasmju
pieprasījums, kuru stimulē jauno tehnoloģiju attīstība, kā arī audiovizuālās
produkcijas pielietojums daudzās starpdisciplinārās mākslas jomās un
tautsaimniecības sektoros. Sadarbībā ar nozaru ekspertiem plānots rosināt
“Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju sektorā iekļauto
profesiju karti” papildināt ar jauno profesionālo kvalifikāciju. Kā arī izveidot
profesionālās kvalifikācijas prasības, lai būtu iespējams veidot IP ar piešķiramo
kvalifikāciju “Vizuālās mākslas speciālists” ar specializāciju animācijā.
Nepieciešams sagatavot profesionāļus tālākām studijām vai darbam filmu
industrijā (filmu specefektu speciālisti, filmu mākslinieki vai filmu pēcapstrādes
tehniskie speciālisti u.c.).
Nepieciešams nodrošināt kvalitatīvas tālākizglītības un profesionālās
pilnveides iespējas cilvēkiem ar mākslas izglītību vai nozarē strādājošajiem, t.sk.
nodrošinot digitālo prasmju pilnveidošanu, apgūstot nozares digitālās
tehnoloģijas.
JRMS ir gandrīz 20 gadu ilgas tradīcijas animācijas jomā, to iekļaujot mācību
saturā, par ko liecina līdzšinējie panākumi (Lielā Kristapa un citu, starptautisku
konkursu laureāti – Gints Zilbalodis, Toms Burāns).
Programma tiks veidota sadarbībā ar Latvijas Animācijas asociāciju, kura ir
sniegusi atbalstu šādas programmas izveidē, izvērtējot programmas saturu,
salāgojot izglītības piedāvājumu ar darba tirgu un nozares specifiku un
tendencēm.
Nepieciešams nodrošināt profesijas apguvi no pašiem pamatiem un piedāvāt
specializāciju kādā no virzieniem: 3D animācija, leļļu animācija, stop motion,
klasiskā animācija.
Plašas alternatīvas darba tirgū t.sk: datorspēļu industrijā; 3D animācijas,
vizualizācijas pilsētplānošanai, arhitektūras risinājumu prezentēšanai; grāmatu
ilustrēšana (jau izkopts rokraksts), e-grāmatu ilustrēšana (bieži nepieciešami
animācijas risinājumi) u.c.
Tālākās studiju iespējas, kur IP absolventi var turpināt izglītības procesu:
− LMA, nodaļa Kustība Attēls Skaņa;
− LKA, Audiovizuālā māksla
− Igaunijas Mākslas akadēmija, Tallina; https://www.artun.ee/en/
− Bornemotas universitāte, Lielbritānija; https://www.bournemouth.ac.uk

Profesionālās tālāk IP
Mākslas ar
kvalifikāciju “Vizuālās
mākslas speciālists ar
specializāciju foto”
(30T)

12

Avoti:
●
●
●
●

Nepieciešams nodrošināt talantu ataudzi mākslas jomā, kas Latvijā ir ar senām
tradīcijām. Programmas ietvaros tiktu sagatavoti foto mākslinieki (nevis
fotogrāfi-amatnieki, reportieri) – ar uzsvaru uz saturu, kad fotogrāfija kalpo kā
mākslinieka izteiksmes līdzeklis.
Nepieciešams sagatavot profesionāļus tālākam darbam vai studijām filmu
industrijā (piemēram, kinooperatora profesijā).
JRMS ir vairāk nekā 20 gadu ilgas tradīcijas foto mākslas mācību jomā.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
EM Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (2018)
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra Pētījumus par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību
profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās IP un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras
nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām. (Pirmā kārta 2018, Rīga)
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IP nosaukums un
mācību ilgums

Izveides pamatojums un IP izklāsts
Kā programmas ieguvumi minami arī:
− speciālistu sagatavošana darbam amatiermākslas jomā, jo interese par
mākslas fotogrāfiju ir salīdzinoši liela;
− digitālo prasmju pilnveidošana, apgūstot nozares digitālās tehnoloģijas.
Sadarbībā ar nozaru ekspertiem plānots rosināt “Mākslas nozares struktūras
dizaina un radošo industriju sektorā iekļauto profesiju karti” papildināt ar jauno
profesionālo kvalifikāciju, lai būtu iespējams veidot IP ar piešķiramo
kvalifikāciju “Vizuālās mākslas speciālists” un specializāciju foto.
Tālākās studiju iespējas, kur IP absolventi var turpināt izglītības procesu:
− LMA, nodaļa Kustība Attēls Skaņa
− LKA, Nacionālā filmu skola
− Latvijas kultūras koledža
− Igaunijas Mākslas akadēmija, Tallina
− Viļņas Mākslas akadēmija, Lietuva
− Prāgas Skatuves mākslu akadēmijas filmu un TV skola (FAMU), Čehija
− Karaliskā Mākslas akadēmija, Antverpene, Beļģija
− Edinburgas koledža, Skotija
− Utrehtas universitāte, Nīderlande

Profesionālās tālāk IP
“Digitālo produktu
dizains” (mācību
ilgums līdz 3 gadiem,
30T)

