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1. SKOLAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

 

 Alūksnes Mūzikas skola (turpmāk tekstā Skola) ir Alūksnes novada pašvaldības 

(turpmāk tekstā – pašvaldība) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar pastarpinātās 

pārvaldes iestādes statusu, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi 

normatīvie akti. 

Skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

17.09.2009. lēmumu Nr. 199 (protokola Nr.8., 54. punkts) ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Alūksnes novada domes lēmumiem: 22.04.2010.(prot.Nr.8, 38.p.), 30.06.2011. (prot.Nr.9, 23.p.), 

27.09.2012. (prot. Nr. 16, 13.p.), 29.01.2015. (prot. Nr. 2, 23.p.). 

 

1.1. Skolas piedāvātās izglītības programmas 
 

 Skola īsteno 23 licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas: 

1.tabula 

Nr. 

p.k. 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programma 

Profesionālās  

izglītības 

programmas 

kods 

Licences 

Nr.  

 

Derīguma 

termiņš no 

1. Taustiņinstrumentu spēle -Klavierspēle 20V 212 01 P-5707 03.10.2011. 

2. Taustiņinstrumentu spēle -Klavierspēle 10V 212 01 P- 5696 03.10.2011. 

3. Taustiņinstrumentu spēle –Akordeona spēle 20V 212 01 P-5708 03.10.2011. 

4. Taustiņinstrumentu spēle –Akordeona spēle 10V 212 01 P-5697 03.10.2011. 

5. Stīgu instrumentu spēle -Vijoļspēle 20V 212 02 P-5709 03.10.2011. 

6. Stīgu instrumentu spēle -Vijoļspēle 10V 212 02 P-5698 03.10.2011. 

7. Stīgu instrumentu spēle –Kokles spēle 20V 212 02 P-5710 03.10.2011. 

8. Stīgu instrumentu spēle –Kokles spēle 10V 212 02 P-5699 03.10.2011. 

9. Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle 20V 212 03 P-5711 03.10.2011. 

10. Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle 10V 212 03 P- 5700 03.10.2011. 

11. Pūšaminstrumentu spēle- Klarnetes spēle 20V 212 03 P-5712 03.10.2011. 

12. Pūšaminstrumentu spēle- Klarnetes spēle 10V 212 03 P-5701 03.10.2011. 

13. Pūšaminstrumentu spēle- Saksofona spēle 20V 212 03 P-5713 03.10.2011. 

14. Pūšaminstrumentu spēle- Saksofona spēle 10V 212 03 P-5702 03.10.2011. 

15. Pūšaminstrumentu spēle- Eifonija spēle 20V 212 03 P-5716 03.10.2011. 

16. Pūšaminstrumentu spēle- Eifonija spēle 10V 212 03 P- 5705 03.10.2011. 

17. Pūšaminstrumentu spēle- Trompetes spēle 20V 212 03 P-5714 03.10.2011. 

18. Pūšaminstrumentu spēle- Trompetes spēle 10V 212 03 P-5703 03.10.2011. 

19. Pūšaminstrumentu spēle-  Trombona spēle 10V 212 03 P-5704 03.10.2011. 

20. Pūšaminstrumentu spēle-  Tubas spēle 10V 212 03 P-5715 03.10.2011. 

21. Vokālā mūzika -Kora klase 20V 212 06 P-5717 03.10.2011. 

22. Vokālā mūzika -Kora klase 10V 212 06 P-5706 03.10.2011. 

23. Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 P-8242 03.09.2013. 

 

Skola piedāvā  arī interešu  izglītības programmas (sagatavošanas un dziedāšanas klases), kā 

arī pieaugušo neformālās izglītības programmas mūzikā. 

Iepriekšējais kārtējās akreditācijas termiņš ( 5 gadi) noslēdzās 2010. gada 13. jūnijā. 

Sakarā ar vispārējo ekonomisko krīzi, 2009. gada nogalē Skola veica pirmstermiņa akreditāciju, 

saņemot akreditāciju ar termiņu uz turpmākiem 6 (sešiem) gadiem no 2009. gada 17. decembra 

līdz 2015. gada 16. decembrim. Pavisam tika akreditētas 11 izglītības programmas un tika 

izsniegta Akreditācijas lapa Nr. AI 3839. 

Pēc novadu reformas skolai 2009. gada 14.oktobrī tika nomainīta jauna Izglītības 

iestādes reģistrācijas lapa (Reģ. Nr. 4476902334), kurā tika mainīts skolas nosaukums no 
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Alūksnes mūzikas skola uz Alūksnes Mūzikas skola. Sakarā ar nosaukuma maiņu skola veica 

licenču maiņu 11 izglītības programmām, kurās tika saglabāts iepriekšējais derīguma termiņš 

līdz 2011.gada 31. jūlijam.  

2010. gadā 10. septembrī tika saņemtas licences četrgadīgām profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības programmām:  

 10V 21201 – Taustiņinstrumentu spēle; 

 10V 21202 – Stīgu instrumentu spēle; 

 10V 21203 – Pūšaminstrumentu spēle; 

 10V 21206 – Vokālā mūzika (Kora klase). 

2010. gada tika saņemta licence jaunai izglītības programmai:  

 10V 21203 Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle.  

Sakarā ar licenču termiņa notecējumu izglītības programmām ar kodu 20V, 2011. gada 

15. augustā tika nomainītas jaunas licences. Vienlaikus tika saņemta jauna licence 

Pūšaminstrumentu spēle - Tubas spēle ar programmas kodu 10V 21203. 

Sakarā ar Skolas adreses maiņu atkārtoti tika mainītas jaunas licences programmām ar 

kodu 20V un 10V ar jaunu derīguma termiņu no 03.10.2011. Ar 2011. gada 12. decembri tika 

nomainītas arī akreditācijas lapas.  

Ar 2013./2014. mācību gadu tika atvērta jauna izglītības programma – 

Sitaminstrumentu spēle (Skatīt 1.tabula, Nr. 23). 

 

1.2. Skolas atrašanās vieta un tās juridiskā adrese 

 
Līdz 2011. gada augustam Alūksnes Mūzikas skola bija izvietota divās ēkās: Tirgotāju 

ielā 3 un Dārza ielā 8a. 2011. gada 26. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums ar 2011. gada 01. 

septembri mainīt Alūksnes Mūzikas skolas atrašanās vietu no ēkām Tirgotāju ielā 3 un Dārza 

ielā 8a, Alūksnē uz jaunu atrašanās vietu - Jāņkalna ielā 38, Alūksnē.   

2011. gada 21. septembrī tika nomainīta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība 

(Reģistrācijas Nr. 4476902334) ar jaunu juridisko adresi:  

Jānkalna ielā 38, Alūksnē,  

Alūksnes novadā, LV 4301.  

 Ar 2011./2012. jaunā mācību gada 01. septembri skola uzsāka darbu jaunās telpās. Lai 

pielāgotu jaunās telpas, kurās pirms tam atradās Alūksnes novada vakara maiņu vidusskola, 

mūzikas skolas mācību darba specifiskajām vajadzībām vienkāršotās renovācijas ietvaros tika 

veikta trīs telpu sadalīšana, atdalot tās ar starpsienām.   

Pamatēkā šobrīd tiek izmantotas 17 mācību klases. Skolas mācību procesa 

nodrošināšanai, dažādu pasākumu un koncertu organizēšanai tiek nomāta zāle no valsts akciju 

sabiedrības  “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu pārvaldes, - Jāņkalna ielā  43, 

Alūksnē, ar kuru noslēgts telpu nomas līgums.  

 
1.3. Sociālās vides raksturojums 

 

Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā 2014. gada 1. 

janvārī reģsitrēti 18020 iedzīvotāji. Kopējais iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā 4 gados 

samazinājies par 1101 iedzīvotāju. 
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2. tabula 

 
   3. tabula 

 
4. tabula 
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1.4.Ziņas par skolēniem 

 

 2014./2015. mācību gadā mūzikas skolā mācības uzsāka 273 skolēni profesionālās 

ievirzes izglītības programmās. Izglītības process tiek organizēts: 

 Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301 

 Tirgus ielā 5, Apē, Apes novadā, LV 4337 (mācību vieta Apē) 

Skolēnu sadalījums pa mācību vietām uz 2014. gada 01. septembri bija šāds: 

 Alūksnē - 241 audzēkņi, 

 Apē - 32 audzēkņi. 

 Izglītojamo skaits pēdējo 5 gadu laikā bijis gandrīz nemainīgs – vidēji 270 skolēnu. 

Ievērojot skolas vecuma bērnu skaita samazināšanās tendenci valsts mērogā, skolēnu skaits 

nākotnē varētu samazināties.  

5. tabula 

  
6. tabula 

 
 

1.5. Ziņas par absolventiem 
7. tabula 

Absolventu skaits pa mācību gadiem/Izglītību turpinājušo absolventu skaits 
2009./2010. 
mācību gads 

2010./2011. 
mācību gads 

2011./2012. 
mācību gads  

2012./2013. 
mācību gads 

2013./2014. 
mācību gads 

2014./2015. 
mācību gads 
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Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības 
programmās uz 2014./2015.m.g. 1.septembri
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1.5.1. Iestājušies absolventi mūzikas vidusskolās,  JVLMA un ar mūzikas programmām 

saistītās augstskolās laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam 

8. tabula 

Iestāšanās 

gads 

Absolventu skaits, 

kuri turpinājuši 

profesionālo izglītību 

Izglītības iestāde Izglītības 

programma 

2009 

 

1 (Madara BOKA) Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas 

vidusskola 

Kordiriģēšana 

1 (Ilva KARRO) Alfrēda Kalniņa Cēsu 

mūzikas vidusskola 

Klavierspēle 

1 (Edgars 

KALNIŅŠ) 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

Mežraga spēle 

2 (Eva MOLLERE, 

Kaiva MOLLERE) 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

Mūzikas 

pedagoģija 

2010 

 

1 (Santa KUPČA) Alfrēda Kalniņa Cēsu 

mūzikas vidusskola  

Vokāls  

1 (Linda 

BERKULE) 

Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmija 

Mūzikas skolotāja 

1 (Kristīna 

ZAHAROVA) 

Maskavas Teātra mākslas 

akadēmija (Krievija) 

Vokāls 

 2011 

 

1 (Andis Edžus 

RAPPA) 

Jelgavas mūzikas vidusskola 

 

Džeza mūzikas 

programma 

1 (Zane 

PAKALNE) 

Emīla Dārziņa mūzikas 

vidusskola 

Vijoļspēle 

1 (Reinis PURIŅŠ) Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas 

vidusskola 

Trompetes spēle 

1 (Edgars 

ROSLOVS) 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

Saksofona spēle 

1 (Jānis 

GRUDINSKIS) 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

Trompetes spēle 

2012 1 (Una MURIŅA) Alfrēda Kalniņa Cēsu 

mūzikas vidusskola 

Klavierspēle 

2013 

 

1 (Dana 

BERKULE) 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

Mūzikas 

pedagoģija 

1 (Madara BOKA) Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

Kordiriģēšana 

2014 1 (Agate 

DELPERE) 

Alfrēda Kalniņa Cēsu 

mūzikas vidusskola 

Kordiriģēšana 

 

1.6. Ziņas par pedagoģiskajiem darbiniekiem 
 

Skolotāju skaits skolā pēdējo gadu laikā mainījies maz. Uz 2014./2015. mācību gada 

01. septembri skolā strādāja 30 profesionālās izglītības pedagogi ar pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un atbilstošu vidējo vai augstāko profesionālo kvalifikāciju, no tiem pamatdarbā strādā 

24 skolotāji ( 80%). Nemitīgi palielinās pedagogu profesionālais līmenis. Seši pedagogi ir 

maģistri.   
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9. tabula 

 
10. tabula 

 
11. tabula 
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12. tabula 

 
 

Skolotāji regulāri tiek atbalstīti savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā – 

apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus, apmainās pieredzē ar citu skolu pedagogiem un 

skolas kolēģiem.  

2014./2015. mācību gadā Profesionālo kvalifikāciju cēluši 25 pedagogi, kas sastāda 

83% no Skolā strādājošiem pedagogiem. Starptautiskos kursus apmeklēja 1 pedagogs. 

Metodiskos seminārus apmeklēja 7 pedagogi, t.sk. 2 pedagogi apmeklēja 1 Starptautisko 

semināru. Meistarklasēs dalību ņēmuši 2 pedagogi, saņemot 3 apliecības. Tālākizglītības, 

profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas kursos dalību ņēma 18 pedagogi, saņemot 

27 apliecības. Studijas augstskolā turpināja 2 pedagogi (6,6 %).  

 

1.7. Skolas finansējuma nodrošinājums 

 

Skolas budžetu nodrošina: 

1.7.1.  valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu 

( pedagogu darba samaksai, kvalitātes piemaksām un VSAOI); 

1.7.2. Alūksnes novada piešķirtie budžeta līdzekļi; 

1.7.3. vecāku līdzfinansējums (mācību maksas); 

1.7.4. skolas iegūtie papildus finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt: 

1.7.4.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

1.7.4.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas Nolikumā noteiktajos gadījumos; 

1.7.5. citi avoti. 

Skatīt 13. tabulu. 

Ir apstiprināta Alūksnes novada pašvaldībā skolas pamatbudžeta  uzturēšanas un 

pasākumu izmaksu tāme. Ir pašvaldības lēmums par amata vietu un amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību. Skolas ēku uzturēšanu nodrošina 4 tehniskie darbinieki (2,75 likmes).  

 Vecāku līdzfinansējums (mācību maksas) tiek iekasēts saskaņā ar Alūksnes novada 

pašvaldības lēmumu par noteiktajiem maksas pakalpojumiem un apstiprinātajiem pašvaldības 

Saistošajiem noteikumiem.  
Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite 

tiek veikta Alūksnes novada pašvaldības finanšu nodaļas centralizētajā grāmatvedībā. Skolas 

budžeta izlietojums ir mērķtiecīgs un racionāls.  

 Tarifikācijas sastādītas atbilstoši izglītības programmas īstenošanas mācību stundu 

skaita aprēķinam (normatīviem) un atbilstoši finansēšanas līgumam starp Kultūras ministriju 
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(KM), pašvaldību un skolu. Skola divas reizes gadā sniedz rakstisku atskaiti Kultūras Ministrijai 

par valsts mērķdotācijas izlietojumu saskaņā ar finansēšanas līgumā noteiktajām izmaksām. Skolas 

Koklētāju ansamblim tiek nodrošināta samaksa  no tautas mākslas kolektīviem piešķirtās KM 

mērķdotācijas, kas 2015. gadā sastāda 0,23 likmes daļas. 
Skolas kolektīvs strādā, lai piesaistītu arī papildus finanšu līdzekļus dažādu projektu 

ietvaros. 
13. tabula 

 

Nr. 

P.k. 

 

Izglītības iestādes 

ieņēmumi 

 

2009 

LVL 

 

2010 

LVL 

 

2011 

LVL 

 

2012 

LVL 

 

2013 

LVL 

 

2014 

LVL/ 

EUR 

1. KM dotācija 184214 118526 115554 123902 134590 134633/ 

191565 

2. Pašvaldības budžets 38286 30700 40612 43573 42196 30099/ 

42827 

3. Vecāku 

līdzfinansējums 

(mācību maksa)  

kopā 

13500 14498 15100 14796 14100 14845/ 

21122 

4. Pārējie ienākumi x x x x 1348 1204/ 

1713 

5. Iestādes kopējie 

ieņēmumi 
236270 164028 171266 182271 192234 180780/ 

257227 

 

1.8. Skolas aktivitātes un tradīcijas.  

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijā liela nozīme ierādīta audzēkņu 

koncertdarbībai. Alūksnes Mūzikas skolas mākslinieciskajai darbībai ir nozīmīga vieta  
Alūksnes pilsētā, novadā un reģionā. Notiek regulāri skolas audzēkņu, absolventu un skolas 

pedagogu koncerti. 
Skolā katru mācību gadu notiek dažādas aktivitātes: 

 Zinību dienas koncerts. 

 Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts “Muzicē 

zēni”. 

 Dalība Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos koncertos novadā un pilsētā. 

 Adventes koncerti. 

 Ziemassvētku koncerti. 

 Tematiskās muzikālās pēcpusdienas ( 2-3 reizes mācību gadā) veltītas komponistiem – 

jubilāriem, mūzikas žanru iepazīšanai, programmatiskajai mūzikai u.c. aktuālām tēmām. 

 Pedagogu audzēkņu klašu koncerti vecākiem. 

 Koncerti Alūksnes novada izglītības iestādēs. 

 Koncerti Alūksnes pilsētas un novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 Sadarbības koncerti ar Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņiem, 

pedagogiem un citām Latvijas/ārvalstu (Krievija, Igaunija) mūzikas skolām.  

 Piedalīšanās Latvijas mūzikas skolu valsts konkursos un starptautiskajos  jauno mūziķu 

konkursos, festivālos. 

 Mātes dienai veltīts kora klases audzēkņu koncerts. 

 Sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts kopā ar BJIC jauniešiem veltīts 

Starptautiskajai ģimenes dienai. 

 Skolas izlaiduma koncerts. 

 Audzēkņu un pedagogu koncerti Alūksnes novada iestāžu, NVO un biedrību pasākumos. 

 Audzēkņu un pedagogu uzstāšanās „Muzeju nakts” pasākumos. 
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 Koncerti Alūksnes novada sociālās aprūpes centrā “Alūksne”. 

 Audzēkņu piedalīšanās un uzstāšanās pedagogu tālākizglītības kursu meistarklasēs. 

 Latvijas ievērojamu mūziķu mākslinieku vieskoncerti Alūksnes Mūzikas skolā vai 

Alūksnes Tautas namā, arī ar skolas audzēkņu piedalīšanos. 

 Alūksnes Mūzikas skolas absolventu vieskoncerti un piedalīšanās skolas rīkotajos 

koncertos. 

 Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu piedalīšanās Vidzemes novadu pūtēju orķestru 

koncertos, Dziesmu svētku pasākumos, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

dienas pasākumos Rīgā E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra sastāvā. 

 Koncertu un LNO izrāžu apmeklējumi Rīgā, Rēzeknē, Madonā, Cēsīs. 

 Dalība vasaras nometnēs “Vītolēni” (Gaujiena), Madonā, LJPO u.c. 
 

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI) 
 

2.1. Skolas pamatmērķis un uzdevumi 

Skolas mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi ir noteikti skolas Nolikumā. 

2.1.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās 

noteikto mērķu sasniegšanu. 

2.1.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

2.1.3. Skolas uzdevumi: 

 īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas; 

 nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un 

prasmes mūzikā; 

 sagatavot audzēkņus mūzikas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei; 

 veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

izveidi; 

 racionāli izmantot skolas darbībai piešķirtos līdzekļus. 

 

2.2. Izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Turpināt darbu pie Skolas perspektīvā attīstības plāna pilnveides, kas aptver laika periodu 

no 2015. – 2020. gadam. 

Plānā ir ietverta skolas nākotnes vīzija, iekļauti skolas darbības virzieni, darbības mērķi un 

noteiktas prioritātes to sasniegšanai. 

 

2.3. Vīzija:  

2.3.1. Skola ir humāna, ar augstu mācīšanas un mācīšanās līmeni un izvērstu audzēkņu un 

pedagogu radošo darbu. Izglītībai mūzikas skolā efektīgi jākalpo indivīda un sabiedrības 

interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav tieši saistīta ar profesionāla mūziķa 

darbu.  

2.3.2. Izveidot un kopt tādu izglītības vidi, kura veicina radošas, patstāvīgas un atbildīgas 

personības veidošanos, ikviena indivīda spēju un talantu izkopšanu mūžizglītības 

perspektīvā. 
2.3.3. Radīt iespēju ikvienam veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu un atbildīgu radošu 

kultūras personību. 

2.3.4. Skola, kas nodrošina izcilu mācīšanās līmeni, radošas rosības pilnu atmosfēru, kas balstīta 

uz audzēkņu un skolotāju savstarpēju cieņu un sapratni. 

2.3.5. Stiprināt uz kultūras vērtībām balstītu audzēkņu prasmju un iemaņu attīstību, tādējādi 

izveidojot spēcīgu pamatu, izglītojamā konkurētspējai darboties ne tikai mūzikas nozarē, 

bet arī citās darbības jomās. 
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2.4. Prioritātes: 

2.4.1. Kvalitatīvu, profesionālu zināšanu nodrošināšana, mācību prasmju, iemaņu un 

attieksmju veidošana un attīstīšana. 

2.4.2. Labvēlīgas radošās, psiholoģiskās un estētiskās vides veidošana skolā un Alūksnes 

novadā. 

2.4.3. Kolektīvās muzicēšanas attīstīšana un pilnveidošana. 

2.4.4. Skolas tehniskā aprīkojuma modernizēšana. 

2.4.5. Kvalitatīvu mūzikas instrumentu un mūsdienīgu mācību līdzekļu un tehnoloģijas 

pielietojums mācību procesā. 

 

2.5. Darbības virzieni 

2.5.1. Uz iespēju skolā apgūt kvalitatīvu, laikmeta prasībām atbilstošu mūzikas 

pamatizglītību ar labu audzinošu ietekmi. 

2.5.2. Uz pedagoģiskā procesa pilnveidošanu, balstoties uz pedagogu profesionālu un 

radošu darbu un sevis pilnveidošanu tālākizglītības programmās. 

2.5.3. Uz audzēkņu radošumu, iniciatīvu un aktivitāti. 

 

2.6. Darbības mērķi 

2.6.1. Veicināt katra audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu 

personību. 

2.6.2. Veidot pamatu un motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības 

pakāpē. 

2.6.3. Dot iespēju ikvienam bērnam piedzīvot muzikālu un māksliniecisku izaugsmi, 

apgūstot zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes, kas veidotu prasmi un mūzikas un 

mākslas baudīšanas prieku mūža garumā. 

 

2.7. Galvenie profesionālie mērķi 

2.7.1. Radīt iespēju audzēkņiem iegūt labu profesionālās ievirzes izglītību. 

2.7.2. Attīstīt kolektīvās muzicēšanas iespējas. 

2.7.3. Nodrošināt audzēkņu spēju attīstīšanai un izkopšanai vajadzīgo materiāli tehnisko 

bāzi, telpas un aprīkojumu. 

2.7.4. Attīstīt audzēkņu, pedagogu un vecāku sadarbību. 

2.7.5. Veidot un attīstīt sadarbību ar citām mūzikas skolām Latvijā un citās valstīs. 

 

2.8. Izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Sasniegumi: 

2.8.1. Izstrādāta izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle mācību priekšmeta 

programma, saņemta licence. Programmas īstenošanai piesaistīti profesionāli pedagogi. 

2.8.2. Pilnveidota pedagogu profesionālā meistarība. Iekārtota telpa Sitaminstrumentu 

spēles apmācībai, iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti. 

2.8.3. Notiek nepārtraukta pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana. Pedagogi 

apmeklē atbilstīgus kursus un meistarklases. Sadarbībā ar citām Latvijas mūzikas skolām, 

pedagogu pieredzes apmaiņā gūtās pedagoģiskā darba atziņas tiek integrētas 

pedagoģiskajā darbā. 

2.8.4. Iegādāti jauni mūzikas instrumenti (klavieres, digitālās klavieres, vijoles, marimba, 

elektroniskās bungas, flautas, klarnetes, saksofoni, trompetes, eifoniji, sitaminstrumenti, 

CD atskaņotāji, datori). 

2.8.5. Pedagogi un audzēkņi ir nodrošināti ar mācību procesam nepieciešamajām telpām. 

Visiem skolas pedagogiem un audzēkņiem ir pieejama datortehnika un kopēšanas iekārta. 

Visiem skolas datoriem ir interneta pieslēgums. 

2.8.6. Katram mācību priekšmetam izstrādātas mācību programmas, kurās iekļautas 

teorētiskās un praktiskās nodarbības, izstrādātas gala pārbaudījumu prasības vai eksāmena 
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programma, kas atbilst apgūstamās programmas mērķiem, uzdevumiem un iegūstamās 

profesionālās ievirzes izglītības līmenim. 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

3.1. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

Skolas akreditācijas iepriekšējais termiņš bija noteikts līdz 2010. gada 13. jūnijam. 

Pavisam tika akreditētas 11 izglītības programmas. Sakarā ar vispārējo ekonomisko krīzi, Skola 

veica pirmstermiņa akreditāciju 2009. gada nogalē, saņemot turpmāko akreditāciju ar termiņu 

uz 6 (sešiem) gadiem no 2009. gada 17. decembra līdz 2015. gada 16. decembrim. Tika 

izsniegta Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas lapa Nr. AI 3839 ar 11 izglītības 

programmām.  

Tika ņemti vērā iepriekšējā (2005.gadā) akreditācijas periodā ieteiktie Ekspertu 

atzinumi izglītības iestādes darbības pilnveidei, kurus pakāpeniski, uzlabojoties ekonomiskajai 

situācijai, Skola varēja turpināt izpildīt. 

 

Izglītības 

programma 
Ekspertu priekšlikums Izpilde 

 

Taustiņinstrumentu 

spēle - Klavierspēle 

Klavierspēles mācību klasēs 

rast iespēju novietot divus 

instrumentus.  

 

 

Kolektīvajā muzicēšanā rast 

iespēju muzicēt jaukta tipa 

ansambļos.  

 

 

Turpināt darbu pie  roku balsta 

stāvokļa spēlēšanas iemaņu 

nostiprināšanas. 

 

Rasta iespēja  5 Klavierspēles 

mācību klasēs  novietot  2 

(divus) instrumentus; Iegādātas 

jaunas klavieres (Jamaha, 

Irmler, Petrof). 

Sakarā ar samazināto mācību 

stundu skaitu, Klavierspēles 

audzēkņiem kā kolektīvās 

muzicēšanas forma tiek 

saglabāti klavieru ansambļi; 

Pedagogi regulāri piedalās 

dažādās profesionālās 

pilnveidošanas meistarklasēs 

(Madonā, Jūrmalā, Cēsīs u.c.), 

kā arī sadarbojas ar Alfr. 

Kalniņa Cēsu mūzikas 

vidusskolas mācībspēkiem, 

apmeklējot meistarklases ar 

savu audzēkņu piedalīšanos. 

Taustiņinstrumentu 

spēle – Akordeona 

spēle 

Papildināt nošu bibliotēku ar 

jauniem materiāliem. 

 

 

Aktivizēt audzēkņu un 

pedagoga dalību festivālos, 

meistarklasēs u.c.. 

Skola pastāvīgi atkarībā no 

piedāvājuma papildina 

akordeona spēles nošu krājumus 

ar jauniem izdevumiem. 

Iespēju robežās tiek nodrošināta 

pedagoga dalība tālākizglītības 

kursos, meistarklasēs. Audzēkņi 

tiek iesaistīti Skolas un 

ārpusskolas rīkotajos koncertos. 

 Stīgu instrumentu 

spēle - Vijoļspēle 

Jārisina jautājums par 

pedagogu profesionālo 

pilnveidi. 

 

 

Jārisina Skolas telpu jautājums. 

Vijoļspēles skolotājām līdztekus 

vidējai profesionālai izglītībai 

papildus iegūta augstākā 

profesionālā izglītība un 

augstākā pedagoģiskā izglītība. 
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Papildināt nošu bibliotēku ar 

jauniem materiāliem. 

 

 

Ieteicams palielināt audzēkņu 

skaitu. 

Ir iekārtotas jaunas mācību 

klases Skolas jaunajās telpās. 

Skola pastāvīgi atkarībā no 

piedāvājuma papildina 

Vijoļspēles nošu krājumus ar 

jauniem izdevumiem. 

Sakarā ar izglītojamo skaita 

samazināšanos novadā, 

audzēkņu skaita dinamika ir 

saglabājusies iepriekšējā līmenī. 

Stīgu instrumentu 

spēle – Kokles spēle 

Nodrošināt Kokles klases 

mācību telpā atbilstošu skaņas 

izolāciju; Kolektīvajai 

muzicēšanai nodrošināt 

atbilstošas telpas; 

Rast iespēju iegādāties krēslus 

ar regulējamu augstumu; 

Jaunu instrumentu iegāde; 

Plānot esošo koncertkokļu 

renovāciju. 

 

 

Aktivizēt un regulāri veikt 

kokles klases popularizēšanas 

darbu. 

Skolas jaunajās telpās ir iekārtota 

jauna mācību klase, kurā ir 

iespējams organizēt arī kolektīvo 

muzicēšanu. Ir iespēja izmantot 

arī Ceļu pārvaldes zāli. 

Ir sagatavoti augstuma 

regulēšanai speciāli paliktnīši. 

Instrumentu renovācija un jaunu 

kokļu iegāde ir apgrūtināta 

sakarā ar ierobežotajām 

iespējām tos iegādāties  kā 

individuālo pasūtījumu. 

Skolas koklētāju ansamblim ik 

gadus tiek nodrošināta iespēja 

ņemt dalību gan pilsētas, 

novada, pārrobežu sadarbības, 

gan republikas mēroga Kokļu 

pasākumos  
Pūšaminstrumentu 

spēle – Flautas spēle, 

Klarnetes spēle, 

Saksofona spēle, 

Trompetes spēle, 

Eifonija spēle 

Atjaunot un papildināt 

instrumentāriju, aksesuārus. 

 

Jaunu nošu materiālu, skaņu 

ierakstu iegāde. 

Izveidot kopēju telpu nošu 

bibliotēkai. 

 

 

Risināt skaņu izolācijas 

problēmu. 

 

 

Paplašināt piedāvāto izglītības 

programmu skaitu  

Iegādātas jaunas flautas, 

saksofoni, trompetes, eifoniji, 

dažādi aksesuāri. 

Regulāri tiek iepirkstas jaunas 

notis, skaņu ieraksti 

pūšaminstrumentu spēles 

programmām. Ir iekārtota 

atsevišķa telpa nošu krājumu 

glabāšanai. 

Ir iekārtotas jaunas mācību 

klases un problēmas ar skaņu 

izolāciju ir gandrīz pilnībā 

novērstas. 

Skolā ir paplašināts piedāvāto 

programmu skaits ar trīs 

programmām: Trombona spēle; 

Tubas spēle; Sitaminstrumentu 

spēle. 
Vokālā mūzika – 

Kora klase 
Ieteicams pilnveidot kora 

klases perspektīvo attīstības 

plānošanu. 

Paplašināt kora klases 

ārpusskolas koncertdzīvi. 

Iespēju robežās tiek nodrošināta 

pedagogu dalība tālākizglītības 

kursos, meistarklasēs. Audzēkņi 

tiek iesaistīti Skolas un 

ārpusskolas rīkotajos koncertos. 
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Paplašināt sadarbību ar citām 

mūzikas skolām. 

