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RDKS juridiskais statuss 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Rīgas Doma kora skola ( RDKS) ir valsts 
dibināta mūzikas izglītības iestāde pamatizglītības, profesionālās ievirzes izglītības un  
profesionālās vidējās mūzikas izglītības īstenošanai. 
RDKS darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi 

likumi un normatīvie akti, kā arī skolas Nolikums. 

 

RDKS darbības virzieni un mērķi 

 RDKS darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mūzikas izglītību, 

lai veicinātu audzēkņa personības attīstību un nodrošinātu valsts vispārējās 

pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas nozares profesiju 

standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. 

 RDKS darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Pamatuzdevumi – nodrošināt 

iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību, profesionālās ievirzes pamatizglītību un  

profesionālo vidējo izglītību mūzikas nozarē, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes, 

sagatavot darba tirgum kvalificētus mūzikas nozares speciālistus, sagatavot  kvalificētus 

mūzikas speciālistus izglītības turpināšanai mūzikas augstākās izglītības iestādēs, 

paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, veicināt profesionālās vidējās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas izveidi un pilnveidošanu. 

RDKS  sagatavo 3.kvalifikācijas līmeņa mūzikas speciālistus. 2012.gadā RDKS  ieguva 

akreditētas izglītības iestādes statusu ar maksimālo termiņu 6 gadi- līdz 2018. gadam, kā 

arī tika akreditētas izglītības iestādē apgūstamās izglītības programmas (uz 6 gadiem). 

RDKS darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot vispārējo pamatizglītību 

un mūzikas izglītību. Pašreiz RDKS audzēkņi var apgūt zināšanas 3 profesionālās vidējās 

mūzikas izglītības programmās, 2 profesionālās ievirzes programmās un vispārējās 

pamatizglītības programmā. Svarīgs mācību procesa uzdevums ir izglītības kvalitātes 

pilnveidošana, ceļot audzēkņu profesionālo meistarību, pilnvērtīgi apgūstot izglītības 

programmās paredzēto. 

 

Pārskata gada prioritātes un informācija par to īstenošanu 

2014.gadā RDKS profesionālās vidējās izglītības programmas absolvēja 15 

audzēkņi, uz I kursu tika uzņemti 22 audzēkņi, kā paredz valsts pasūtījums. Uz 31.12.2014. 

vispārējās pamatizglītības un profesionālās ievirzes  programmās mācījās  216 audzēkņi, 

profesionālās vidējās izglītības programmās – 68 audzēkņi.  
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2014.gadā 13 audzēkņi, kas beiguši RDKS, turpināja izglītību augstākajās izglītības 

iestādēs Kultūrizglītības nozarē Latvijā un ārzemēs, 2 audzēkņi strādā specialitātē 

ārzemēs. 

  RDKS 2014. gadu  aizvadīja 20 gadu jubilejas zīmē. RDKS izveidoja 3 izstādes, kas 

raksturo skolas ceļu un panākumus. Ar KM atbalstu tapa režisores A. Rozes 

dokumentālā filma „Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai”, kas veltīta profesijas 

izvēles problemātikai . 

1. maijā Lielajā Ģildē notika vērienīgs un krāšņs jubilejas koncerts, kurš tika veidots 

sadarbībā ar Latvijas Koncertiem un Latvijas televīziju. RDKS iesaistījās KM rosinātajā un 

finansētajā Radošo partnerību projektā sadarbībā ar raidījuma „Zebra” komandu, mācoties 

veidot video un komponējot.  

RDKS meiteņu kora nozīmīgākie projekti 2014. gadā bija – LNO iestudējums 

„Mazais skursteņslauķis”, koncertuzvedumi – „Kartupeļu opera”, „Dāsnumātika”, „Gribas 

drusku pablēņoties” un dalība Pasaules koru olimpiādes koncertos. 

RDKS Zēnu kora nozīmīgākie projekti 2014. gadā bija – LNO jauniestudējumi 

„Rienci”, „Valentīna”, Baha Mateja pasijas iestudējums Pēterbaznīcā, dalība Pasaules koru 

olimpiādes koncertos, dalība Bernstaina Mesas iestudējumā Tallinā, Baha Ziemassvētku 

oratorijas atskaņojums Rīgas Lutera baznīcā. 