Darba tirgus tendenču analīze – EM darba tirgus vidēja un ilgtermiņa
prognozes (EM Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa
prognozēm līdz 2027. gadam) liecina par pieaugošu pieprasījumu pēc IKT
nozares speciālistiem, kamēr humanitāro un mākslas izglītību ieguvušo
speciālistu piedāvājumam būs tendence arvien pārsniegt pieprasījumu.
Tehnoloģiskais progress un IKT tehnoloģiju attīstība ir radījusi jaunas, parasti
augsti kvalificētas darba vietas, t.sk. web aplikāciju dizainerus, UX/UI
dizainerus u.c.
Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam paredz valsts
pārvaldes virzību uz valsts pakalpojumu digitālās transformācijas izcilību.
Cita starpā tas paredz nodrošināt, ka dizaina fāze būs obligāta komponente
visos IKT projektos, kas tiek īstenoti (t.i. IKT projektos tiek nodrošināta gan
dizaina izpētes (UX), gan saskarnes dizaina (UI) fāzes). Tas nozīmē, ka tuvāko
gadu laikā pieaugs publiskajā sektorā nodarbināto digitālo dizaineru skaits.
Vienlaikus atzīstot, ka Latvijā nav iespējams iegūt digitālā dizainera izglītību
un pašreizējais dizaineru skaits Latvijā ir salīdzinoši ierobežots.
Izglītības sistēmai ir jāspēj apsteidzoši sniegt mūsdienu darba tirgum
nepieciešamās digitālās un profesionālās prasmes, tāpēc šīs programmas
mērķis būs nodrošināt kvalitatīvu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi
cilvēkiem ar mākslas izglītību vai nozarē strādājošajiem, sniedzot iespēju
pārorientēties darbam IKT nozarē.
Izveidojot šo programmu tiks demonstrēta kultūras un radošo nozaru ietekme
citās tautsaimniecības nozarēs, tostarp dizaina nozares pienesums IKT jomā.
Sadarbībā ar nozaru ekspertiem plānots rosināt profesionālās kvalifikācijas
prasību izstrādāšanu, lai papildinātu komunikācijas dizainera asistenta
profesijas standartu ar specializāciju “UX/UI dizainera asistents” līdztekus jau
esošajām profesijas specializācijām “Grafikas dizainera asistents” un
“Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents”
Tālākās studiju iespējas, kur IP absolventi var turpināt izglītības procesu:
− LMA, Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas
− Tallinas universitāte, Cilvēku-datoru sadarbe (Human-Computer
Interaction)
− Igaunijas Mākslu akadēmija, Sadarbes dizains (Interaction Design), u.c.
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IP nosaukums un
mācību ilgums
Profesionālās
pilnveides IP
“Virtuālas vides un
objektu veidošana”
(30P)

Profesionālās
pilnveides IP “Foto
pamati un fotogrāfija
studijā” (30P)

Profesionālās
pilnveides IP “19.gs.
foto tehnikas” (30P)

Profesionālās ievirzes
IP “Mūsdienu ritma
mūzika” (20V)

Izveides pamatojums un IP izklāsts
Prasmīgi skenēt, rekonstruēt un apstrādāt digitālos 3D datus un objektus no
fiziskas realitātes ir jauna un nepieciešama prasme. Tā sniedz iespēju radīt
objektus, ko var izmantot arhivēšanai un interaktīvai attēlošanai plašākai
auditorijai. Tā sniedz arī iespēju radīt virtuālus objektus filmu specefektiem,
datorspēlēm, simulatoriem, virtuālai un papildinātai realitātei.
Izmantojot 3D lāzerskeneri, fotogrammetriju un 3D modelēšanu, tiek radīti
tēli, priekšmeti un vide informatīvam, mākslinieciskam un izklaidējošam
saturam, kā arī virtuālai realitātei, hologrammām un virtuālai producēšanai.
Tiks apgūtas prasmes izmantot lāzerskeneri un tā programmatūru, kā arī
fotogrammetrijas algoritmu pielietošana telpisku objektu konstruēšanai no
fotoattēliem.
IP “Virtuālas vides un objektu veidošana” materiāltehniskais aprīkojums
primāri paredzēts izmantošanai profesionālās vidējās IP. Tomēr, pilnveidojot
profesionālās vidējās IP "Vizuālās mākslas speciālists" saturu un nodrošinot
nepieciešamo aprīkojumu, tiek radīti labvēlīgi priekšnoteikumi arī minētās
profesionālās pilnveides IP izglītojamajiem un gūts maksimāls labums no
veiktajiem ieguldījumiem.
Kurss ietver detalizētu zināšanu un praktisko prasmju apguvi par sekojošiem
fotogrāfijas aspektiem:
Fotogrāfijas teorija;
Fotogrāfijas izteiksmes līdzekļi un to lietošana praksē;
Fototehnikas vadība;
Fotogrāfija ārtelpā;
Fotogrāfija studijā;
Attēlu sagatavošana tālākai izmantošanai.
Kursa saturā ir iekļauts plašs jautājumu loks, kas nodrošina visa attēlu
veidošanas procesa apgūšanu no idejas līdz profesionāli izpildītam darbam.
Kurss ietvers zināšanu apguvi par vairākām oriģinālu izgatavošanas
tehnoloģijām, kas ir bijušas pazīstamas un aktīvi izmantotas 19. gs. Pretstatā
mūsdienu tendencei fotogrāfijā, kur dominējošais ir attēls datora ekrānā, šajā
kursā pilnīgi viss ir attiecināms uz attēla oriģinālu, kas tiek radīts izgatavojot
nospiedumu uz papīra. Daudzējādā ziņā šāds attēls ir pielīdzināms grafikai
pateicoties “matricas” un nospieduma klātbūtnei procesā, kā arī materiāla
izvēlei. Jāmin, ka Latvijā ir maz speciālistu, kas pārzina un spēj pielietot tās
praksē.
RDKS
Programma plānota Kora klases izglītojamiem, sākoties balss mutācijai jeb
balss lūzumam 5., 6.kl., kad nav iespējas pilnvērtīgi turpināt dziedāšanas
specialitāti un izglītojamajiem šajā periodā zūd motivācija mūzikas apguvei;
Šāda iespēja būtu arī izglītojamajiem, kuri vēlas turpināt mācīties Džeza
mūziku nākamajā izglītības pakāpē vidējās profesionālās IP;
5 gadīgā programma Mūsdienu ritma mūzika plānota no 5.kl. - 9.kl. vienotās
grupu stundās ar Kora klases izglītojamajiem;
Jaunās programmas finansējums skars tikai jauno specialitātes priekšmetu
apmaksu, jo pārējā daļa jau ir uz Kora klases bāzes;
Izglītojamo skaits, kas varētu izvēlēties no 5. klases Mūsdienu ritma mūzikas
programmu, tiek plānots no 4-6 izglītojamo, kas nepalielinātu kopējo klases
izglītojamo skaitu (25 izglītojamie), jo paralēli profesionālās ievirzes
programmai tiek apgūta arī vispārējās pamatizglītības programma.
Tālākās izglītības iespējas:
− Turpināt mācības nākamajā izglītības pakāpē Džeza mūzikas programmās
ar labi sagatavotiem izglītojamiem mūzikas teorētiskajos priekšmetos un
prasmēm džeza specialitātes apguvei.
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IP nosaukums un
mācību ilgums
Profesionālās ievirzes
un profesionālās
vidējās IP
“Pūšaminstrumentu
spēle – tubas spēle”