Palielināt audzēkņu skaitu. 

Skolas koris ņēmis dalību visos 

līdz šim organizētajos Jāzepa 

Vītola Latvijas mūzikas skolu 

koru un ansambļu konkursos 

Rīgā “Lai skan!” 

Priekšlikumi Skolas 

darbības pilnveidei 

Skolai nepieciešams paplašināt 

telpas. 

 

 

Regulāri pilnveidot materiāli 

tehnisko nodrošinājumu 

izglītības programmu 

kvalitatīvai īstenošanai.  

Rast iespēju izvietot  nošu 

bibliotēku atsevišķās telpās. 

Skola ar 2011./2012. mācību 

gada 1. septembri uzsāka jaunās 

mācību telpās: Jāņkalna 38, 

Alūksnē, Alūksnes novadā. 

Skola katru gadu iegādājas 

vairākus jaunus mūzikas 

instrumentus, jaunas IKT. 

 

Ir iekārtota atsevišķa telpa nošu 

krājumu glabāšanai. 

  

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS  

4.1. PAMATJOMA – MĀCĪBU SATURS 

4.1.1. Kritērijs - Skolas  īstenotās izglītības programmas 

 

Skola 2014./2015. mācību gadā īstenoja 23 profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 

programmas, kuras izstrādātas atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma 

prasībām. Visas programmas ir licencējis Izglītības kvalitātes valsts dienests uz nenoteiktu 

laiku. (Skatīt 1. tabulu.) 

Skola piedāvā arī interešu izglītības programmas (sagatavošanas un dziedāšanas klases), 

kā arī pieaugušo neformālās izglītības programmas. 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmām ir noteikti:  

 mērķi; 

 uzdevumi; 

 programmas saturs; 

 mācību metodes; 

 programmas apguves kvalitātes novērtēšana; 

 tālākizglītības iespējas. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek sastādīta un apstiprināta izglītības programmu 

īstenošanas dokumentācija: 

 audzēkņu uzņemšanas noteikumi; 

 katra mācību gada sākumā audzēkņu sastāvs pa klasēm un izglītības programmām; 

 iekšējais mācību plāns; 

 izglītības programmas īstenošanas mācību stundu skaita aprēķins tarifikāciju   

sastādīšanai; 

 grupu stundu nodarbību tematiskie  plāni;  

 audzēkņu individuālie plāni; 

 individuālo un grupu stundu  saraksts;  

 mācību stundu uzskaites žurnāli; 

 ieskaišu, mācību koncertu, eksāmenu, radošo pasākumu  plāns.  
 

Mācību priekšmetu programmas izstrādātas saskaņā ar 2011.gada 3.oktobrī licencētām 

Izglītības programmu parauga pamatizglītības pakāpei prasībām, pieņemtas un aktualizētas 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu metodisko komisiju sēdēs 2014.gada 
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septembrī. Mācību priekšmeta Sitaminstrumentu spēle programma izstrādāta saskaņā ar 

2013.gada 3. septembrī  licencētās  Izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle  parauga 

pamatizglītības pakāpei prasībām, pieņemta  Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu  

pedagogu metodiskās  komisijas  sēdē  2013.gada 12.septembrī.  Skolas pedagogi 100% atzīst, 

ka zin un izprot mācību programmu noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, mācību 

darba vērtēšanas formas1. Mācību priekšmetu satura izstrādē ievērota starppriekšmetu saikne. Visi 

pedagogi plāno mācību satura apguves secību, ņemot vērā katra audzēkņa dotības. 

 Mācību priekšmetu programmu noslēguma prasības atbilst uzņemšanas prasībām 

profesionālās vidējās izglītības iestādēs. 

Mācību gada sākumā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek sastādīts un apstiprināts 

individuālo un grupu stundu saraksts, ieskaišu, mācību koncertu, radošo pasākumu, eksāmenu 

plāns. Mācību un audzināšanas darba plāns ir izlikts uz informācijas stenda un pieejamas 

audzēkņiem un vecākiem. Skolas vadība pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību 

priekšmetu programmu izstrādi un nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību. 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Visi skolotāji zin un izprot mācību 

programmu noteiktos mērķus, uzdevumus, 

obligāto saturu, mācību darba vērtēšanas 

formas. 
2. Mācību priekšmetu programmas ir 

pieejamas visiem mācību procesā 

iesaistītajiem pedagogiem.  

3. Mācību priekšmetu programmu 

noslēguma prasības atbilst uzņemšanas 

prasībām profesionālās vidējās izglītības 

iestādēs. 

 

 

 

1. Turpināt darbu pie jaunu izglītības 

programmu piedāvājuma paplašināšanas, to 

aprobēšanas un realizēšanas. 

2. Sekmēt pedagogu darbu pie 

oriģinālprogrammu izstrādes. 

3. Programmu īstenošanai izmantot radošas, 

interesantas, daudzveidīgas un mūsdienīgas 

darba metodes, pielietojot modernās IKT. 
4. Izstrādāt integrētu mācību priekšmeta 

Mūzikas mācība programmu, aptverot 

solfedžo, mūzikas literatūras, ritmikas un 

IKT programmas.  

5. Sekot izmaiņām un reformām 

profesionālās ievirzes izglītības sistēmā, 

izvērtēt tās un ieviest vēlamās pārmaiņas. 

6. Turpināt darbu pie finansējuma 

piesaistes, lai nodrošinātu stundu apmaksu 

atbilstoši mūzikas skolu licencētās un 

akreditētās izglītības programmās 

noteiktajam stundu skaitam.  
1 -    skolas darbības pamatjomu vispārējās vērtēšanas lapas                                Vērtējums labi 

  

 4.2. PAMATJOMA – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 
Mācību gada sākumā metodisko komisiju sēdēs mācību priekšmetu programmas tiek 

aktualizētas, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas vai papildinājumus.  

Saskaņā ar mācību programmu, specialitātes pedagogs instrumenta spēles apguvei sastāda 

audzēkņa individuālo plānu pusgadam, izvērtējot konkrētā audzēkņa dotības un darba spējas. 

Stundās pedagogi izskaidro mērķus un uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro 

pēctecības principu. Mūzikas teorijas priekšmetos audzēkņi iespēju robežās ir nodrošināti ar 

atbilstošām mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Grupu nodarbībās ir iespēja noskatīties 

DVD  filmas ar koncertierakstiem un par komponistiem. 

Pedagogiem ir iespēja izmantot skolas internetu, sameklēt nošu materiālus un skaņu 

ierakstus dažādās interneta vietnēs, kā arī, izmantojot meklētāju Youtube, noklausīties labāko 

izpildītājmākslinieku atskaņotos skaņdarbus. Instrumentu spēles pedagogi nodrošina audzēkņus 

ar daudzveidīgiem nošu materiāliem gan no skolas bibliotēkas fondos esošiem nošu krājumiem, gan 
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savstarpējās pieredzes apmaiņā uzkrātos nošu krājumus. Tiek uzklausītas arī audzēkņu vēlmes 

interesējoša skaņdarba apguvei.  

Skolas vadība regulāri seko līdzi pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas termiņiem un 

pedagogi aktīvi iesaistās profesionālās kvalifikācijas pilnveidē. Tālākizglītības kursos un semināros 

iegūtā informācija rosina pedagogus strādāt ar jaunām mācību metodēm un pilnveidot metodiskos 

materiālus. Skolotāji izmanto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem audzēkņiem un 

atbilstošas metodes darbā ar skolēniem, kuriem ir zemas pamatprasmes. 

Saskaņā ar skolas darba plānu, ar kuru mācību gada sākumā izglītojamie un vecāki var 

iepazīties uz skolas informatīvā stenda izliktajos ziņojumos, audzēkņi vairākas reizes gadā uzstājas 

skolas mācību koncertos, pedagogu organizētajos klases koncertos, plānotajās skolas aktivitātēs. 

Tiek izvērtētas dalības iespējas dažādu institūciju organizētajos konkursos/festivālos. Tiek 

organizēti koncertu, teātra, operas un baleta izrāžu apmeklējumi Rēzeknē, Cēsīs, Madonā, Rīgā. 

 Skolas pedagogi (100 %) atzīst, ka mācīšanas procesa kvalitāte ir laba1. 

14. tabula 

 
 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Pedagogi mācību darbā izmantoto 

daudzveidīgas mācību metodes, kas atbilst 

mācību priekšmeta specifikai un mācību 

satura prasībām. 

2. Skolotāji izmanto atbilstošas mācīšanas 

metodes darbā ar talantīgajiem bērniem. 

 3. Audzēkņi tiek rosināti apmeklēt 

profesionālu viesmākslinieku koncertus 

Alūksnes novadā, iespēju robežās tiek 

organizētas mācību ekskursijas. 

1. Nepieciešams saglabāt esošās 

tradīcijas kvalitatīvas profesionālas 

ievirzes izglītības nodrošināšanā. 

2. Pilnveidot moderno IKT apguvi un 

pielietojumu mācību procesā.  

3. Turpināt apgūt profesionālās 

pilnveides kursos mūsdienām 

atbilstošu metodiku un integrēt to 

mācību procesā. 

 

Vērtējums - labi 

4.2.2. Kritērijs - Mācīšanās kvalitāte 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veido viņos motivāciju 

mācīties, rosina strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu prasmju apgūšanā. 
Visi pedagogi atzīst, ka sekmīgas mācību programmas apguvē svarīgs ir gan regulārs stundu 

apmeklējums, gan pastāvīgs darbs mājās. Audzēkņu mācīšanās darba organizēšana ir prioritāra. 

Lielākā daļa skolotāju (76 %) uzskata, ka mācīšanās procesā stiprās puses ir pārsvarā pār 

trūkumiem, bet 24% pedagogu uzskata, ka audzēkņu mājas darbs ir viduvējs un jāuzlabo1. 

Katra mācību gada sākumā specialitātes pedagogs iepazīstina audzēkņus ar to, kas jauns 

jāapgūst mācību gada laikā, kādās ieskaitēs, mācību koncertos tiks vērtētas apgūtās prasmes. Ar 

mācību gada darba plānu vecāki var iepazīties uz skolas informatīvā ziņojumu stenda vai 

individuālās konsultācijās pie specialitātes pedagogiem. Metodisko komisiju sanāksmēs tiek 
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izstrādātas konkrētas prasības tehniskajām ieskaitēm, mācību koncertiem, pārcelšanas eksāmeniem, 

skolas beigšanas eksāmeniem. Audzēkņu mācību process balstās uz sadarbību starp pedagogu, 

audzēkni un vecākiem. 

Apkopoto rezultātu izvērtējums pa izglītības programmām liecina, ka vidējais vērtējums 

gandrīz visās izglītības programmās nav zemāks par 7 ballēm. Zemāks vērtējums zem optimālā ir 

Kokles spēles programmā (15. tabula). 

  Stundu vērošana liecina, ka lielākā daļa audzēkņu izprot mācību darbam izvirzītās 

prasības, prot izvērtēt savu darbu. Visiem audzēkņiem ir izaugsmes iespējas radoši izpaužoties gan 

ikdienas mācību darbā, gan piedaloties konkursos, koncertos un muzikālos pasākumos. 

Semestra un mācību gada beigās skolēni par apzinīgu, godprātīgu un kvalitatīvu darbu 

saņem pateicības, kā arī tiek sveikti dažādu konkursu laureāti.  
Ar iekšējās kārtības noteikumiem ir iepazīstināti audzēkņi un vecāki, ar parakstu to 

apliecinot specialitātes skolotāju speciālās instruktāžu lapās (Pielikums individuālo nodarbību 

žurnālam).  

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir izstrādāta kārtība, kas nosaka, kā audzēknim vai viņa 

vecākiem ir jāpaziņo par neierašanos uz stundām. Audzēkņu kavējumu uzskaite tiek veikta 

žurnālos, kavējumu zīmes tiek nodotas direktora vietniecei mācību darbā. Uzskaite liecina, ka 

ilgstošu neattaisnotu kavējumu nav. 

 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Audzēkņi tiek mēķtiecīgi organizēti 

mācību darbam. 

2. Liela uzmanība tiek veltīta 

audzēkņu motivācijai mācīties. 

3. Skolā ir nodrošināta, droša, labvēlīga 

mācīšanās vide, kas motivē izglītojamos 

radošai darbībai. 

1. Strādāt pie sistemātiskas un vienotas 

audzēkņu izaugsmes dinamikas uzskaites 

datu bāzes izveides. 

2. Attīstīt audzēkņu mācīšanās prasmes, 

pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas, 

paaugstināt atbildību par mācību darba 

sasniegumiem.  

Vērtējums – labi 

 

4.2.3. Kritērijs - Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā ir izstrādāts „Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem 

un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu”. Vērtēšana notiek 10 ballu 

skalā. 

Ar vērtēšanas sistēmu tiek iepazīstināti audzēkņi un vecāki. Izglītojamais no mācību 

priekšmeta pedagoga saņem pilnu un savlaicīgu informāciju par zināšanu, prasmju pārbaudes 

norises kārtību, vērtēšanas saturu un vērtēšanas kritērijiem. 

Vērtējumus visos mācību priekšmetos, arī ieskaitēs, eksāmenos iegūtās atzīmes, pedagogi 

ieraksta katra audzēkņa dienasgrāmatā, kas ir būtisks informācijas avots audzēkņu vecākiem un 

grupu vai individuālo nodarbību žurnālos. Nodarbību žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām, 

direktora vietniece mācību darbā katrā semestrī veic kontroli.  

Katra mācību pusgada noslēgumā audzēkņi saņem liecību, kuru pēc iepazīšanās paraksta 

vecāki. Katras ieskaites vai eksāmena atzīmes kopā ar audzēkņa uzstāšanās programmu tiek 

ierakstītas protokola veidlapās. Skolā ir audzēkņu uzņemšanas eksāmenu protokoli, eksāmenu 

vērtējumu kopsavilkumi, noslēguma eksāmenu protokoli, audzēkņu zināšanu vērtēšanas protokoli 

(mācību koncerti, ieskaites, eksāmeni), kuri glabājas lietas nomenklatūras mapēs. Pēc katras 

ieskaites vai eksāmena pedagogs individuāli kopā ar audzēkni izanalizē sniegumu - izaugsmi, 

sasniegtās prasmes, kā arī iemeslus, kāpēc priekšnesums nebija veiksmīgs. Vienlaikus tiek 

veicinātas izglītojamo pašvērtēšanas prasmes.  

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji izmanto mācīšanas metožu pilnveidošanai. 

Skolas audzēkņu sekmes visos priekšmetos katra pusgada un mācību gada beigās tiek apkopotas 

sekmju kopsavilkuma žurnālā. Audzēkņu sekmes tiek analizētas metodisko komisiju un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolā tiek veidota audzēkņu sasniegumu dinamikas analīze. Sekmju 

izvērtējuma dinamika (15. tabula) parāda, ka pēdējo divu mācību gadu laikā pārsvarā visās izglītības 
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programmās vidējais vērtējums ir optimāls ar nedaudz zemākiem vērtējumiem Kokles spēles 

programmā. 

16. tabulas apkopojums parāda, ka pārsvarā visās klasēs vidējais vērtējums nav zemāks par 7 balēm. 

Tomēr nedaudz zemāki 2013./2014.mācību gadā tie ir bijuši 3., 4. un 8. Klašu vecumposma 

skolēniem.  

