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Telpu rezervācijas kārtība 

 

1. Kārtība nosaka, kā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas (turpmāk – 

mūzikas vidusskola) audzēkņi, pedagogi  un darbinieki var rezervēt telpas 

izmantošanai ārpus mācību nodarbību laika (turpmāk – rezervācija). 

2. Telpu rezervēšanai tiek izmantota mūzikas vidusskolas izveidota sistēma 

(turpmāk – telpu rezervācijas sistēma), kuras pieejamība nodrošināta 

mūzikas vidusskolas mājaslapas www.jmrmv.lv sadaļās Audzēkņiem un 

Pedagogiem. 

3. Piekļuve telpu rezervācijas sistēmai tiek organizēta personalizēti ar 

pierakstīšanos. 

4. Mūzikas vidusskola nodrošina pedagogiem, audzēkņiem un darbiniekiem 

personalizētas piekļuves informāciju telpu rezervācijas sistēmai. 

5. Lai izveidotu rezervāciju, telpu rezervācijas sistēmā jāaizpilda pieteikuma 

forma. Par rezervācijas apstiprināšanu vai noraidīšanu pārliecināties var 

atjauninot rezervācijas mājaslapu. 

6. Pieteikuma formā precīzi jānorāda prasītā informācija. Ja informācija 

norādīta nekorekti, piekļuve telpai var tikt liegta. 

7. Šīs kārtības ievērošanu uzrauga mūzikas vidusskolas izglītojamo 

pašpārvalde. Par šajā kārtībā noteiktā neievērošanu personai liedz piekļuvi 

telpu rezervācijas sistēmai uz laiku līdz vienai nedēļai. 

8. Ja veiktā un apstiprinātā rezervācija tomēr nav aktuāla, tā jāatceļ 

nekavējoši, rakstot E-klasē saimniecības struktūrvienības vadītājam. 

9. Ja rezervācijas pieteicējs nav ieradies saņemt rezervētās telpas atslēgas pie 

mūzikas vidusskolas dežuranta 15 minūtes pēc rezervācijas sākuma laika, 

rezervācija var tikt atcelta. 

10. Mūzikas vidusskolā telpu rezervāciju veikt drīkst: 

http://www.jmrmv.lv/


* Tikai – telpu drīkst rezervēt tikai konkrētas nodaļas vai specialitātes audzēkņi. 

** Prioritāri – konkrētās nodaļas vai specialitātes audzēkņiem rezervācija atļauta divas 
darba dienas pirms nepieciešamās rezervācijas dienas. 
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10.1. audzēkņi mācību satura apguvei; 

10.2. pedagogi citu darba pienākumu veikšanai; 

10.3. darbinieki, ja darba pienākumi veicami konkrētajā telpā. 

11. svītrots ar Administrācijas 05.09.2022. sēdes lēmumu (protokols Nr. 3); 

12. Telpu rezervāciju audzēkņi var veikt ne agrāk kā iepriekšējā darba 

dienā. 

13. Audzēkņiem telpas rezervācijai pieejamas šādi: 

Telpas Nr. Telpu pieejamības nosacījumi (izglītības programmas) 

017 Tikai* Džeza un populārā mūzika 

019 Tikai Džeza un populārā mūzika 

104 Visiem 

105 Visiem 

106 Prioritāri** Diriģēšana 

107 Visiem 

108 Visiem 

109 Visiem 

110 Visiem 

211 Visiem 

212 Prioritāri Klavierspēle 

213 Tikai Kokles spēle 

214 Prioritāri Pūšaminstrumenti 

215 Prioritāri Pūšaminstrumenti 

216 Prioritāri Pūšaminstrumenti 

217 Prioritāri Klavierspēle 

218 Visiem 

219 Visiem 

304 Visiem 

308 Tikai Akordeona spēle 

309 Visiem 

310 Prioritāri Kontrabasa spēle un Ģitāras spēle 

311 Prioritāri Stīgu instrumentu spēle 
ar grozījumiem, kas pieņemti 13.12.2021. Administrācijas sēdē (protokols Nr. 9)  

312 Tikai Stīgu instrumentu spēle 

315 Visiem 

316 Visiem 

317 Prioritāri Sitaminstrumentu spēle 
ar grozījumiem, kas pieņemti 05.09.2022. Administrācijas sēdē (protokols Nr. 3) 
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Telpas Nr. Telpu pieejamības nosacījumi (izglītības programmas) 

318 Visiem 

319 Prioritāri Vokālā mūzika 

320 Visiem 

321 Visiem 

322 Visiem 

323 Tikai Sitaminstrumentu spēle un Ērģeļspēle 

506 Visiem 

507 Visiem 

508 Visiem 

509 Visiem 

14. Visiem, kas saņēmuši apstiprinājumu rezervācijai, ir pienākums 

rezervēto telpu izmantot šīs kārtības 10. punktā noteiktajam mērķim un 

pieteikuma formā norādītajā laikā. 

15. Izmantojot rezervētās telpas, audzēkņu, pedagogu un darbinieku 

pienākums ievērot visus mūzikas vidusskolas noteiktos  Covid-19  

ierobežojošos pasākumus – telpu ventilācija, mutes un deguna aizsega 

lietošana, distancēšanās, virsmu (galdu, krēslu atzveltņu utt.)  

dezinfekcija. Pēc telpas izmantošanas tā jāatstāj sākotnējā kārtībā, 

jāaizslēdz un atslēgas jānodod mūzikas vidusskolas dežurantam līdz 

rezervācijas beigām. 

 

Kārtība pieņemta mūzikas vidusskolas 

Administrācijas sēdē 

29.11.2021. (protokols Nr.8) 

 

 

Direktors Ainars Šablovskis 
 