Profesionālās ievirzes
un profesionālās
vidējās IP
“Pūšaminstrumentu
spēle – eifonija spēle”

Izveides pamatojums un IP izklāsts
EDMS
IP “Pūšaminstrumentu spēle – tubas spēle” paredzēta kā 1.-9.klašu, tā arī
profesionālās vidējās IP izglītojamajiem. Radniecīgu programmu
pūšaminstrumentu spēlē īstenošana ļautu efektīvāk izmantot jau esošo
infrastruktūru, ļautu efektīvāk organizēt mācīšanās procesu un efektīvāk
izmantot pedagoģisko cilvēkresursu, ņemot vērā, ka daļa apmācību dažādu
instrumentu izglītojamajiem noris kopā. Jo īpaši mācību procesā ir
savienojama tubas un eifonija spēle.
Tuba ir viens no svarīgākajiem instrumentiem orķestrī un ikvienā orķestra
partitūrā. Šo instrumentu apguve ir nepieciešama ne tikai amatieru
kolektīviem, tā ir nepieciešama Latvijas profesionālajiem orķestriem. Bez
valsts iesaistes profesionālos apmācības procesos ir apdraudēta šo
instrumentu spēlētāju pēctecība.
Tubas spēles apguve ir pieejama lielākajā daļā Latvijas mūzikas skolu, bet
mērķtiecīga topošo profesionāļu kalve līdz šim nav izveidota. EDMS ir izcila
vieta šādas programmas uzsākšanai tubas spēles apguvē, nodrošinot
apmācību kā profesionālās ievirzes, tā arī vidējās profesionālās izglītības
līmenī.
Programmas izveide nodrošinās profesijas apguvi no pašiem pamatiem līdz
augstas klases profesionālam mūziķim, kādi ir nepieciešami Latvijas
vadošajos profesionālajos kolektīvos.
Programmas ieviešana un izglītojamo piesaistīšana nodrošinās NMV
orķestrim un dažāda veida kameransambļiem ļoti svarīgu instrumentu
esamību un funkciju izpildi.
Programmas izveide nodrošinās profesionāli izglītotu jauno mūziķu
attīstīšanu un pēctecību visdažādākajās ar mūziķu profesiju saistītās sfērās
(orķestra mūziķis, kameransambļa mūziķis, pedagogs).
IP “Pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle” paredzēta kā 1.-9.klašu, tā arī
profesionālās vidējās IP izglītojamajiem. Radniecīgu programmu
pūšaminstrumentu spēlē īstenošana ļautu efektīvāk izmantot jau esošo
infrastruktūru, ļautu efektīvāk organizēt mācīšanās procesu un efektīvāk
izmantot pedagoģisko cilvēkresursu, ņemot vērā, ka daļa apmācību dažādu
instrumentu izglītojamajiem noris kopā. Jo īpaši mācību procesā ir
savienojama tubas un eifonija spēle.
Mūzikas jomas darba tirgus, kura vidē atrodas lielākā daļa no EDMS
pedagogiem, rāda, ka eifonijs ir šobrīd ļoti pieprasīts instruments, t.sk.
orķestros. Latvijas profesionālajos orķestros novērojams eifonija spēles
profesionāļu deficīts. Šajā darba tirgus pieprasījuma situācijā EDMS spēs
nodrošināt augsta līmeņa profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās IP
realizāciju, sagatavojot konkurētspējīgus eifonija spēles profesionāļus.
Atverot EDMS eifonija un tubas spēles klases, izglītojamajiem būs pieejamas
izglītības programmas visos metāla pūšaminstrumentos. Tas paplašina
izglītojamā iespējas, gan ļaujot apgūt jebkuru no instrumentiem secīgi no
pirmās klases līdz mūziķa profesijas ieguvei, gan arī nepieciešamības
gadījumā, bērnam augot, mainīt specialitāti uz spēles apguves ziņā
radniecīgu, bet individuāli piemērotāku instrumentu.
Latvijā ir ierasta prakse apmācību sākt eifonija spēles programmā, bet vēlāk
turpināt instrumenta apguvi trombona vai tubas spēles programmās.
Vienlaikus eifonijs, salīdzinājumā ar tubu, ir apgūstams vieglāk, tādējādi šī
programma sniedz iespēju iegūt mūzikas instrumenta spēles prasmi arī tiem
jauniešiem, kuriem, piemēram, tubas spēle nepadodas vai padodas grūti.
Eifonija klases izveide piesaistīs jaunus interesentus metālpūšamo
instrumentu nodaļai, tā attīstot arī trombona un tubas klasi. Iespēja turpināt
mācīties eifoniju arī profesionālās vidējās IP ļaus izglītojamajam iegūt retu un
Latvijā vadošajos kolektīvos nepieciešamu kvalifikāciju.
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IP nosaukums un
mācību ilgums
Profesionālās ievirzes
un profesionālās
vidējās IP
“Pūšaminstrumentu
spēle – saksofona
spēle”

Profesionālās
pilnveides IP “Kultūras
producēšanas un
moderācijas pamati”

Interešu IP
“Instrumenta spēle”
(neformālā IP)