Visi pedagogi (100 %) atzīst, ka izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes1. 

15. tabula  

 
16. tabula 

 
 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Izstrādāta vienota izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

2. Audzēkņiem un vecākiem  ir zināma un 

saprotama vērtēšanas kārtība 

3. Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un 

analizē skolēnu sasniegumus, analīzes 

rezultātus izmantojot mācību procesa 

uzlabošanai un pilnveidošanai. 

1. Turpināt darbu pie mācību procesa 

kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas.  
2. Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu 

vērtējumu apkopošanas un analīzes vienotu 

sistēmu. 
3. Veicināt audzēkņu pašvērtēšanas prasmes 

un atbildību. 
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4. Vērtēšanas formas un metodiskie 

paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta 

specifikai.  

Vērtējums - labi 

 
4.3. PAMATJOMA – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 Skolā ir izstrādāta iekšējā kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei. Audzēkņu sasniegumi 

ikdienas darbā tiek atspoguļoti sekmju uzskaites dokumentos - dienasgrāmatās, individuālo un 

grupu stundu žurnālos, ieskaišu, mācību koncertu un eksāmenu protokolos, mācību gada 

noslēgumā - kopējā audzēkņu sekmju un kavējumu uzskaites žurnālā. Audzēkņu sasniegumu 

uzskaite un analīze tiek veikta metodisko komisiju sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdē 

mācību gada noslēgumā. Pirmā pusgada noslēgumā Pedagoģiskās padomes sēdē notiek 

starpizvērtēšana. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz audzēkņu individuālās attīstības dinamiku.  

Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītajos pasākumos - konkursos, 

festivālos, koncertos un cita veida muzikālos pasākumos. Audzēkņiem tiek dota iespēja savu 

sniegumu prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai, uzstājoties atklātajos koncertos. Iegūtā 

informācija un rezultāti tiek apkopoti skolas Gada grāmatā.  

Vairākums pedagogu (84%) uzskata, ka audzēkņu sasniegumi ikdienā ir labi, bet 16% 

uzskata, ka ir daži būtiski trūkumi1. 

 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Skolā notiek mērķtiecīga audzēkņu 

gatavošana ieskaitēm un eksāmeniem 

mācību priekšmetos. 

2. Skolā ir audzēkņu sasniegumu uzskaites 

dokumentācija, tās ievērošana tiek 

uzraudzīta un kontrolēta. 

3. Vairākums audzēkņu sasniedz optimālu 

zināšanu un prasmju līmeni. 

 

1. Turpināt darbu pie audzēkņu mācību 

sasniegumu līmeņa uzlabošanas. 

2. Pilnveidot audzēkņu spēju un interešu 

apzināšanu un izpēti.  

Vērtējums - labi 

 

4.3.2.   Izglītojamo sasniegumi starptautiskajos, valsts un reģionālajos konkursos 

Skolas audzēkņi un pedagogi savas radošās aktivitātes turpinājuši sekmīgi apliecināt 

dažādos reģionālajos, valsts un starptautiskos konkursos. Sasniegtais kvalitātes līmenis ir 

atzinīgi vērtējams, jo katru gadu ir gan valsts un starptautisko konkursu laureāti, gan nozīmīgs 

konkursu un festivālu dalībnieku skaits.  
Skolā katru mācību gadu tiek apkopota informācija par audzēkņu dalību konkursos, 

festivālos.  
 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi, 

dalība dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, festivālos 

2009. kalendārajā gadā 

Nr. 

p.k. 
Konkursa nosaukums Sasniegtais rezultāts, 

dalībnieku skaits 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

1.1. Starptautiskais konkurss "Trompetistu talanti 

2009" Tallinā (04.,05.04.2009.) 
II vieta (1)  
Pedagogi U. Mūrnieks,  

K-cm. R. Bogdanova 

1.2. XIX Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Piedalās 2 audzēkņi 
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"Sigulda - 2009" (26.05.2009.) Pedagogi Z. Krūmiņš, U. Mūrnieks. 

K-[cm. R. Bogdanova, A. Grosa 

2.Dalība valsts konkursos 

2.1. Jāzepa Vītola I Latvijas mūzikas skolu koru 

un ansambļu konkurss Rīgā (08.03.2009.)  

Pateicība (1) 

Piedalās 23 dalībnieki  

(vad. I. Pilskalne) 

2.2. Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle  

audzēkņu Valsts konkursa II kārta Siguldas 

mūzikas skolā (18.02.2009.) 

Piedalās 1audzēknis 

Pedagogs A. Kitlis 

2.3. Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu 

spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta Cēsu 

mūzikas skolā (11.03.2009.)  

Piedalās 6 audzēkņi,  

II vieta (1) 

III vieta (1) 

Atzinības raksts (1) 

Pedagogi Z. Krūmiņš, S. Kubuliņa,  

S. Līviņš, U. Mūrnieks; k-cm. R. 

Bogdanova, A. Grosa 

2.4. Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 

Tautiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 

audzēkņu  klavieru duetu konkursa III kārta 

Jūrmalas mūzikas vidusskolā (06.04.2009.)  

Piedalās 2 audzēknes; 

III vieta (1) 

(Ped. I. Kangsepa) 

3. Dalība republikas konkursos 

3.1. XIV Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss Rīgā, J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā 

 (29. – 31.01.2009.)   

II vieta un  

Laureāta Diploms (1)  

Diploms (1 ) 

(Ped. U. Mūrnieks, k-cm. R. 

Bogdanova) 

3.2. Konkurss - koncertu cikls "TALANTS 

LATVIJAI" II kārta (05.04.2009.) un III kārta 

(02.05.2009.) Rīgā  

 

Uz konkursa II kārtu izvirzīti 9 

audzēkņi; Rezultāti III kārtā: 

III vieta(1); Atzinības raksts (3) 

(Ped. I. Kangsepa,  

S. Līviņš, U. Mūrnieks, 

k-cm. R. Bogdanova, A. Grosa) 

3.3. VI Jauno vokālistu konkurss "Dziedu 

Dievmātei" Aglonā (20.05.2009.) 

Piedalās 2 audzēknes 

Pedagogs Z. Upeniece 

K-cm. I. Liepiņa 

4.Dalība reģionālos konkursos 

4.1. Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 

Tautiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 

audzēkņu  klavieru duetu reģionālais konkurss 

Cēsu mūzikas skolā (18.03.2009.)  

Piedalās 7 audzēkņi, 4 pedagogi 

III vieta (2) 

(Ped. I. Kangsepa) 

5.Dalība festivālos (Starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 

5.1. VI Starptautiskais saksofonmūzikas festivāls 

SAXOPHONIALatvijas mūzikas skolu un 

vidusskolu saksofona klašu audzēkņu 

konkurss Rīgas 4. mūzikas skolā ( 19., 

21.02.2009.) 

Piedalās 2 audzēkņi 

Pedagogs S. Līviņš 

K-cm. A. Grosa 

5.2. Koklētāju ansambļa, pūtēju orķestra 

piedalīšanās Valkas - Valgas kopprojekta 

ietvaros J. Cimzes dienu svētku sarīkojumos 

(06.06.2009.). 

Piedalās Koklētāju ansamblis  

( Vad. I. Kalniņa) 

E. Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas pūtēju orķestris 
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 ( Vad. S. Līviņš) 

5.3. Kokļu – kanneļu svētki Valkā (21.11.2009.) 

 

Piedalās Koklētāju ansamblis  

( Vad. I. Kalniņa) 

5.4. Konkurss - koncertu cikla "TALANTS 

LATVIJAI" apbalvošanas ceremonija Rīgā 

(14.06.2009.) 

Piedalās 4 audzēkņi 

Pedagogi I. Kangsepa, I. Čerbikova, 

U. Mūrnieks, S. Līviņš 

5.5. Kokļu mūzikas festivāls „Gaismas ceļā” 

(05.12.2009.) 

Piedalās Koklētāju ansamblis  

( Vad. I. Kalniņa) 

6. Nozīmīgākie izglītojošie pasākumi/koncerti un organizētie vieskoncerti un 

autorkoncerti  

6.1. Muzikālā pēcpusdiena „Etīde dažādā skatījumā” (10. 02. 2009.) 

6.2. E. Dārziņa MV I kursa audzēkņu - pianistu koncerts (14.02.2009.) 

6.3. Muzikālā pēcpusdiena „Deja kā instrumentāla miniatūra” (13.03.2009.) 

6.4. Klaviespēles klases audzēkņu klavieru duetu koncerts "No Mocarta līdz mūsdienām" 

(06.03.2009) 

6.5. Komponista Viļņa Salaka autorkoncerts kā akcijas "Iestādi ideju!" turpinājums 

(01.05.2009.) 

6.6. Alūksnes MS kora klases audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts "Pavasara 

dziesmiņa" (08.05.2009.) 

6.7. Muzikālā pēcpusdiena „Jāzeps Vītols vakar, šodien, rīt” (23.10.2009.) 

6.8. Lāčplēša dienai veltīts Koncerts „Muzicē klavieru nodaļas zēni” (12.11.2009.) 

6.9. Ziemassvētku koncerts „Dziļo ziemas tumsu gaišās skaņās tinam” (19.12.2009.) 

 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi, dalība dažādos valsts mēroga un 

starptautiskajos konkursos/festivālos – 2010. gadā 

Konkursa nosaukums Iegūtā vieta, dalībnieku skaits 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

1.1. 21. Starptautiskais konkurss "Trompetistu 

talanti 2010" Tallinā, Igaunija (04.04.2010.) 

III vieta (1) 

1.2. Alfrēda Kalniņa V Starptautiskais jauno 

pianistu konkurss Cēsīs ( 26.11.2010.) 

II vieta (1) 

1.3. Kārļa Ozola VI Starptautiskais konkurss 

„Jaunais trompetists” Jēkabpilī (25. – 26. 

11. 2010.) 

III vieta (1) 

2.Dalība valsts konkursos 

2.1. Latvijas mūzikas skolu izglītības 

programmas Pūšaminstrumentu spēle 

audzēkņu Valsts konkursa II kārta Cēsu 

mūzikas skolā (10.02.2010.) 

Piedalās: 6 audzēkņi 

II vieta (1) 

III vieta (1)  

Pedagogi Z. Krūmiņš, S. Līviņš 

K-cm. R. Bogdanova, A. Grosa 

2.2. Latvijas mūzikas skolu un mūzikas 

vidusskolu izglītības programmas 

Tautiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 

audzēkņu  konkursa  “Jaunais pianists” II 

kārta Cēsu mūzikas skolā (03.03.2010.) 

II vieta (1) Ped. I. Kangsepa 

III vieta (1) Ped. L. Cunska 

Piedalās: 3 audzēkņi 

Pedagogi: I. Kansepa, I. Čerbikova, 

L. Cunska 

2.3. Latvijas mūzikas skolu un mūzikas 

vidusskolu izglītības programmas 

Tautiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 

audzēkņu  konkursa  “Jaunais pianists” III 

II vieta (1) 

Piedalās: 2 audzēkņi, 2 pedagogi 
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kārta Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā 

(19.03.2010.) 

3. Dalība republikas konkursos 

3.1. XV Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss Rīgā, J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā (29. – 30.01.2010.) 

Diploms (1) 

 

3.2. Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu dalība 

X Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju 

svētkos Rīgā (05.07.- 10.07.2010.)  

I vieta pūtēju orķestru defilē finālskatē 

IV vieta pūtēju orķestru finālskatē 

4.Dalība festivālos (Starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 

4.1. Dalība starptautiskā projektā „Valkas un 

Valgas pilsētu kopējās mākslas vides 

attīstība” (15.05.2010.) 

Pateicība, 8 audzēknes, 1 pedagogs 

4.2. XV Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkursa laureātu Noslēguma 

koncerts “Bravo – bravissimo” Rīgā,  

J. Vītola LMA (20.02.2010.) 

Piedalās 1 audzēknis 

Pedagogs U. Mūrnieks 

5. Nozīmīgākie izglītojošie pasākumi/koncerti un organizētie vieskoncerti  

5.1. Muzikālā pēcpusdiena “Pasaules radīšana un mākslinieka pasaule” (04.03.2010.) 

skolā 

5.2. Muzikālā pēcpusdiena “Mūzika teātrī un kino” (26.03.2010.) 

5.3. Polifonija dažādos žanros (27.04.2010.) 

5.4. Dalība koncertu ciklā „Alūksnes pilsētai 90” (23.01.2010.-30.01.2010.) 

5.5. Alūksnes MS absolventu koncerts Alūksnes Tautas namā (23.01.2010.) 

5.6. Skolas vijolnieku ansambļa koncerts „...Un mostas NaktsVijoles” (03.04.2010.) 

5.7. Apes filiāles 20 gadu jubilejas pasākums (17.04.2010.) 

5.8. Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pedagoģes Ilzes Mazkalnes klavierspēles 

klases audzēkņu koncerts Alūksnes TN (05.02.2010.) 

5.9. Ziemeļlatvijas kameransambļa – Pūšaminstrumentu kvinteta koncerts Alūksnes bērnu 

un jauniešu centra zālē (12.05.2010.) 

5.10. Lāčplēša dienai veltīts koncerts “Muzicē zēni ” (10. gadeskoncerts - 10.11.2010.) 

5.11. Ziemassvētku koncerts”Baltiesm skaņu rakstiem gaiši logi zied”( 20.12.2010.) 

 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi, 

dalība dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, festivālos 

2011. kalendārajā gadā 

Konkursa nosaukums Iegūtā vieta, dalībnieku skaits 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

1.1. 22. Starptautiskais konkurss "Trompetistu 

talanti 2011" Tallinā, Igaunija 

(09.,10.04.2011.) 

III vieta (1) 

2.Dalība valsts konkursos 

2.1. Jāzepa Vītola II Latvijas mūzikas skolu 

koru un ansambļu konkurss “Lai skan!” 

Rīgā (05.03.2011.) 

Pateicība (1) Alūksnes MS korim           

(vad. I. Pilskalne), 28 dalībnieki 

3. Dalība republikas konkursos 

3.1. XVI Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

Diploms (1) 
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izpildītāju konkurss Rīgā, J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā (30.01.2011.) 

3.2. I Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss 

Rīgā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā 

(19.03.2011.) 

I vieta (1) 

3.3. Dalība „Latvijas Brass asociācijas un 

mūzikas interneta veikala www.nartiss.lv 

konkursā” Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā (06.04.2011.) 

Diploms (1) 

3.4. V Jēk. Graubiņa jauno pianistu konkurss 

Jēkaba Graubiņa Līvānu MS (16.04.2011.) 

III vieta (1), Atzinības raksts (1);                         

Piedalās 3 audzēkņi; 3 pedagogi; 

4.Dalība reģionālos konkursos 

4.1. Vidzemes mūzikas skolu izglītības 

programmas Stīgu instrumentu spēle – 

Kokles spēle audzēkņu  konkurss  Alfr. 

Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā un Cēsu 

2. pamatskolā (11.03.2011.) 

Atzinības raksts (2)  

Piedalās 3 audzēknes, 1 pedagogs 

4.2. Vidzemes mūzikas skolu vijolnieku un 

čellistu konkurss Alfr. Kalniņa Cēsu 

mūzikas vidusskolā ( 20.04.2011.) 

I vieta (1), III vieta (1) 

Piedalās 4 audzēknes, 3 pedagogi 

 

5.Dalība festivālos (Starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 

5.1. Koklētāju ansambļu dalība „Latvijas kokļu 

dienās Jūrmala 2011” (19.-22.06.2011.) 