Vidusskolas jauktā kora nozīmīgākie projekti 2014. gadā bija  - dalība Pasaules koru 

olimpiādē, sadarbībā ar J. Ivanova mūzikas vidusskolu koncerts Austrumlatvijas koncertzālē 

„ Gors”. 

Džeza programmas audzēkņi koncertē Kalnciema kvartālā, klubu koncertos Artelis, 

Hamlets, piedalās festivālos Saule, Saulkrasti Jazz, Rīgas Ritmi. 

Izveidojusies laba sadarbība ar Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas audzēkņu 

padomi. 

Nozīmīgākie sasniegumi ir Valsts konkursā Dziedāšanā, 19. Starptautiskajā pianistu 

konkursā Valmierā, E. Melngaiļa starptautiskajā jauno diriģentu konkursā, I starpnovadu 

populārās un džeza mūzikas izpildītāju konkursā, programmas Mūzika ansambļu Valsts 

konkursā. 

Audzēkņi ar labiem panākumiem piedalās mācību olimpiādēs – matemātikā, fizikā 

un latviešu valodā, skolu reitingā iekļūstot pirmajā desmitā. 

 Valsts un kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ir labā un ļoti labā līmenī. Par 

sasniegumiem mācību darbā, centralizētajos eksāmenos RDKS saņēma balvu – Lielā pūce, 

par angļu valodas centralizētā eksāmena rezultātiem  - Mazā pūce. 

Atzīmējami arī RDKS sporta komandu panākumi  volejbolā un florbolā. 



5 
 

 

 

RDKS piedalījusies kā partneris ESF projektā Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana. 

31.12.2014. gadā RDKS strādāja 128 pedagoģiskie darbinieki un  28 administratīvi 

saimnieciskā un apkalpojošā personāla darbinieki. 

RDKS nodrošināta atbalsta personāla pieejamība – psihologs, karjeras 

konsultants, sociālais pedagogs, pedagogs konsultants. 

   2014.gadā piešķirtā valsts budžeta dotācija izlietota likumā paredzētajā kārtībā, 

atbilstoši apstiprinātajai tāmei un finansēšanas plānam. 

               2014.gada izdevumi: 

 Darbinieku atlīdzībai EUR 1 054 152 

 Preces un pakalpojumi EUR 175 945 
- ēku un telpu īre EUR 2 360 

- komunālie maksājumi un pārējie telpu uzturēšanas izdevumi  

  EUR 73 688 

- pārējie iestādes uzturēšanas izdevumi EUR 12 721  

 Valsts stipendijas EUR 14 316 

 ESF mērķstipendijas EUR 13 177 

 2014.gadā papildus no valsts budžeta apakšprogrammas „Kultūras 
pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” tika piešķirti līdzekļi 
Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas pasākumu sagatavošanas un 
norises izdevumu segšanai, konkrēti, dokumentālās filmas  scenārija, 
režijas un filmēšanas izdevumiem EUR 7 110.00  
 

2014.gadā pamatlīdzekļu iegādei tika piešķirti EUR 9 236.00 finansējums.  

Viena no RDKS attīstības prioritātēm paredz pretendēt uz PIKC statusu.  
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Pielikums  

Ministru kabineta  

2010.gada 5.maija  

noteikumiem Nr.413 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

(euro) 

Nr. p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

1 249 703 1 488 682 1 490 030 

1.1. dotācijas 1 171 436 1 414 732 1 414 511 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

53 871 46 878 48 492 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība    

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 5 094 5 489 5 489 

2. Izdevumi (kopā) 1 305 895 1 488 682 1 556 793 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 252 880 1 447 352 1 503 812 

2.1.1. kārtējie izdevumi 1 221 618 1 418 884 1 476 319 

2.1.2. procentu izdevumi    

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

31 262 28 468 27 493 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

   

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

51 953 41 330 52 953 

 

 