Izveides pamatojums un IP izklāsts
IP “Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle” paredzēta kā 1.-9.klašu, tā arī
profesionālās vidējās IP izglītojamajiem. Radniecīgu programmu
pūšaminstrumentu spēlē īstenošana ļautu efektīvāk izmantot jau esošo
infrastruktūru, ļautu efektīvāk organizēt mācīšanās procesu un efektīvāk
izmantot pedagoģisko cilvēkresursu, ņemot vērā, ka daļa apmācību dažādu
instrumentu izglītojamajiem noris kopā.
Saksofons ir viens no populārākajiem koka pūšamajiem instrumentiem. Tas
tiek mācīts daudzās Latvijas mūzikas skolās, tomēr vēl aizvien novērojams
liels pieprasījums un izglītojamo un vecāku interese par šādu programmu.
Tāpat arī jāatzīmē, ka neskatoties uz lielo izglītojamo skaitu saksofona klasēs
Latvijā, joprojām nepieciešami augsta tehniskā un mākslinieciskā līmeņa
akadēmiskie saksofonisti gan atskaņotājmākslas, gan pedagoģijas jomā.
Programmas mērķis ir apmācīt izglītojamos akadēmiskajā saksofona spēlē,
nodrošinot iespēju apgūt to gan profesionālās ievirzes, gan pēc tam arī
profesionālajā vidējā IP. EDMS plānots atvērt šīs programmas, piesaistot
vadošos Latvijas saksofonistus programmas izstrādei un īstenošanai. Tā tiks
nodrošināta sistemātiska un nepārtraukta izglītība jaunajiem saksofonistiem
izcilāko skolotāju vadībā.
Izveidojot saksofona spēles programmas, tiek veicināta interese par EDMS,
piesaistīti jauni izglītojamie gan pamatskolai, gan vidusskolai, ir radīta iespēja
apgūt visas koka pūšaminstrumentu specialitātes. Programmas klarnetes
spēle izglītojamiem ir iespēja izvēlēties apgūt saksofonu kā radniecisko
instrumentu. Saksofona spēles IP izveides bagātinās kolektīvās mūzikas
tradīcijas, dažādojot un bagātinot kameransambļu sastāvu iespējas, kā arī
paplašinās orķestra repertuāra iespējas.
Profesionālās IP mērķis ir izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas
kultūras producēšanā un moderācijā un apgūst prasmes un iemaņas
vajadzīgo digitālo rīku adaptācijā un iekārtu programmēšanā. Programmas
mērķauditorija ir dažādu profesiju pieaugušie. Programma ļaus gan papildināt
kultūras jomā strādājošo zināšanas un prasme attiecīgajās tēmās, gan ar
kultūru nesaistītu profesiju pārstāvjiem gūt ieskatu šajā jomā.
Interešu IP Instrumenta spēle realizācijas mērķis ir sniegt instrumenta spēles
prasmju pamatus 6-gadīgiem sagatavošanas klases izglītojamiem, jo EDMS
1.klasē uzņem izglītojamos ar priekšzināšanām instrumenta spēlē, izturot
iestāj pārbaudījumu gan mūzikas teorijā, gan instrumenta spēlē. Programma
nodrošinās iespēju izglītojamajiem apgūt sava izvēlētā instrumenta spēles
pamatus augsti profesionālā līmenī pie EDMS skolotājiem, pie kuriem varēs
turpināt mācībās arī profesionālās ievirzes programmā.
Programmas saturā paredzēts pareizs stājas, roku pozīcijas, elpošanas
nostādījums, ķermeņa pārvaldīšana, tehnisko pamatpaņēmienu apgūšana,
mūzikas izteiksmes līdzekļu izpratnes veidošana. Profesionālu mūziķu
tehniskais un mākslinieciskais līmenis pieaug ar katru desmitgadi, tāpēc ir
būtiski nodrošināt izglītojamajiem agrīnu instrumenta apguvi profesionālā
līmenī. Pirmie soļi mūzikas instrumenta apguvē ir vieni no izšķirošākajiem
veiksmīgai tālākajai instrumenta apguvei un profesionālajai konkurētspējai.
Šī programma piesaistīs jaunus izglītojamos, ļaus viņiem pārliecināties par
savu izvēli mācīties mūziku profesionālā līmenī, kā arī sagatavoties
iestājeksāmeniem EDMS. Programmā paredzēts izglītot katru gadu 20-30
izglītojamos.
Tālākās izglītības iespējas:
Turpināt mācības nākamajā izglītības pakāpē – profesionālā ievirzes izglītības
programmā EDMS.
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PIELIKUMS NR. 3. NMV DALĪBA KONKURSOS, IZSTĀDĒS,
IZRĀDĒS, KONCERTOS, FESTIVĀLOS
Aktivitātes veids
Nacionālie un
starptautiskie
konkursi un
festivāli

Projekti

Meistarklases,
pilnveides kursi
un publiskie
kultūras
pasākumi

Pasākums
Konkurss “Stīgo, radi”
Starptautiskais konkurss “Jūrmala”
Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss
Starptautiskais Brāļu Mediņu konkurss Rīgā
Orbetello (Itālija) starptautiskais jauno pianistu konkurss
Sirmium Music Fest Serbijā
T. Reitera fonda konkurss
Starptautiskais jauno pianistu konkurss Somijā
Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss
Vienna International Piano Competition
Wonderkeys international piano competition Vācijā
Mūsdienu jaunās mūzikas izpildītāju konkurss “Skatlogs”
Starptautiskais Sitaminstrumentu konkurss Sanktpēterburgā
Starptautiskais konkurss ”Wind Stars”
Starptautiskais konkurss ”Music Box” Lielbritānijā
Jauno talantu konkurss ”Viva Future” Vācijā
Starptautiskais sitaminstrumentu konkurss
Kārļa Štrāla 20. Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”
Starptautiskais konkurss ”Jaunais mežradznieks”
Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkurss
”World Open Music Competition”, Belgradā
Mūzikas radošais konkurss “Skaņuraksti Ādaži”
L. Kogana starptautiskais konkurss Briselē
International Grand Music Competition Maskavā
B. Dvarionasa starptautiskais konkurss Lietuvā
Dz. Bražes starptautiskais konkurss
K. Saradževa Maskavas jauno arfistu konkurss
Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Baltkrievijā
Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jūrmala
Jāzepa Pīgožņa balva jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā
Vizuālās mākslas konkurss “Akvarelis”
Mākslas konkurss “Pļava”
International visual arts competition
Starptautiskais baleta konkurss PRIX DE LAUSANNE
V starptautiskais Baltijas baleta konkurss, Latvija
Valentīnas Kozlovas Starptautiskais Baleta konkurss ASV
RDKS vokālais konkurss “Es savai zemītei”
Starptautiskais zēnu solo un duetu dziedāšanas konkurss “Rīgas Doms”
Projekts “ROSTOKA” – EDMS simfoniskā orķestra koncertbraucieni Vācija,
Rostoka
Mūzikas nometne “Daba pilna mūzikas”
Erasmus+ projekts “Let’s go green! – reuse, refuse, reduce, rethink, recycle”,
dalībvalstis – Latvija, Vācija, Turcija, Portugāle un Francija
Erasmus+ projekts “Experience Art” mobilitāte.!”, Vācija, Minhene
ERASMUS+ apmaiņas programmas projekti
Vokālās meistarklases Laudamus
Karlo Jana (Luksemburga) meistarklases jaunajiem flautistiem
RBS organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi RBS pedagogiem
“Klasiskās baleta horeogrāfijas mantojuma saglabāšana 21. gs.”
RBS metodiskās komisijas organizētas savstarpējās pieredzes apmaiņas
“Mazās klasiskās dejas meistarklases”
Mūzikls “RENT”, jaunā režisora Mārtiņa Kagaiņa iestudējumā
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PIELIKUMS NR. 4. NMV STRUKTŪRVIENĪBU
ATPAZĪSTAMI ABSOLVENTI
JRMS – 2021. gadā apritēja 75, absolventi ir gleznotāji:
Miervaldis Polis;
Andris Eglītis;
scenogrāfi Reinis un Krista Dzudzilo un daudzi citi.
RDKS – izglītības iestādei aprit 28 gadi. Jaunākās diriģentu paaudzes Dziesmu
svētku virsdiriģenti, koru apriņķu virsvadītāji ir RDKS absolventi, pedagogi RDKS un
JVLMA:
Kaspars Ādamsons;
Jurģis Cābulis;
Jānis Ozols un daudzi citi.
EDMS – 75. dzimšanas diena tika svinēta 2021. gadā un izglītības iestādes
absolventu vidū ir:
Raimonds Pauls;
Gidons Krēmers;
Miša Maiskis;
Pēteris Vasks;
Agnese Egliņa;
Reinis Zariņš un daudzi citi.
RBS – 2022. gadā atzīmēs 90 gadu jubileju, un tās absolventu vidū ir tādas Latvijā
un pasaulē pazīstamas baleta zvaigznes kā:
Raimonds Martinovs,
Zita Errs,
Elza Leimane un daudzi citi.