Pateicība (1),  

Piedalās 11 audzēknes, 1 pedagogs 

6. Nozīmīgākie izglītojošie pasākumi/koncerti un organizētie vieskoncerti 

6.1. Tematiskās pēcpusdiena “Tinam tautas dziesmu kamolā” (17.02.2011.) 

6.2. Muzikālā pēcpusdiena  “Dzīvā daba mūzikā”( 15.04.2011.)  

6.3. Klavieru klases audzēkņu ansambļu koncerts” (17.03.2011.) 

6.4. Pūšaminstrumentu klases audzēkņu dalība Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas dienu svinībās Rīgā (04.05.2011.) 

6.5. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts (17.11.2011.) 

6.6. Koncerts “Muzicē klavieru nodaļas zēni” (01.12.2011.) 

6.7. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas IV kursa audzēknes Ilvas KARRO 

(Skolas absolvente)  klaviermūzikas koncerts (03.12.2011., Apes Tautas namā) 

6.8. Ziemassvētku koncerts “Sanāksim kopā un iedegsim prieku!” (20.12.2011.) 

6.9.  “Mirklis pirms Ziemassvētkiem”(15.12.2011., Apes Tautas namā ) 

 

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi,  

dalība dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, festivālos  

2012. kalendārajā gadā 

Konkursa/pasākuma 

nosaukums 

Kas organizē 

(iestāde) 

Laiks, kad 

noticis 

Iegūtā vieta, dalībnieku skaits 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

17. Starptautiskais 

pianistu konkurss 

Valmierā 

Valmieras 

Mūzikas skola 

25.01.2012. Piedalās 1 audzēknis 

pedagogs A. Grosa 

23. Starptautiskais 

konkurss „Trompetistu 

talanti – 2012” Tallinā 

(Igaunija) 

Tallinas 

Mūzikas un 

teātra akadēmija 

(Igaunija) 

08.04.2012. Diploms (1)  

pedagogs Uldis Mūrnieks, 

k-cm. Rita Bogdanova 

 

http://www.nartiss.lv/
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VI  Starptautiskais 

Alfrēda Kalniņa 

pianistu konkurss 

Cēsīs 

Alfrēda Kalniņa 

Cēsu Mūzikas 

vidusskola 

sadarbībā ar 

Cēsu novada 

domi 

23.11.2012. Piedalās 2 audzēkņi 

 Pedagogi Grosa, L. Cunska 

Kārļa Ozola VII 

Starptautiskais 

konkurss „Jaunais 

trompetists” 

Jēkabpils Tautas namā 

Jēkabpils 

novada dome 

sadarbībā ar 

Jēkabpils 

mūzikas skolu 

un Brāļu 

Jurjānu fondu 

29., 

30.11.2012. 

Atzinības raksts (1) pedagogs 

Uldis Mūrnieks, k-cm. Rita 

Bogdanova 

2. Dalība valsts konkursos 

Latvijas koklētāju 

ansambļu skate 

Madonas kultūras 

namā 

KNMC 

(Kultūrizglītības 

un nemateriālā 

mantojuma 

centrs) 

sadarbībā ar 

Madonas 

novada domi 

13.04.2012. III pakāpes Diploms 

7 koklētāju ansambļa dalībnieces, 

vadītāja Inga Kalniņa 

3. Dalība republikas konkursos 

XVII Latvijas mūzikas 

skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā 

Biedrība 

Latvijas 

Jauniešu pūtēju 

orķestris 

29.01.2012. Laureāta diploms (1)  

Sertifikāts (1) 

pedagogi Uldis Mūrnieks,  

Sarmīte Kubuliņa, 

 k-cm. Rita Bogdanova 

4. Dalība reģionālos un novadu konkursos 

Vidzemes reģiona 

mūzikas skolu kora 

klases audzēkņu 

konkurss solo 

dziedāšanā 

Alfrēda Kalniņa 

Cēsu mūzikas 

vidusskola 

23.03.2012. Piedalās 2 dalībnieki  

Pedagogi Z. Upeniece,  

L. Berkule, k-cm. I. Liepiņa  

 

Alūksnes un Apes 

novadu mūzikas skolu 

jauno izpildītāju 

konkurss Gaujienas 

mūzikas un mākslas 

skolā 

Gaujienas 

mūzikas un 

mākslas skola 

sadarbībā ar 

Apes novada 

domi 

07.03.2012. Piedalās 12 dalībnieki 

I vieta  (2) (Ped. A. Grosa,  

I. Čerbikova) 

II vieta (3) (Ped.L. Cunska,  

I. Čerbikova, I. Kangsepa); 

III vieta (4) 

 (Ped. L. Cunska, A. Grosa,  

I. Čerbikova, L. Kovaļa) 

3. Nozīmīgākie izglītojošie pasākumi/koncerti un organizētie vieskoncerti 

 Nozīmīgākie koncerti:  Koncerts bērnudārzā „Pienenīte” (14.02.2012.) 
 XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa 

noslēguma koncerts „Bravo – bravissimo” Latvijas universitātes aulā (18.02.2012.). 

 Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā Alūksnes Tautas namā 

(25.03.2012.). 



27 

 

 Vidzemes reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļu audzēkņu koncerts Madonas Kultūras 

centrā (04.04.2012.) Piedalās Una Muriņa, pedagogs Inita Čerbikova. 

 Klavieru duetu atklātais mācību koncerts Alūksnes Tautas namā (17.04.2012.). 

 Alūksnes Mūzikas skolas 64. izlaiduma koncerts Alūksnes Tautas namā (27.05.2012.). 

 Alūksnes novada svētki „Vasaras vārtos trejas saules!” (26.05.2012.) Alūksnē, Lielā 

Ezera ielas skvērā. 

 Priekšnesumi E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību gada noslēguma pasākumā 

(31.05.2012.). 

 Alūksnes Mūzikas skolas Apes filiāles audzēkņu dalība Apes novada bērnu svētkos 

(01.06.2012.) 

 64. izlaiduma KONCERTS Alūksnes Tautas namā (27.05.2012.). 

 Koklētāju ansambļa koncerts Ates dzirnavās „Muzeju dienu – 2012” pasākuma ietvaros 

(19.05.2012.) un Asins donoru dienā Sarkanajā krustā (14.06.2012.). 

 Koncerts „Muzicē klavieru nodaļas zēni” Mūzikas skolā ( 09.11. 2012.) 

 Ziemassvētku koncerts „Ar ziemas putna dziesmu sirdī gaisma ienāk” Alūksnes Tautas 

namā (21.12.2012.). 
 Tematiskās pēcpusdienas:  Muzikālā pēcpusdiena „Deja cauri gadsimtiem” Apes filiālē 

(26.01.2012.). 

 Muzikālā pēcpusdiena „Gadalaiki mūzikā” Alūksnes Ceļu daļas zālē (29.03.2012.) 

 Muzikālā pēcpusdiena „Komponistam Jozefam Haidnam - 280” Apes filiālē (19.04.2012.) 

 Muzikālā pēcpusdiena „Komponistam Jozefam Haidnam - 280” Alūksnes Ceļu daļas zālē 

(27.04.2012.) 

 Muzikālā pēcpusdiena „Jāj pa ceļu pasaciņa...” Alūksnes Ceļu daļas zālē. 

(29.11.2012.) 
Organizētie vieskoncerti: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas solistu, kora, pūtēju 

orķestra un Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu Koncerts Alūksnes Tautas namā 

(09.03.2012.). 

Rīgas Pārdaugavas Mūzikas skolas abiturientu Lilitas Dunskas un Lailas Plakanes 

Klaviermūzikas koncerts Alūksnes Mūzikas skolā (23.04.2012.). 

Rīgas doma kora skolas BIGBENDA koncerts Alūksnes Tautas namā (23.11.2012.). 

Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu KONCERTS 

Alūksnes Tautas namā (10.12.2012.). 

 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi,  

dalība dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, festivālos  

2013. kalendārajā gadā 

Pasākums Kas 

organizē 

(iestāde) 

Laiks, kad 

noticis 

Dalībnieki  Rezultāts 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

23. Starptautiskais 

konkurss „Trompetistu 

talanti – 2013” Tallinā 

(Igaunija) 

Tallinas 

Mūzikas un 

teātra 

akadēmija 

(Igaunija) 

07.04.2013. Sertifikāts (1)  
pedagogs Uldis Mūrnieks, 

k-cm. Rita Bogdanova 

2.Dalība valsts konkursos 

Latvijas mūzikas 

skolu izglītības 

programmas 

Taustiņinstrumentu 

Alfr. 

Kalniņa 

Cēsu 

06.03.2013.   

III vieta (2) 
(Pedagogi Inita Čerbikova,  

Ilze Kangsepa) 
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spēle – Klavierspēle 

audzēkņu  Valsts 

konkursa II kārta  

Alfr. Kalniņa Cēsu 

Mūzikas vidusskolā  

Mūzikas 

vidusskola 

Atzinība (1) (Pedagogs Aiva Grosa) 

Piedalās 5 dalībnieki 

Latvijas mūzikas 

skolu izglītības 

programmas 

Taustiņinstrumentu 

spēle – Klavierspēle 

audzēkņu  Valsts 

konkursa III kārta   

Pāvula 

Jurjāna 

mūzikas 

skolā, 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras 

centrs 

Latvijas 

Klavieru 

skolotāju 

asociācija 

25., 

26.03.2013. 

  

Pateicība (1) 

Piedalās 2 audzēkņi Pedagogi  

Inita ČERBIKOVA, Ilze 

KANGSEPA 

Jāzepa Vītola III 

Latvijas mūzikas 

skolu koru un 

ansambļu konkurss 

Rīgā “Lai skan!”, 

Jāzepa Latvijas 

Mūzikas akadēmijā 

LNKC 

sadarbībā ar 

Jāzepa 

Latvijas 

Mūzikas 

akadēmiju 

09.03.2013. PATEICĪBA (1) 

Alūksnes MS korim           

25 dalībnieki  

(vad. I. Pilskalne) 

 

3.Dalība republikas konkursos 

XVIII Latvijas 

mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā 

Biedrība 

Latvijas 

Jauniešu 

pūtēju 

orķestris 

25.01.2013. Sertifikāts (1) 

pedagogs Uldis Mūrnieks,  

k-cm. Rita Bogdanova 

 

4.Dalība reģionālos un novadu konkursos 

Vidzemes reģiona 

mūzikas skolu kora 

klases audzēkņu 

konkurss „Vidzemes 

cīrulītis” solo 

dziedāšanā 

Alfrēda 

Kalniņa 

Cēsu 

Mūzikas 

vidusskola 

28.02.2013. I vieta (1) 

II vieta (1)  

III vieta (2) 

Pedagogi Ingrīda Pilskalne, Linda 

Berkule, k-cm. Ilva Liepiņa 

 

II Alūksnes un Apes 

novadu mūzikas skolu 

jauno izpildītāju 

konkurss Gaujienas 

Mūzikas un mākslas 

skolā 

Gaujienas 

mūzikas un 

mākslas 

skola 

sadarbībā ar 

Apes 

novada 

domi 

07.03.2013. Piedalās 13 dalībnieki 

I vieta – (4)  

(Ped.I. Čerbikova, I. Kangsepa,  

A. Grosa, L. Cunska)  

II vieta – (2)  

(Ped.I. Čerbikova, I. Kangsepa)  

III vieta – (2) 

(Ped.I. Čerbikova,  A. Grosa)  

Pateicības – (3)  

5.Dalība festivālos (Starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 

Starptautiskais 

Ziemeļlatvijas un 

Jāņa 

Cimzes 

02.04.2013. Piedalās 4 dalībnieki 
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Dienvidigaunijas 

instrumentālo duetu 

festivāls  

Valkas 

Mūzikas 

skola 

Pedagogi: Inese Petrikalne, K-cm 

Ilze Kangsepa 

XXV Vispārējie 

latviešu Dziesmu un 

XV Deju svētku 

Austrumlatvijas 

reģiona koklētāju 

ansambļu konkurss 

Cēsu 

internātpamatskolā 

LNKC 

sadarbībā ar  

Cēsu 

novada 

domi 

21.04.2013. Diploms (II pakāpe) 
9 dalībnieces  

Vadītāja Inga Kalniņa 

Latvijas pūtēju 

orķestru defilē 

finālskate Rīgā 

VJIC 04.05.2013. Diploms, I vieta 

(Vad. S. S. Līviņš)  

Pūšaminstrumentu spēles klases 

audzēkņi 

XXV Vispārējie 

latviešu Dziesmu un 

XV Deju svētki 

LNKC 30.06.2013. 

līdz 

07.07.2013. 

PATEICĪBA 

Koklētāju ansamblim, 9 dalībnieces, 

vadītāja Inga KALNIŅA 

6.Nozīmīgākie izglītojošie pasākumi/koncerti un organizētie vieskoncerti 

 Nozīmīgākie koncerti: Koncerti bērnudārzos „Pienenīte” (14.02.2013.), 

„Sprīdītis”(15.02.2013.) 

 Koncerts Annas pagasta Tautas namā (02.02.2013.) 

 Koncerts Alūksne sociālās aprūpes centrā  “Alūksne”(19.02.2013.) 

 Koncerts Veclaicenes Tautas namā „Igaunijai – 95” (22.02.2013.) 

 E. Glika Alūksne Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra 60 gadu jubilejas koncerts Alūksnes 

Tautas namā (30.03.2013.). 

 Klavieru duetu atklātais mācību koncerts Alūksnes Ceļu daļas zālē (05.04.2013.) 

 Vidzemes reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļu audzēkņu koncerts Siguldas mūzikas 

skolā (10.04.2013.) Piedalās audzēkne Loreta Korkunova, ped.Lāsma Cunska 

 Vidzemes reģiona Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles 

audzēkņu koncerts J. Norviļa Madonas mūzikas skolā (19.04.2013.) Piedalās Ž. Stricka, 

ped. Sarmīte Kubuliņa. 

 Alūksnes un Apes novadu dziedošos un muzicējošo talantu svētki „Latvija katrā 

dziesmiņā” Alūksnes Tautas namā (26.04.2013.). 

 Vidzemes reģiona Mūzikas skolu 7./8.* klašu Stīgu instrumentu spēles klases audzēkņu 

koncerts Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā (02.05.2013.). Piedalās Līna 

Patrīcija Petrikalne, pedagogs Inese Petrikalne. 

 Alūksnes Mūzikas skolas 65. izlaiduma koncerts Alūksnes Tautas namā (24.05.2013.) 

 Koncerts „Muzicē klavieru nodaļas zēni” veltīts Lāčplēša dienai Alūksnes Ceļu daļas 

zālē  

 ( 12.11. 2013.) 

 Ziemassvētku koncerts „Ar saules griežiem jaunu loku sāc” Alūksnes Ceļu daļas zālē 

(20.12.2013.). 

 Ziemassvētku koncerts „Uz mirkli apstājies” Apes Tautas namā 13.12.2013.). 

 Tematiskās pēcpusdienas:Muzikālā pēcpusdiena „Jāzeps vītols un viņa audzēkņi” 

Alūksnes Ceļu daļas zālē. (23.04.2013.) 

 Muzikālā pēcpusdiena „Tautas mūzika komponistu daiļradē” Alūksnes Ceļu daļas zālē 

(21.11.2013.) 

 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi,  
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dalība dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, festivālos  

2014. kalendārajā gadā 

Pasākums Laiks, kad 

noticis 

Dalībnieki  Rezultāts 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

1.1.1. XIX Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss Valmierā  

29.01. 

2014. 

Pateicība  (3) 

1.2. III Starptautiskais  

L. Garūtas jauno pianistu konkurss 

Siguldā 

19.03. 

2014. 

Atzinības raksts (2) 

1.3. XXV Starptautiskais konkurss 

“Trompetistu talanti- 2014” 

Tallinā 

 

06.04.2014. 

Sertifikāts (1) 

Pedagogs U. Mūrnieks, k-cm. R. 

Bogdanova 

1.4.  VII Starptautiskais Alfrēda 

Kalniņa pianistu konkurss 

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 

20.11.2014. Diploms (1) Pedagogs Lāsma 

Cunska 

2. Dalība Valsts konkursos 

2.1.  Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas  Vokālā mūzikas –

Kora klase audzēkņu valsts 

konkursa Dziedāšanā II kārta – 

reģionālais konkurss  Cēsīs  

  

09.01. 

2014. 

Piedalās 5 dalībnieki 

III vieta (1) 

Atzinība (2) 

Pedagogi I. Pilskalne, L. Berkule,  

k-cm. I. Liepiņa 

2.2. Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas  Stīgu instrumentu 

spēle - Vijoļspēle audzēkņu valsts 

konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss  Cēsīs 

11.,12.02. 

2014. 

Piedalās 5 dalībnieki 

I vieta (1) 

Atzinība (1) 

 

 

2.3. Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas  Stīgu instrumentu 

spēle - Vijoļspēle audzēkņu valsts 

konkursa fināls  Rīgā, JMRMV 

28.03.2014. 

 

Pateicība (1) 

Pedagogi 

I. Petrikalne,  

k-cm. I.Kangsepa 

3. Dalība Republikas konkursos 

3.1. XIX Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu jauno izpildītāju 

konkurss  Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā   

24.01.2014. 

 

 

  

Sertifikāts (1) 

pedagogs  

U. Mūrnieks,  

K-cm.  

R. Bogdanova 

4. Dalība reģionālos un novadu konkursos 

4.1.  Alūksnes un Apes novadu mūzikas 

skolu jauno izpildītāju konkurss 

Gaujienā 

 

 

12.03. 

2014. 

Piedalās 13 dalībnieki  

I vieta (3) 

II vieta (3) 

Atzinība (3) 

Pateicība (4) 

5. Dalība festivālos (Starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 
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5.1. Vidzemes novada kokļu ansambļu 

festivāls Berģu Mūzikas un 

mākslas pamatskolā 

14.03.2014. Atzinība (1) Koklētāju ansamblis 

6 dalībnieki 

5.2. Vidzemes mūzikas skolu izglītības 

programmas “Klavierspēle” 

vecāko klašu audzēkņu koncerts  

Siguldā 

16.04. 

2014. 

Pateicība (1) 

5.3. Vidzemes novada kokļu mūzikas 

koncerts „Pavasara gaišā mūzika” 

veltīts V. Salaka 75 gadu jubilejai 

Valmieras Kultūras centrā 

17.04.2014. Atzinība (1)  

Koklētāju ansamblis (5 dalībnieki),  

Vad. I. Kalniņa 

 

5.4. Koncerts Vidzemes talanti 

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 

Piedalās Vidzemes Mūzikas skolu 

audzēkņi, Vidzemes 

kamerorķestris 

30.08.2014. Pateicība (1)  

pedagogs Sarmīte Kubuliņa 

5.5. Alūksnes novada karjeras nedēļas 

ietvaros Klasiskās mūzikas 

jauniešu festivāls “Mūzika bez 

robežām” 

Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē 

sadarbībā ar biedrību 

Starptautiskais mūzikas centrs 

Jaunie talanti  un Alūksnes novada 

domi 

14.10.2014. Piedalās studenti un skolēni no 

Krievijas (Maskava, Jaroslavļa, 

Rjazaņa, Perma, Čukotka), 3 

audzēkņi no Alūksnes MS 

 

6. Nozīmīgākie izglītojošie pasākumi/koncerti un organizētie vieskoncerti 

 Alūksnes Mūzikas skolas vokālās nodaļas audzēkņu KONCERTS Ceļu daļas zālē 

 ( 08.01.2014.) 

 Dalība barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītā pasākumā Alūksnes Tautas namā 

(20.01.2014.) 

 Koncerts “Ziemas melodija” Annas Tautas namā (07.02.2014.) 

 Koncerts PII “Pienenīte”(14.02.2014.) 

 Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņu Valsts konkursa Stīgu instrumentu spēlē II 

kārtas laureātu KONCERTS Cēsu Meža skolas zālē (06.03.2014.) 

 Koncerts Malienas Tautas namā (02.04.2014.). 

 Muzikālā pēcpusdiena “Skaņdarbu formu dažādība” (04.04.2014.). 

 Klavieru duetu KONCERTS Alūksnes Ceļu daļas zālē (10.04.2014.). 

 Dalība koncertā “Debesis ir tuvu klāt” Alūksnes ev. Lut. baznīcā (08.06.2014.). 

 Pūtēju orķestra Dziesmu svētku modulēšanas KONCERTS Madonas Kultūras centrā 

(17.05.2014.). 

 Sitaminstrumentu klases audzēkņu KONCERTS ABJIC (25.05.2014.) 

 Skolas izlaiduma KONCERTS Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē (23.05.2014.). 

 Koncerts “Latvija ir visskaistākā – tik un tā…” Kolberģa Tautas namā (16.11.2014.). 

 Koncerts veltīts Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai Alūksnes 

Ceļu pārvaldes zālē. Piedalās Klavieru un Sitaminstrumentu nodaļas zēni (19.11.2014.).  

 Ziemassvētku ieskaņu KONCERTS “Mazais bundzinieks” jauniešu klubā Cita opera 

(12.12.2014.). 

 KONCERTS “Spēlējiet, spēlmaņi, Ziemsvētki brauc!” Apes Tautas namā” ( 11.12.2014.). 

 Dalība deju kolektīva “Jukums” Ziemassvētku koncertā Lejasciemā (13.12.2014.) 
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 Ziemassvētku koncerts “Caur balto pārslu deju ciemos eju” Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē 

(19.12.2014.). 

 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi,  

dalība dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, festivālos  

2014./2015. mācību gada II pusgadā 

Pasākums Laiks, kad 

noticis 

Rezultāts 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

1.1. IV Starptautiskais Jāņa Norviļa jauno pianistu 

konkurss Madonā 

16.01.2015., 

17.01.2015. 
Atzinības raksts 

(1) 

1.2.  XXVI Starptautiskais konkurss “Trompetistu 

talanti- 2015” Tallinā 

 05.04.2015. Diploms (1) 

 

2. Dalība Valsts konkursos 

2.1.  Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle –Flautas spēle 

audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss  Cēsīs   

20.01. 2015. II vieta (1) 

Diploms (1) 

Pateicība (3) 

2.2. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle 

audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss  Cēsīs 

20.01. 2015. Pateicība (1) 

2.3. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle 

audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss  Cēsīs 

21.01.2015. Diploms (1) 

Pateicība  (2) 

2.4. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle –Trompetes spēle un 

Pūšaminstrumentu spēle –Eifonija spēle 

audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss  Cēsīs 

21.01.2015.  II vieta (1) 

III vieta (2) 

2.5. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle –Trompetes spēle un 

Pūšaminstrumentu spēle –Trombona spēle 

audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss  Cēsīs 

21.01.2015. Diploms (1) 

2.6. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu valsts 

konkursa II kārta – reģionālais konkurss  Cēsīs 

21.01.2015. II vieta (1) 

Diploms (1) 

Pateicība (1) 

2.7. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu valsts 

konkursa III kārta – finālu Cēsīs 

16.02.2015. Atzinība  

(1) 

2.8. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

20.02.2015.  II vieta (1) 
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Pūšaminstrumentu spēle –Trompetes spēle 

audzēkņu valsts konkursa III kārta – konkurss  

Rīgas 2. Mūzikas skolā 

2.9. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle –Eifonija spēle 

audzēkņu valsts konkursa III kārta – konkurss  

Rīgas 2. Mūzikas skolā 

21.02.2015.  Atzinība  

(1) 

Pateicība (1) 

2.10 Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle –Flautas spēle 

audzēkņu valsts konkursa III kārta – 

konkurss  Rīgas 2. Mūzikas skolā   

20.02. 2015. III vieta (1) 

3. Dalība Republikas konkursos 

3.1. Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu 

konkurss Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolā 

08.01.2015. 

 

 

Diploms ( II 

pakāpe) 

3.2. Latvijas mūzikas skolu Jauno vijolnieku 

konkurss “Dejas burvība” Bolderājas Mūzikas 

un Mākslas skolā, Rīgā 

13.03.2015. Atzinība (3) 

3.3. IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss J. 

Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā 

11.04.2015. Pateicība  (1) 

4. Dalība reģionālos un novadu konkursos 

4.1.  IV Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu 

jauno izpildītāju konkurss Gaujienā 

 

 

11.03. 2015. I vieta (2) 

 

II vieta (3) 

 

III vieta (1) 

Atzinība (2) 

Pateicība (5) 

 

4.2. Vidzemes reģiona mūzikas skolu kora klases 

audzēkņu solo dziedāšanas konkurss Vidzemes 

cīrulīši A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā 

05.02.2015. I vieta (1) 

Atzinība (1) 

Pateicība (1) 

5. Dalība festivālos (Starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 

5.1. Starptautiskais Ziemeļlatvijas un 

Dienvidigaunijas instrumentālo ansambļu 

spēles festivāls J. Cimzes Valkas Mūzikas 

skolā 

08.04.2015. Laureāta Diploms 

(1) 

5.2. Austrumlatvijas reģiona kokļu mūzikas 

festivāls “Ceļā uz Dziesmu svētkiem” 

Valmieras Kultūras centrā 

15.04.2015. Pateicība (1) 

5.3. Vidzemes reģiona mūzikas skolu izglītības 

programmas “Klavierspēle” vecāko klašu (7.-

9*.klašu) audzēkņu koncerts  Cēsīs 

24.04. 2015. Piedalās  

1 audzēkne 

6. Nozīmīgākie izglītojošie pasākumi/koncerti un organizētie vieskoncerti 

 Koncerts PII “Pienenīte”(13.02.2015.)  

 Muzikālā pēcpusdiena “Ļoti pavasarīgi un mazliet džezīgi” Apes Tautas namā 

(14.04.2015.)  

 Klavieru duetu KONCERTS Alūksnes Ceļu daļas zālē (17.04.2015.).  
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 Muzikālā pēcpusdiena “Skolai 70” ieskaņu koncerts Alūksnes Ceļu pārvaldes 

zālē(30.04.2015.).  

 Koncerts Malienas Tautas namā (30.04.2015.). 

 Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu dalība ar pūtēju orķestri skatē Rīgā pie Brīvības 

pieminekļa  (04.05.2015.) 

 Skolas izlaiduma KONCERTS Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē (22.05.2015.). 

 Vijolnieku ansambļa dalība Aleksandra paviljona atklāšanas pasākumā pēc restaurācijas 

Alūksnes muižas parkā (11.06.2015.) 

 
Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1 Regulāra un aktīva līdzdalība jauno 

mūziķu reģionālajos, valsts un 

starptautiskos konkursos, festivālos.  

2. Izglītojamajiem ir sasniegumi 

reģionālajos, valsts un starptautiska līmeņa 

konkursos. 

4. Skola ir radoši aktīva. 

1. Pilnveidot motivācijas un apbalvošanas 

sistēmu audzēkņu un pedagogu aktīvākai 

dalībai valsts un starptautiska mēroga 

konkursos. 
2. Turpināt attīstīt un pilnveidot audzēkņu 

jaunrades spējas un sekmēt 

mākslinieciskās darbības pieredzi, 

audzēkņu dalību konkursos, festivālos, 

koncertos.  

 

4.4. PAMATJOMA – ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 Skolas personāls savas kompetences ietvaros sniedz palīdzību audzēkņiem, kuriem 

nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Saskarsmē ar audzēkņiem skolas darbinieki 

ir taktiski un iejūtīgi. Pedagogi pārzina audzēkņu mājas apstākļus. Skola sniedz atbalstu 

daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm (mācību maksu atbrīvojumi, mūzikas instrumentu 

noma). 

Skolas pedagogi un darbinieki ik dienas seko audzēkņu drošībai skolas telpās un tās 

teritorijā. Pamatojoties uz skolas Nolikumu un Darba aizsardzībus likumu, ir izstrādātas Darba 

aizsardzības instrukcijas. Ir sakārtota darba drošības tehnikas instruktāžu dokumentācija.  Skolā 

ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns, kas ir saskaņots ar VUGD Vidzemes reģiona brigādes 

Alūksnes daļu. Darbinieki un audzēkņi ir iepazīstināti ar Skolas iekšējiem normatīvajiem 

dokumentiem. Ir veikta skolēnu un skolas darbinieku praktiska apmācība (Ieraksts VUGD 

tehniskajā grāmatā), kā rīkoties ugunsgrēka situācijā un evakuācijas gadījumā. Skolā ir vakara 

dežurants, kurš palīdz bērniem dažādu ikdienas problēmu risināšanā, seko drošībai un kārtībai 

gaiteņos.  

Skolā ir izstrādāti un gaiteņos izvietoti evakuācijas plāni ar norādītiem evakuācijas 

ceļiem, ugunsdzēšamajiem aparātiem. Nodrošināta atbilstoša rezerves izeja II stāva gaiteņa 

galā.  

Skolā sava medīcīniskā personāla nav. Pirmās palīdzības sniegšanai I stāva Skolotāju 

istabā un II stāva 29.klasē ir pirmās palīdzības aptieciņas ar attiecīgu komplektāciju atbilsotši 

MK noteikumiem, Nr. 497 ar 27.11.2001. Uz skolas informatīvā stenda ir pieejama aktualizēta 

informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem neatliekamos gadījumos. 

Visi pedagogi (100%) atzīst, ka drošība skolā atbilst normatīvo aktu prasībām, 

audzēkņiem ir nodrošināta iespēja saņemt sociālo palīdzību1.  
 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Skolas vide ir droša un draudzīga 

izglītojamajiem. 

1.  Regulāri veikt izglītojamo un skolas 

darbinieku praktisku apmācību rīcībai 

ekstremālās situācijās.  
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2. Skola sniedz atbalstu daudzbērnu un 

maznodrošinātām ģimenēm. 

 

 

2. Pilnveidot skolas personāla zināšanas 

drošas un psiholoģiski labvēlīgas vides 

nodrošināšanai un uzturēšanai. 

Vērtējums - labi 

4.4.2. Kritērijs - Atbalsts personības veidošanā 

Galvenais mācību darbs ir orientēts uz ikviena audzēkņa izglītošanu  par sabiedrībai 

derīgu un pilnvērtīgu personību, viņa radošo un muzikālo spēju un talantu izkopšanu. Tiek 

atbalstīta ikviena audzēkņa izaugsme, rosinot dalībai novada, valsts un starptautiska mēroga 

organizētajos pasākumos, konkursos, festivālos, meistarklasēs, tādējādi dodot iespēju 

izglītojamajiem apzināt savas spējas, prasmes un veiksmīgi tās pielietot dzīvē, veicina 

jaunrades attīstību. Talantīgie audzēkņi tiek virzīti uz profesionālo un radošo izaugsmi. 