96

PIELIKUMS NR. 5. NEPIECIEŠAMIE IEGULDĪJUMI
MATERIĀLTEHNISKAI BĀZEI UN JAUNU IP IZVEIDEI
(DETALIZĒTS IZMAKSU ATŠIFRĒJUMS)
JRMS ir jāseko radošo industriju nozares attīstībai un jānodrošina IP ietvaros
apgūstamo prasmju atbilstība darba tirgus vajadzībām. Ņemot vērā attēla
veidošanas un apstrādes tehnoloģiju straujo attīstību, JRMS ir jābūt gatavai iekļaut
šīs tehnoloģijas mācību procesā. Viena no jaunākajām tehnoloģijām, kurās JRMS
saskata attīstības attīstītības potenciālu, ir Virtuālās producēšanas studija. Virtuālās
producēšanas studija ar diožu ekrāniem dod iespēju vienlaikus filmēt reālus un
virtuālus objektus. Šāda tehnoloģija tiek izmantota pasaulē vadošajās filmu studijās
mūsdienīga satura radīšanā. Tā ir pieprasīta, pateicoties tās praktiskajam
pielietojumam, jo ļauj māksliniekiem un programmētājiem strādāt kopā filmēšanas
vietā reāllaikā. Virtuālās producēšanas studija apvieno mākslu un zinātni un dod
iespēju apgūt 3D datorgrafiku un reāllaika satura programmēšanu, kas ir industrijā
pieprasīta prasme un kurā trūkst speciālistu. Speciālistu trūkumu varētu risināt,
izmantojot virtuālās producēšanas studiju JRMS profesionālās vidējās IP apguvē
mācību priekšmetos “Video”, “3D datorgrafika”, “Animācija”. JRMS šobrīd sniedz
iespēju apgūt 3D datorgrafiku, foto un video mākslu augstā līmenī, un virtuālās
producēšanas studija ar diožu ekrāniem ir nepieciešama mūsdienīgam un uz aktuālām
tehnoloģijām vērstam izglītības procesam. Šāda virtuālās producēšanas studija nav
pieejama nevienā Latvijas izglītības iestādē. Latvijā vienīgais uzņēmums, kurā
izveidota šāda studija ir “LedUnit”. Saskaņā ar “LedUnit” sniegto cenu piedāvājumu,
studijas īre ir 10 000,00 EUR par vienu izmantošanas reizi (4 dienām). Pārrunājot šīs
tehnoloģijas izmantošanas iespējas ar citu mākslas un dizaina izglītības iestāžu
mācībspēkiem, JRMS saredz potenciālu izmantot virtuālās producēšanas studiju NMV
jaunajās telpās Slokas ielā 52b sadarbībā ar LKA, LMA un RDMV. Nākotnē papildu
ienākumu avots varētu būt virtuālās producēšanas studijas iznomāšana ārvalstu un
vietējiem kino industrijas pārstāvjiem.
JRMS profesionālās vidējās IP “Mākslas” turpmākajā attīstībā ir nepieciešama 3D
skenēšanas studija. WebGL, virtuālās un papildinātās realitātes straujā attīstība ļauj
attēlot un virtuāli izmantot arvien sarežģītākus 3D objektus. Izmantojot
lāzerskenēšanu un fotogrammetriju ir iespējams reālus objektus pārvērst par
virtuāliem ar augstu precizitāti. Tas aizvieto klasisko 3D digitālo objektu modelēšanu
no nulles, kas mūsdienās vairs nav praktisks veids kā veidot 3D saturu. 3D skenēšanas
studija nepieciešama šādām vidējās profesionālās IP mācību priekšmetu
programmām – Video, 3D datorgrafika un tēlniecība. Jāmin, ka šāda 3D skenēšanas
studija Latvijā nav pieejama. Studija ļautu apgūt prasmes darbam ar lāzerskeneri un
tā programmatūru atbilstošu izejmateriālu radīšanai. Izglītojamiem tiktu sniegtas
zināšanas un prasmes par fotogrammetrijas algoritmu pielietošanu, kas ļautu
rekonstruēt telpisku objektu no fotoattēliem un punktu mākoņiem. Iegūstamās
prasmes varētu tikt pielietotas dažādās sfērās – kultūrvēsturisku priekšmetu
arhivēšanā, arhitektūrā, TV, animētu sižetu veidošanā, darbam ar specefektiem,
datorspēļu un simulatora satura izstrādē u.c.
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JRMS IP materiāli tehniskās bāzes izmaksu atšifrējums pa pozīcijām