Audzēkņi un viņu vecāki ir informēti par skolas rīkotajiem pasākumiem. Visiem 

audzēkņiem ir iespēja uzstāties pedagogu klašu vakaros, kuros piedalās arī vecāki.  

Katra kalendārā gada nogalē - Skolas Ziemssvētku pasākumā par labām teicamām 

sekmēm mācībās, dalību konkursos/festivālos audzēkņi saņem Atzinības rakstus un dāvanas. 

Mācību gada noslēgumā par izciliem individuāliem panākumiem mācību darbā, iegūtajām 

godalgotām vietām konkursos/skatēs Skolas vadība piesaka labākos audzēkņus un pedagogus 

Alūksnes novada naudas balvas, stipendijas vai papildus finansējuma saņemšanai. Kā augstāko 

novērtējumu audzēkņiem un pedagogiem ir iespēja saņemt Kultūras ministrijas balvu. 

 Par talantīgo audzēkņu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek iepazīstināti arī 

pārējie audzēkņi, skolas darbinieki un vecāki, sagatavojot īsas reportāžas vai rakstus par savu 

audzēkņu sasniegumiem novada laikrakstos Malienas Ziņas, Alūksnes Ziņas, kā arī uz Skolas 

informatīvā ziņojumu stenda.   

Audzēkņiem ir iespēja rosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu un diskutēšanu. 

Ikviens var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, kā arī pārspriest skolas darbībai aktuālus 

jautājumus, pārstāvēt savu viedokli. 

Pedagogi rosina un organizē profesionālu mūziķu koncertu, izrāžu, operu, muzeju un 

citu kultūras iestāžu apmeklējumus pilsētā, reģionālajās koncertzālēs (Rēzeknē, Cēsīs, Madonā) 

un Rīgā. 

 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Audzēkņi ir motivēti piedalīties 

pasākumos, kuri veicina personības 

izaugsmi.    

1. Aktivizēt izglītojamo iniciatīvu skolas 

darbības pilnveidošanai, mācību procesa 

uzlabošanai un ārpusskolas pasākumu 

organizēšanai. 

Vērtējums – ļoti  labi 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Audzēkņiem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par skolas piedāvātajām 

izglītības programmām un vidējās profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām. Skola 

nodrošina iespēju izmantot jaunākās informāciju komunikāciju tehnoloģijas, lai iegūtu 

informāciju par karjeras izvēles iespējām. Skolā tiek rīkotas atklātās stundas vecākiem, kā arī 

dažādi reklāmas pasākumi. Laba sadarbība izveidojusies ar Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 

vidusskolu, organizējot savstarpējās sadarbības pasākumus, dodot priekšstatu par turpmākās 

karjeras iespējām. Skola nodrošina nepieciešamās konsultācijas lai nodrošinātu sekmīgu 

audzēkņu sagatavošanu iestājeksāmeniem vidējās un augstākās mūzikas izglītības iestādēs. 

Skolas bijušie absolventi piedalās Skolas vijolnieku un koklētāju ansambļu darbībā, E. 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī, dzied skolotāju korī “Atzele”, “Sonus”, 

vokālajos ansambļos u.c., tādējādi apliecinot savas radošās darbības iespējas. 

Skola iesaistās novada karjeras nedēļas pasākumos. Pagājušajā gadā (14.10.2014.) 

karjeras nedēļas ietvaros skola noorganizēja Klasiskās mūzikas jauniešu festivālu “Mūzika bez 

robežām” ar Maskavas jauniešu grupas piedalīšanos. Audzēkņi pēc pieprasījuma var saņemt 
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visu nepieciešamo informāciju par iestājeksāmeniem. Skolas informatīvajā stendā tiek izvietota 

informācija par konsultācijām mūzikas vidusskolās. 

Vasarā bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties Vidzemes reģiona 

nometnēs - Bērnu un jauniešu radošajā nometnē ”Vītolēni” Gaujienā, Latviešu mūzikas svētku 

“Radošajā komponistu, orķestru, kameransambļu, solistu un jauno izpildītāju meistardarbnīcā” 

Madonā, LJPO radošajās nometnēs u.c..  

Visi pedagogi (100%) atzīst, ka skola  nodrošina izglītojamajiem atbalstu karjeras izvēlē.   

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

 1. Skola nodrošina konsultācijas 

audzēkņiem un vecākiem karjeras izvēles 

jautājumos.  

1. Mērķtiecīgi virzīt un motivēt talantīgākos 

audzēkņus izvēlēties apgūt muzikālo 

izglītību profesionālās vidējās un augstākajās 

izglītības iestādēs.  

Vērtējums - ļoti labi 

4.4.4. Kritērijs - Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolas vadība atbalsta pedagogu iniciatīvu darbā ar talantīgajiem bērniem, veicina 

audzēkņu līdzdalību dažāda mēroga festivālos un konkursos. Skolas budžetā tiek ieplānoti 

līdzekļi konkursu un festivālu dalības maksas un transporta izdevumu segšanai. Nozīmīgu 

ieguldījumu un atbalstu sniedz arī vecāki, lai sekmētu talantīgo audzēkņu izaugsmi.  

Mācību darba procesā tiek ievērotas audzēkņu muzikālās dotības, darba spējas. Regulāri 

tiek sekots līdzi audzēkņiem, kuriem ir zemas pamatprasmes. Stundu vērošana liecina, ka 

skolotāji mācību stundās strādā diferencēti, sniedz nepieciešamo palīdzību tiem audzēkņiem, 

kuriem ir grūtības mācību priekšmetu apguvē. Pedagogi organizē papildus nodarbības ar 

audzēkņiem, kuri ilgstoši slimojuši un nav apmeklējuši skolu objektīvu iemeslu dēļ. Bieži vien 

rezultātu ietekmē audzēkņa noslogotība vispārizglītojošo skolu aktivitātēs un dažādi citi blakus 

faktori.  Skolotāji izvēlas katram audzēknim piemērotākos skaņdarbus, lai mācību gada beigās 

audzēknis varētu sekmīgi apgūt programmā paredzēto mācību vielu. Svarīgi, lai skaņdarba 

izvēlē būtu iesaistīts arī pats audzēknis, rosinot interesi un vēlmi pēc iespējas labāk apgūt 

repertuāru.  

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Skola atbalsta pedagogus darbā ar 

talantīgajiem bērniem. 

2. Skola atbalsta audzēkņus, kuriem ir 

grūtības mācībās. 

1. Ar diferencētu pieeju mācību darbā 

panākt optimālu rezultātu, lai ikviens 

skolas audzēknis, kurš vēlas un ir attiecīgi 

sagatavots, varētu  ņemt dalību gan skolas 

radošajos pasākumos, gan plašāka mēroga 

konkursos, festivālos. 

Vērtējums – labi 

4.4.5. Kritērijs - Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām 

Skolā ir iespējams nodrošināt pēc nepieciešamības mācību procesa pieejamību audzēkņiem 

ar speciālām vajadzībām. Skolas I stāva telpas pilnībā ir pieejamas audzēkņiem ar īpašām 

vajadzībām. Pieci skolas pedagogi ir apmeklējuši speciālos kursus par darba metodēm bērniem un 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām profesionālās mūzikas izglītības programmās. 

Skolas pedagogi pārzina audzēkņu problēmas un vajadzības. Savu iespēju un kompetences 

robežās, sadarbojoties ar pašvaldību, skolas vadību un audzēkņu vecākiem, ir gatava tās risināt.  

 

4.4.6. Kritērijs - Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem notiek regulāri. Skola organizē sadarbību 

ar audzēkņa ģimeni bērna izaugsmes veicināšanai. Piesakot audzēkni uzņemšanai skolā, vecāki 

tiek iepazīstināti ar skolas Nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem aktuāliem skolas 

dokumentiem. Audzēkņa vecāki tiek aicināti aktīvi sadarboties un veltīt īpašu uzmanību 

bērnam pirmajos mācību gados mūzikas skolā, kamēr nostiprinās audzēkņa patstāvīgā darba 

iemaņas. Vismaz vienreiz gadā notiek pedagogu klašu vakari ar vecāku piedalīšanos. Tiek 

apmeklēti mācību un tematiskie  koncerti, muzikālās pēcpusdienas, ņemta dalība 
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koncertbraucienos, sniegts nepieciešamais atbalsts bērnu dalībai konkursos. Audzēkņu vecāki 

ir iesaistīti arī skolas padomes darbā, tiek organizētas vecāku sapulces, sekmējot  iespēju izteikt 

savu viedokli un ierosinājumus skolas darba uzlabošanai. 

 Individuālo darbu ar vecākiem veic specialitāšu pedagogi, pēc vajadzības pieaicinot 

skolas vadību, mūzikas teorijas un citu mācību priekšmetu pedagogus. Par katra audzēkņa 

sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu vecākiem tiek 

sniegta savlaicīga, kvalitatīva, diskrēta informācija, izmantojot arī mūsdienīgus saziņas 

līdzekļus. 

Skola sniedz atbalstu audzēkņiem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. 

Gandrīz visi padagogi (96%) uzskata, ka informācijas apmaiņā starp skolu un vecākiem 

par skolas darbu pārsvarā ir stiprās puses. 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

 1. Vecākiem ir iespēja piedalīties dažādos 

skolas rīkotajos pasākumos 
2. Skolas vadība un pedagogi ir atvērti 

sadarbībai ar izglītojamo vecākiem.  

1. Motivēt vecākus aktīvi līdzdarboties, 

sniegt visu nepieciešamo atbalstu savam 

bērnam mācību procesā. 

2. Efektīvāk iesaistīt vecākus skolas darba 

plānošanā, vērtēšanā un skolas vides 

uzlabošanā. 

Vērtējums – labi 

4.5. JOMA – SKOLAS VIDE 

4.5.1. Kritērijs - Mikroklimats 

Skolas darbības pamatā ir koleģiālas attiecības starp pedagogiem, audzēkņiem, skolas 

darbiniekiem un audzēkņu vecākiem.Visi skolas darbinieki (100%) apzinās savu lomu skolas 

tēla veidošanā.  

30 pedagogu liels kolektīvs ar savu darbību sekmē labvēlīgas vides veidošanu mācību 

procesa norisei. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka pedagogu attieksme pret audzēkņiem ir 

saprotoša, labvēlīga, objektīvi prasīga.  

Skolā ir iedibinātas ilggadīgas tradīcijas un pasākumi, kas veicina piederības sajūtas 

veidošanos – jubilejas pasākumi, izlaidumi, koncerti un muzikālās pēcpusdienas, pedagogu 

klašu koncerti ar vecāku, absolventu piedalīšanos.  

Audzēkņu un pedagogu panākumi novada, valsts un starptautiskās nozīmes pasākumos 

ik gadu tiek publiski novērtēti skolas pasākumā I pusgada nogalē. Pēckrīzes periodā atjaunota 

godalgošana ar novada pašvaldības balvu novada pasākumā mācību gada noslēgumā. 

Skolas Iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti un reglamentē izglītojamo 

pienākumus un tiesības. Iepazīšanos ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem audzēkņi 

apstiprina ar saviem parakstiem pedagogu individuālo nodarbību žurnāla pielikumā.  

Gandrīz visi skolotāji (92%) atzīst, ka skolā valda radošo darbu veicinoša un labestīga 

gaisotne1.  

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

  1. Skolā ir demokrātiski izstrādāti iekšējās 

kārtības noteikumi, izglītojamie un 

personāls tos ievēro. 

2. Skola veiksmīgi plāno un īsteno 

pasākumus skolas pozitīva tēla veidošanā. 

3. Skolai ir izkoptas savas tradīcijas, sava 

atribūtika un atpazīstamība sabiedrībā. 

1. Turpināt attīstīt un pilnveidot skolas 

tradīcijas. 

2. Uzturēt maksimāli labvēlīgu un 

draudzīgu mācību un darba vidi, īpašu 

uzmanību veltot pedagogu savstarpējās 

saskarsmes problēmām ar audzēkņiem. 

  

Vērtējums - labi 

4.5.2. Kritērijs - Fiziskā vide 

Skola 2011.gada septembrī darbu uzsāka jaunās telpās (Skatīt p.1.2.). Skolā ir 

atbilstošas telpas profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai un nepieciešamais 

materiāltehniskais nodrošinājums. Mācību un koplietošanas telpās ir atbilstošs apgaismojums, 

temperatūra, tās iekārtotas atbilstoši sanitāri - higiēniskajām normām. Atbilstoši mācību 
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procesa prasībām notiek regulāra telpu uzkopšana un vēdināšana. Tiek ievērotas vides 

aizsardzības prasības atkritumu uzglabāšanā, savākšanā un likvidēšanā.  

Pamatojoties uz skolas Nolikumu un likumu par darba aizsardzību ir izstrādātas 

nepieciešamās darba drošības instrukcijas atbilstoši Skolā esošajam amatu sarakstam un darbu 

veidiem. Skolā ir izstrādāts skolas evakuācijas plāns avārijas un ugunsgrēka gadījumiem, 

civilās aizsardzības plāns. Skola ir aprīkota ar ugunsdrošības aparātiem. Vakara stundās skolā 

atrodas dežurants.  

Katra mācību gada sākumā notiek ikgadējā skolas darbinieku instruktāža VUGD un 

darba drošībā. Skolā regulāri tiek veiktas uzraugošo institūciju pārbaudes ugunsdrošībā, 

elektrodrošībā un sanitāri higiēnisko normu ievērošanā.  

Pedagogi ir atbildīgi par kārtību savā klasē. Skolotāji un darbinieki pēc vajadzības 

iesniedz priekšlikumus darba vides uzlabošanai. Skolas mācību instrumenti regulāri tiek 

skaņoti. Iespēju robežās tiek veikts instrumentu kapitālais remonts. 

Skolai ir sava atribūtika (skolas logo). Tā ir izmantota Skolas klašu uzrakstu un 

ziņojumu stendu noformējumos. 

Neskatoties uz ierobežoto amatu skaitu un likmēm, Skolas apkārtne ir regulāri kopta, 

apzaļumota, tiek atjaunoti stādījumi, pļauta zāle, apkopts dzīvžogs. Vasarā tiek veikti skolas 

iekštelpu kosmētiskie remonti, skolas pagalmā pabeigta bruģa laukuma ieklāšana. Skola 

sadarbojas ar NVA un izmanto nodarbinātības atbalsta programmas piedāvātas iespējas iesaistīt 

skolas labiekārtošanas darbos NVA klientus.  

Veikti tehniskie uzlabojumi un papildinājumi apkures sistēmā, lai varētu pieslēgties 

centrālai apkures sistēmai pilsētā. Ar 2014. gada janvāri Skolas apkures sistēma pilnībā tika 

pieslēgta centrālajai apkures sistēmai pilsētā. 

Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas ātruma 

ierobežojuma ceļa zīmes un norādes zīmes par bērnu klātbūtni pie ceļa, ierīkota drošības sētiņa 

pret ielu. 

Gandrīz visi skolotāji ( 96% ) atzīst, ka skolas fiziskā vide ir sakārtota un estētiska, tā 

kalpo sekmīga mācību un darba procesa nodrošināšanai1. 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Skolas telpas ir estētiski   noformētas.  

2. Skolas telpas un teritorija vienmēr tiek 

uzturētas kārtībā. 

3. Skolā esošie resursi, klašu un kabinetu 

iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu 

programmu izpildi, kā arī IKT izmantošanu 

mācību procesā. 