IP materiāli tehniskās
bāzes izmaksu
atšifrējums pa pozīcijām

Skaits

Cena

Finansējuma
apmērs EUR
un statuss –
piešķirts (zaļš)
vai identificēts
nepieciešamai
s (sarkans)

Iespējamie
finansēšan
as avoti

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

Virtuālās producēšanas
studija
Darbstacijas darbam ar
3D virtuāliem objektiem:
Ryzen 9 5950X, 32GB
(2x16) mtb: X570, DDR4,
GeForce RTX 3090, 2TB
NVMe 1000watt power
supply
Monitors: 32 collas 4K,
HDR, IPS

12

4 800,00

57 600,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

12

700,00

8 400,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

Pele, tastatūra

12

150,00

1 800,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

Bronton LED ekrāns m2

120

5 000,00

600 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

1

40 000,00

40 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

1

10 000,00

10 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

1

30 000,00

30 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

D3 serveris

1

60 000,00

60 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

Render node

2

90 000,00

180 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

Uzstādīšana

1

15 000,00

15 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

Render node licence

2

10 000,00

20 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

Gaismas

3

10 000,00

30 000,00

ERAF, VB

4.

2023.-2027.

Redspy - virtuālās
kameras trekeris
Video kamera Red
comodo
Canon CINE-SERVO 17120mm T2.95 Zoom Lens

Kopā

995 200,00

3D skenēšanas studija
Fotokamera 24mp ar
objektīvu
Dators kameru palaišanai
win10

140*

500,00

70 000,00

ERAF, VB

2.

2023.-2024.

2

500,00

1 000,00

ERAF, VB

2.

2023.-2024.

Vadi un aksesuāri

420

20,00

8 400,00

ERAF, VB

2.

2023.-2024.

Gaismas

16

300,00

4 800,00

ERAF, VB

2.

2023.-2024.

Barošana un palaidēji

8

700,00

5 600,00

ERAF, VB

2.

2023.-2024.

3D lāzer skeneris

1

9 500,00

9 500,00

ERAF, VB

2.

2023.-2024.

Polarizācijas filtri

140

50,00

7 000,00

ERAF, VB

2.

2023.-2024.

Kopā

106 300,00

Kopā par
abām IP

1 101 500,00
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* 140 fotokameras ir specifiskas 3D skanēšanas studijai. Norādītais kameru skaits ir
minimums kvalitatīvai 3D objektu rekonstrukcijai. Tās uzstādāmas skenējamam
objektam pa perimetru vairākos līmeņos. Par 3D skenēšanas studijas izmantošanu
interese ir RTU, LKA, LMA un RDMV.
Profesionālās pilnveides programmas (160 h) ieņēmumu, izdevumu aprēķins
Profesionālās pilnveides programmas (160 h)
Izdevumi uz vienu
izglītojamo
Pamatlīdzekļi

8,75

Preces un pakalpojumi (*2007. gada 2. oktobra MK
noteikumi Nr. 655 Noteikumi par profesionālās
izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu
uz vienu izglītojamo )

41,42

Mācību līdzekļu

35,00

Pedagogu atalgojums (likme 960)

2 593,19

Izdevumi uz 5 izglītojamiem

3 019,02

Izdevumi uz 12 izglītojamiem

Ieņēmumi no mācību
maksas

3 615,88

Ieņēmumi no viena izglītojamā par 3,5 mēnešu
programmu (700,00 EUR), 1 grupas mācību gadā

700,00

Minimālais izglītojamo skaits, lai atmaksātos
ieguldījumi – 5
Plānotais izglītojamo skaits – 12
Pozitīva bilance, ja izpildās plānotais (12) izglītojamo
skaits
Pozitīva bilance ar minimālo (5) izglītojamo skaitu

3 500,00
8 400,00
4 784,12
480,98

Profesionālās tālāk izglītības programmas (2184 h) ieņēmumu, izdevumu aprēķins
Profesionālās tālākizglītības programmas (2184 h)
Izdevumi uz vienu
izglītojamo
Pamatlīdzekļi
Preces un pakalpojumi (*2007. gada 2. oktobra MK
noteikumi Nr. 655 Noteikumi par profesionālās
izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu
uz vienu izglītojamo )
Mācību līdzekļu

8,75
41,42
35,00

Pedagogu atalgojums (likme 960)

17 698,98

Izdevumi uz 12 izglītojamiem

18 721,02

Izdevumi uz 16 izglītojamiem
Ieņēmumi no viena izglītojamā par viena mācību gada
programmu (2400,00 EUR), 1 grupas mācību gadā
Minimālais izglītojamo skaits, lai atmaksātos
ieguldījumi – 12

Ieņēmumi no mācību
maksas

19 061,7
2 000,00
24 000,00
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Plānotais izglītojamo skaits – 16
Pozitīva bilance, ja izpildās plānotais (16) izglītojamo
skaits
Pozitīva bilance ar minimālo (12) izglītojamo skaitu

32 000,00
12 938,98
5 278,98

EDMS IP materiāli tehniskās bāzes izmaksu atšifrējums pa pozīcijām

Programma/ materiāli
tehniskās bāzes izmaksu
atšifrējums par pozīcijām

Skaits

Cena

Finansējuma
apmērs EUR
un statuss –
piešķirts (zaļš)
vai identificēts
nepieciešamai
s (sarkans)

Finansēšan
as avoti

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Gads

Esošās programmas
Pianīnu parka
atjaunošana
Kabineta flīģeļu parka
atjaunošana

27

6 000,00

162 000,00

VB, VKKF,
ERAF

2.

2023.-2027.

10

40 000,00

400 000,00

VB, ERAF

2.

2023.-2027.

Tuba

1

1 500,00

1 500,00

VB, VKKF,
ERAF

2.

2023.-2027.

Pianīns

1

6 000,00

6 000,00

VB, ERAF

2.

2023.-2027.

Eifonijs

1

1 000,00

1 000,00

VB, VKKF,
ERAF

2.

2023.-2027.

Pianīns

1

6 000,00

6 000,00

VB, ERAF

2.

2023.-2027.

Saksofons

1

1 200,00

1 200,00

VB, VKKF,
ERAF

2.

2023.-2027.

Pianīns

1

6 000,00

6 000,00

VB, ERAF

2.

2023.-2027.

IP “Tubas spēle”

IP “Eifonija spēle”

IP “Saksofona spēle”

Kopā

583 700,00

RBS IP materiāli tehniskās bāzes izmaksu atšifrējums pa pozīcijām

Programma/ materiāli
tehniskās bāzes izmaksu
atšifrējums par pozīcijām

Skaits

Cena

Finansējuma
apmērs EUR
un statuss –
piešķirts (zaļš)
vai identificēts
nepieciešamai
s (sarkans)

Mērķa
prioritāte
(1-5, kur 1–
augsta, 5 –
zema
prioritāte)

Finansēšan
as avoti

20 000,00

20 000,00

VB, ERAF

2.

Līdz 2027.

15 000,00

75 000,00

VB, VKKF,
ERAF

2.

Līdz 2027.

Kopā

95 000,00

Gads

Esošās programmas
Vispārizglītojošo klašu
aprīkojums, kad būs
pieejamas telpas. Uz šo
brīdi nepieciešamās telpas
nav pieejamas.
Kabineta flīģeļu iegāde 5
baleta zālēs

5

100

Visu struktūrvienību (t.sk. NMV kopējās) IT un E-vides uzturēšanas izmaksas
(esošās un plānotās)
Plānotās izmaksu pozīcijas tiks realizētas atbilstoši iespējām.

Pozīcija

Izmaksas
EUR
(t.sk. nodokļi)

Izmaksu aprēķinu
pamatojums

IT un E-vides uzturēšana
NMV un atsevišķo struktūrvienību mājaslapu izstrāde t.sk.
paredzot, ka struktūrvienību mājaslapās regulāri tiks
izvietoti digitāli metodiskie materiāli par specifiskām
mūzikas, mākslas un dejas mācību metodikas tēmām, kas
būs pieejami jebkuram interesentam.
Uzturēšana (5 domēni, gada maksa)

900,00
(3x300,00)

Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā

62,00

Uzturēšana LNB datu centrā

(pagaidām
nav zināms)

Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā
-

NMV un tās struktūrvienību mājaslapas saīsināto versiju
izstrāde angļu valodā, (5 mājas lapas).
E-klases platformas izmantošana struktūrvienību mācību
procesa organizēšanai, saziņai ar izglītojamiem, vecākiem un
pedagogiem.
Risinājumi attālināto mācību nepieciešamības gadījumā:
Zoom, MS Teams un Google Meet, un Google Clasroom
platformas.
Zoom Educational izmaksas gadā par vienu kontu.
Ārpakalpojuma izmantošana Datu drošības procedūru
ievērošanai (gadā).
Jauno tehnoloģiju risinājumu izmantošana mediju un
stājmākslas priekšmetos, piemēram, lai izvērtētu virtuālās
realitātes izmantošanas iespējas plastiskās anatomijas un
tēlniecības/ formveidošanas apguvē u.c. HTC Vive VR
iekārtas (virtuālās brilles), 12. gab. – 1 mācību klasei gadā.
Digitālo mācību materiālu izstrāde, t.sk. nodrošinot
inovatīvu saturu. Studijas izveide kvalitatīva metodiskā
materiāla izstrādei, filmēšanai, montāžai, izmantojot esošos
NMV resursus.
Ārpakalpojums – operatora/montāžas režisora darbam 20.
min. materiāla izveidei.
20 mācību materiāli gadā (5 materiāli x 4 struktūrvienības).
(260,00 EUR x 20 mācību mat.)
Esošas vai jaunas vienotu e-platformas pielāgošana
regulāru aptauju veikšanai mācību procesa kvalitātes
monitorēšanai, kā arī lai uzkrātu datus ilgākā periodā
tendenču analīzei un stratēģisku lēmumu pieņemšanai.
Ārpakalpojums aptaujas metodoloģijas izstrādei un datu
analīzei, (reizi gadā 4 struktūrvienībās x 4 mērķa grupās:
izglītojamie, absolventi, skolotāji un vecāki).
Jauno tehnoloģiju risinājumu izmantošana profesionālās
vidējās IP apguvē (elektroniskā grāmata, 100 gab.),
samazinot kopēto mācību materiālu pavairošanu papīra
formātā koru u.c. mūzikas nodarbībās.
Kopā

1 500,00
(5 x 300,00)
849,00

Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā
Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā
Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā

1 480,00
12 000,00
8 040,00

5 200,00

Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā
Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā

Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā

Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā
2 420,00

62 000,00

Izmaksas noteiktas cenu
aptaujas rezultātā

94 451,00
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PIELIKUMS NR. 6. IZGLĪTOJAMO SKAITA, PEDAGOĢISKO LIKMJU PIEAUGUMA
PROGNOZES/ NMV STRUKTŪRVIENĪBAS
JRMS/ PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(10%)

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

I-VIII

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

IX-XII

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

I-VIII

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

IX-XII

9

0,400

1 440,00

144,00

208,80

422,92

2 215,72

1 800,00

I-VIII

9

0,400

2 880,00

288,00

417,60

845,84

4 431,44

3 600,00

IX-XII

12

0,600

2 160,00

216,00

313,20

634,38

3 323,58

2 400,00

I-VIII

12

0,600

4 320,00

432,00

626,40

1 268,76

6 647,16

4 800,00

IX-XII

15

0,750

2 700,00

270,00

391,50

792,98

4 154,48

3 000,00

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

600,00

2024. gads
2 400,00

2025. gads
6 415,72

2026. gads
13 755,03

2027. gads
18 601,64
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JRMS/ PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Gads

Izglītojamo
skaits

2023. gads
IX-XII

21

2024. gads
un turpmākie
gadi I-XII

21

Slodze

1,000

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(10%)

0

0

0

10 800,00

2 160,00

1 566,00

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

0,00

0,00

n/a

0,00

3 426,68

17 952,68

n/a

17 952,68

RDKS / PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(10%)

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

4

1,340

4 824,00

482,40

699,48

1 416,79

7 422,67

800,00

I-VIII

4

1,340

9 648,00

128,72

257,44

2 367,06

12 401,22

1 600,00

IX-XII

8

2,680

9 648,00

964,80

1 398,96

2 833,57

14 845,33

1 600,00

I-VIII

8

2,680

19 296,00

1 929,60

2 797,92

5 667,15

29 690,67

3 200,00

IX-XII

12

4,020

14 472,00

1 447,20

2 098,44

4 250,36

22 268,00

2 400,00

I-VIII

12

4,020

28 944,00

2 894,40

4 196,88

8 500,72

44 536,00

4 800,00

IX-XII

16

5,360

19 296,00

1 929,60

2 797,92

5 667,15

29 690,67

3 200,00

8 222,67

2024. gads
30 446,55

2025. gads
57 558,67

2026. gads
82 226,67

103

2027. gads
I-VIII

16

5,360

38 592,00

3 859,20

5 595,84

11 334,30

59 381,34

6 400,00

IX-XII

20

6,700

24 120,00

2 412,00

3 497,40

7 083,94

37 113,34

4 000,00

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(20%)

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

106 894,67

RDKS/ PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Atalgojums

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

4

1,200

4 320,00

864,00

626,40

1 370,67

7 181,07

n/a

I-VIII

4

1,200

8 640,00

1 728,00

1 252,80

2 741,35

14 362,15

n/a

IX-XII

8

2,400

8 640,00

1 728,00

1 252,80

2 741,35

14 362,15

n/a

I-VIII

8

2,400

17 280,00

3 456,00

2 505,60

5 482,69

28 724,29

n/a

IX-XII

12

3,600

12 960,00

2 592,00

1 879,20

4 112,02

21 543,22

n/a

I-VIII

12

3,600

25 920,00

5 184,00

3 758,40

8 224,04

43 086,44

n/a

IX-XII

16

4,800

17 280,00

3 456,00

2 505,60

5 482,69

28 724,29

n/a

I-VIII

16

4,800

34 560,00

6 912,00

5 011,20

10 965,39

57 448,59

n/a

IX-XII

20

6,000

21 600,00

4 320,00

3 132,00

6 853,37

35 905,37

n/a

7 181,07

2024. gads
2 8724,29

2025. gads
50 267,51

2026. gads
71 810,73

2027. gads
93 353,95
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EDMS / PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(10%)

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

6

2,724

9 806,40

980,64

1 421,93

2 880,10

15 089,06

1 200,00

I-VIII

6

2,724

19 612,80

1 961,28

2 843,86

5 760,19

30 178,13

2 400,00

IX-XII

15

6,810

24 516,00

2 451,60

3 554,82

7 200,24

37 722,66

3 000,00

I-VIII

15

6,810

49 032,00

4 903,20

7 109,64

14 400,48

75 445,32

6 000,00

IX-XII

20

9,080

32 688,00

3 268,80

4 739,76

9 600,32

50 296,88

4 000,00

I-VIII

20

9,080

65 376,00

6 537,60

9 479,52

19 200,64

100 593,76

8 000,00

IX-XII

25

11,350

40 860,00

4 086,00

5 924,70

12 000,40

62 871,10

5 000,00

I-VIII

25

11,350

81 720,00

8 172,00

11 849,40

24 000,80

125 742,20

10 000,00

IX-XII

27

12,250

44 100,00

4 410,00

6 394,50

12 951,97

67 856,47

5 400,00

16 289,06

2024. gads
73 300,79

2025. gads
135 742,20

2026. gads
176 464,86

2027. gads
208 998,67
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EDMS/ PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(20%)

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

2

0,500

1 800,00

360,00

261,00

571,11

2 992,11

n/a

I-VIII

2

0,500

3 600,00

720,00

522,00

1 142,23

5 984,23

n/a

IX-XII

4

1,000

3 600,00

720,00

522,00

1 142,23

5 984,23

n/a

I-VIII

4

1,000

7 200,00

1 440,00

1 044,00

2 284,46

11 968,46

n/a

IX-XII

6

1,500

5 400,00

1 080,00

783,00

1 713,34

8 976,34

n/a

I-VIII

6

1,500

10 800,00

2 160,00

1 566,00

3 426,68

17 952,68

n/a

IX-XII

8

2,000

7 200,00

1 440,00

1 044,00

2 284,46

11 968,46

n/a

I-VIII

8

2,000

14 400,00

2 880,00

2 088,00

4 568,91

23 936,91

n/a

IX-XII

10

2,500

9 000,00

1 800,00

1 305,00

2 855,57

14 960,57

n/a

2 992,11

2024. gads
11 968,46

2025. gads
20 944,80

2026. gads
29 921,14

2027. gads
38 897,48
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RBS/ PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

Gads

Izglītojamo
skaits

Slodze

Atalgojums

Prof.
priekšmetu
piemaksas
(10%)

Piemaksu
fonds
(14,50%)

DD VSAOI
(23,59%)

Atlīdzība

Stipendija

Nepieciešamais
finansējums

2023. gads
IX-XII

10

2,200

7 920,00

792,00

1 148,40

2 326,07

12 186,47

2 000,00

I-VIII

10

2,200

15 840,00

1 584,00

2 296,80

4 652,14

24 372,94

4 000,00

IX-XII

13

2,200

7 920,00

792,00

1 148,40

2 326,07

12 186,47

2 600,00

I-VIII

13

2,200

15 840,00

1 584,00

2 296,80

4 652,14

24 372,94

5 200,00

IX-XII

13

2,200

7 920,00

792,00

1 148,40

2 326,07

12 186,47

2 600,00

I-VIII

13

2,200

15 840,00

1 584,00

2 296,80

4 652,14

24 372,94

5 200,00

IX-XII

13

2,200

7 920,00

792,00

1 148,40

2 326,07

12 186,47

2 600,00

I-VIII

13

2,200

15 840,00

1 584,00

2 296,80

4 652,14

24 372,94

5 200,00

IX-XII

13

2,200

7 920,00

792,00

1 148,40

2 326,07

12 186,47

2 600,00

14 186,47

2024. gads
43 159,41

2025. gads
44 359,41

2026. gads
44 359,41

2027. gads
44 359,41
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PIELIKUMS NR. 7. ES FONDU PLĀNOŠANAS PERIODA
2021.-2027. PAREDZĒTAIS ATBALSTS
PROFESIONĀLAJAI UN PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAI
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