1. Turpināt pilnveidot telpu noformējumu 

un apkārtnes labiekārtošanu. 

2. Sadarbībā ar novada pašvaldību 

nepieciešams rast risinājumu tālākai telpu 

paplašināšanai Jāņkalna ielā 38 vai 

renovējot telpas O. Vācieša ielā 2a.  

 

Vērtējums – labi 

4.6. JOMA – SKOLAS RESURSI 

4.6.1. Kritērijs - Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 Skolas materiāltehniskais nodrošinājums atbilst teorētisko un praktisko mācību 

priekšmetu profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Audzēkņi tiek nodrošināti ar 

mūzikas teorijas priekšmetos nepieciešamajām grāmatām, mūzikas ierakstiem, nošu 

materiāliem instrumentu spēles apguvei. Atkarībā no Skolā esošā instrumentārija, Skola 

piedāvā audzēkņiem nomāt mūzikas instrumentus. Bibliotēkas krājumi regulāri tiek papildināti 

ar jaunākajiem nošu izdevumiem. Notiek plānveidīga materiālo resursu papildināšana un 

atjaunošana.  

Skola ir nodrošināta ar datoriem personālam, visi ir pieslēgti internetam. Skolā ir 

printeri, skeneri, kopēšanas iekārtas, multimediju projektors. Grupu mācību klases ir 

nodrošinātas ar CD, DVD atskaņotājiem, LCD televizoriem. Vienai grupu klasei ir nodrošināts 

interneta pieslēgums. 

Ik gadus tiek iegādāti jauni mūzikas instrumenti. Pēdējo divu gadu laikā iegādāti jauni 

vijoļu komplekti, trompete, flautas, tenora eifonijs, saksofons, Marimba (ADAM), elektrisko 
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bungu komplekts, Klavieres PETROF, dažādi mūzikas instrumentu un ritma aksesuāri, veikts 

skolas flīģeļa mehānikas kapitālais remonts.  

Pakāpeniski tiek atjaunots arī klašu inventārs - iegādāti jauni skolēnu galdi teorijas klasē 

ar regulējamu augstumu, jauni regulējama augstuma klavieru soli, logu žalūzijas u.c.. Arī 

skolvadības telpās tiek plānveidīgi veikta IKT nomaiņa pret jaunākām iekārtām un biroja 

mēbelēm. Regulāri tiek uzraudzīts instrumentu un IKT iekārtu tehniskais stāvoklis, vajadzības 

gadījumā tiek nodrošināts to remonts.  

Lielākā daļa pedagogu ( 80%) ir apmierināti ar telpu un resursu nodrošinājumu. 

 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Materiāli tehniskie līdzekļi tiek uzturēti 

darba kārtībā. 

2. Audzēkņi ir nodrošināti ar 

nepieciešamajiem nošu materiāliem 

izglītības programmu sekmīgai apguvei. 

3. Ik gadu tiek iepirkti jauni mūzikas 

instrumenti, tiek sekots līdzi esošo 

instrumentu tehniskajam stāvoklim. 

1. Turpināt plānveidīgi papildināt un 

pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi  

2. Turpināt modernizēt individuālās un 

grupu klases ar jaunāko IKT pieejamību. 

 

 

Vērtējums - labi 

4.6.2. Kritērijs – Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts nepieciešamais pedagoģiskais personāls izglītības programmu 

īstenošanai ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu izglītību. No 30 skolas 

pedagogiem: maģistra grāds – 6; augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība -13; profesionālā 

izglītība nozarē un augstākā pedagoģiskā izglītība – 8.  Divi pedagogi turpina izglītību Rīgas 

pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Vienam pedagogam ir vidējā profesionālā izglītība 

un apgūta profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programma (Skatīt 9. tabulu). Skolotāju 

pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku darba līgumā un amata aprakstā. 

Pedagogu aktīvi pilnveido savas zināšanas dažādos kursos un semināros. Skolotāji ir iesaistīti 

Klavierspēles un Flautistu asociāciju darbā. 

2011.gadā Skolas pedagogi aktīvi tika iesaistīti ESF projekta Profesionālās 

kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” līdzfinansētajos kursos, kuros dalību ņēma 20 

pedagogi,  saņemot 26 tālākizglītības kursu apliecības.  

ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros 2009. - 2012.g   3.kvalitātes pakāpi ieguva 13 pedagogi.  2012.-2014.g. IZM 

kvalitātes novērtēšanas procesu veica un 3.kvalitātes pakāpi ieguva vēl 7 pedagogi, 4.kvalitātes 

pakāpi 1 pedagogs. 2014./2015. mācību gadā 1 pedagogs tika pieteikts 3.izglītības kvalitātes 

iegūšanai. Skolas vadība regulāri seko līdzi pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanas termiņiem un pedagogi aktīvi iesaistās tālākizglītības apguvē. Iegūtā pieredze 

tiek pārrunāta nodaļu metodiskajās sanāksmēs. Informācija par pedagogu kvalifikāciju tiek 

ievadīta elektroniskajā VIIS sistēmas datu bāzē.  

Pedagogi aktīvi piedalās skolas pasākumos gan kā koncertmeistari, gan kā kolektīvu 

mākslinieciskie vadītāji novada kultūras dzīvē. Skolas vadība pārzin katra skolotāja darba 

pieredzi, profesionālo kompetenci. 

Atbalstu ikdienas darbā skolotājiem, vecākiem un skolēniem nodrošina 4 administratīvi 

saimnieciskie darbinieki (2,75 likmes). Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes 

filiāles un Pašvaldības līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi” īstenošanu, palīgdarbos tiek iesaistīti arī NVA klienti. 
 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

  1. Mācību procesam tiek nodrošināts 

atbilstoši kvalificēts pedagoģiskais 

personāls. 

1. Piesaistīt jaunus, motivētus 

pedagogus, nodrošinot elastīgu 

dažādu paaudžu rotāciju kolektīvā. 
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2. Tiek nodrošināta regulāra pedagogu 

tālākizglītība.  

3. Pedagogi aktīvi iesaistās novada un 

pilsētas kultūras dzīvē. 

 

2. Sadarbojoties ar pašvaldību, veicināt 

atbalsta programmas nodrošinājumu jauno 

pedagogu piesaistei. 

3. 3. Sekmēt pedagogu tālākizglītībā 

iegūto atziņu popularizēšanu 

kolektīvā, motivēt dalību 

tālākizglītības projektos.  

Vērtējums – labi 

 

4.7. JOMA - SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Kritērijs – Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Skolā ir izstrādāts perspektīvais attīstības plāns 2015.- 2020.gadam. Tas ir saskaņošanas 

procesā ar kopējo novada izglītības iestāžu attīstības plānu 2016. - 2020.gadam. Tajā noteiktas 

skolas attīstības un pilnveides prioritātes, norādīti resursu avoti, atbildīgās personas, izpildes 

laiks un kontroles veids. Attīstības plāna izstrādāšanā un tā pilnveidošanā ir iesaistīti skolas 

vadība, metodisko komisiju vadītāji, pedagogu kolektīvs, tehniskais personāls, vecāki un 

pašvaldība. Attīstības plāns veidots pamatojoties uz reģionālajām pārmaiņām un sociālo 

pasūtījumu, uz skolas pašvērtējumā konstatētajām tālākās attīstības vajadzībām.  

Mācību gada sākumā metodisko komisiju sanāksmēs tiek sastādīts skolas mācību, 

audzināšanas un radošā darba plāns mācību gadam, noteikti mērķi un uzdevumi. Mācību 

pusgadā tas tiek papildināts un precizēts. Katram mēnesim tiek izstrādāta mēneša pasākumu 

ciklogramma, kura tiek iesniegta novada pašvaldībā un nozīmīgākie pasākumi tiek iekļauti 

kopējā novada pašvaldības darba plānā.   

Pedagogi ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” ietvaros veica sava darba pašvērtējumu, izvērtēja sasniegumus un 

tālākas attīstības vajadzības savā darbā. Mācību gada laikā saskaņā ar darba plānu notiek 

metodisko komisiju sēdes, kurās tiek veikta nodaļu darba analīze un pašvērtējums. Skolas 

mācību darba pašvērtēšana notiek mācību gada pedagoģiskās padomes noslēguma sēdē.  

Skolas administrācija regulāri apkopo informāciju par Skolas darbības rezultātiem visās 

jomās. Pašvērtējums ir balstīts uz katra pedagoga sniegtās informācijas pamata, metodisko 

komisiju vadītāju atskaitēm, kā arī Skolas vadības rīcībā esošajiem datiem. Katru gadu skolas 

darba apkopojums tiek iesniegts pašvaldībā, aktualizēta vispārējā un statistisko datu informācija 

LNKC Kultūras kartē. Pašvērtēšanas gaitā tiek konstatēti nepieciešamie uzlabojumi, kas palīdz 

plānot turpmāko darbu.  

Pakāpeniski tiek pilnveidota un sistematizēta iestādes darba pašvērtēšana, uzlabota katra 

darbinieka izpratne par savu lomu iestādes pašvērtēšanas procesā. Ir apkopoti un uzklausīti 

audzēkņu, vecāku, pedagogu u.c. viedokļi par skolas mācību darba kvalitāti un attīstības plāna 

izpildi. Attīstības prioritāšu īstenošanai skola sadarbojas ar citām iestādēm. Vietējos laikrakstos 

tiek sniegts vērtējums un atsauces par skolas mācību un radošā darba sasniegumiem. Visi 

pedagogi ( 100%) atzīst, ka skolas attīstība norit mērķtiecīgi1. 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Skola īsteno attīstības plānā noteiktās 

prioritātes, mērķus un uzdevumus. 

2. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvērtēts 

un analizēts skolas darbs. 

1. Sekot novada kopējās izglītības 

iestāžu attīstības koncepcijas 

aktualitātēm un vēlamās pārmaiņas 

iekļaut Skolas attīstības plānā. 

2. Pilnveidot skolas attīstības plāna 

pārraudzības kārtību un atbildību. 

3. Uzlabot katra darbinieka izpratni par 

savu lomu iestādes pašvērtēšanas 

procesā un Skolas darba plānošanā. 
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4. Regulāri analizēt un izvērtēt 

Attīstības plāna realizācijas gaitu. 

Vērtējums – labi 

4.7.2. Kritērijs – Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā mācību un audzināšanas darbu organizē Skolas direktors un direktora vietnieks 

mācību darbā. Skolas vadība plāno, koordinē un analizē skolas darbu. Noteikti skolvadības 

apmeklētāju pieņemšanas laiki. Izglītības procesa organizācija notiek saskaņā ar Skolas 

nolikumu. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti izstrādāti un apspriesti, ņemot vērā gan 

vecāku, gan pedagogu priekšlikumus. Iekšējie normatīvie dokumenti atbilst dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšnas prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Izstrādāta 

un apstiprināta skolas darbinieku pienākumu sadale, noteiktas to tiesības un pienākumi. 

Skolā ir izveidotas un darbojas sekojošas pārvaldes: Pedagoģiskā padome, Metodiskās 

komisijas, Skolas padome. Skolas pārvaldes struktūra nodrošina iespēju skolas pedagogiem, 

darbiniekiem, vecākiem un audzēkņiem piedalīties skolas darba plānošanā, īstenošanā un 

izvērtēšanā. Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas skolotājiem, skolēniem, 

vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar skolas vadību un pedagogiem.  

Pedagoģiskās padomes sēdes tiek organizētas 4-5 reizes gadā. Kolektīvs tiek informēts 

par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem, to izmaiņām, novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem, Skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem. Darba kārtībā pārsvarā tiek 

risināti audzēkņu mācīšanas un mācīšanās kvalitātes izvērtēšanas jautājumi, audzēkņu 

sasniegumi, dažādi metodiski jautājumi, lietišķi organizatoriski jautājumi, radošo pasākumu 

organizēšana u.c.. Izglītības programmu (nodaļu) metodiskās komisijas, kuru darbu koordinē 

direktores vietniece mācību darbā, izstrādā vienotu darba plānu visam mācību gadam atbilstīgi 

skolas mērķiem un galvenajiem uzdevumiem. Metodisko komisiju sēdes notiek ne retāk kā 2 

reizes mācību gadā un tajās tiek risināti aktuāli metodiskā darba jautājumi. Tiek sniegta 

metodiska palīdzība jaunajiem pedagogiem. 

Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par aktualitātēm Skolā, pieņemtajiem 

lēmumiem, to izpildi. Visiem ir pieejama informācija par skolas darbu: informatīvās 

sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes, informatīvie stendi skolotājiem un vecākiem, e-pasts, 

mutiska informācija. Direktors uztur lietišķas un konstruktīvas attiecības ar skolas 

darbiniekiem, vecākiem un audzēkņiem, pašvaldību un citām organizācijām. 

Skolas vadība iesaistās dažādos projektu konkursos (VKKF, novada u.c.), kaut arī ne 

vienmēr izdodas saņemt projektu atbalstu. 

Skolotāji (100%) uzskata, ka vadība ir ieinteresēta skolas darbā, atvērta ierosinājumiem 

un priekšlikumiem darba uzlabošanai, ka stiprās puses dominē pārsvarā par trūkumiem. 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

 1.Skolā ir nepieciešamā skolas darbu 

reglamentējošā dokumentācija. 

2. Direktors veido vienotu vadības 

komandu un nodrošina tās darbību. 

3. Audzēkņu sasniegumi tiek regulāri 

izvērtēti Pedagoģiskās padomes un 

metodisko komisiju sēdēs sēdēs.  

4. Turpinās darbs pie audzēkņu sasniegumu 

un aktivitāšu datu bāzes uzkrāšanas. 

1. Pilnveidot metodisko komisiju vadītāju 

kompetenci. 

 2. Aktualizēt un nostiprināt 

pašpārvaldes institūciju lomu 

skolas demokrātiskai  

attīstībai. 

3. Rast risinājumu Skolas mājas lapas 

uzturēšanai un regulārai informācijas 

apritei. 

Vērtējums – labi 

4.7.3. Kritērijs – Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai visciešākā sadarbība ir ar Skolas dibinātāju – Alūksnes novada domi un Izglītības 

pārvaldi. Skolas direktors piedalās struktūrvienību vadītāju un izglītības iestāžu vadītāju 

sanāksmēs, atskaitās par paveikto un informē par Skolai aktuāliem jautājumiem.  
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Skolai ir regulāra sadarbība ar Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 

par izglītības satura jautājumiem, pedagogu profesionālo tālākizglītību, konkursu norisi. Skola 

sadarbojas arī ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, reģionālo metodisko centru – Alfrēda 

Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu, Rīgas pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijas Alūksnes 

nodaļu, Vidzemes un Latgales reģionu mūzikas skolām, Dienvidigaunijas mūzikas skolām, 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldībām, Alūksnes Tautas namu, Alūksnes novada 

vispārizglītojošam skolām, pirmskolas izglītības iestādēm, Alūksnes baznīcu draudzēm, Alūksnes 

muzeju un bibliotēku, novada teritorijā esošajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, 

vietējiem laikrakstiem Alūksnes Ziņas, Malienas Ziņas u.c.. Skola darbojas Latvijas mūzikas 

izglītības iestāžu asociācijā, kas ir starptautiskās organizācijas EMU biedre. Skolas pedagogi un 

audzēkņi aktīvi iesaistās dažāda veida sadarbības projektos, pēc nepieciešamības sniedz koncertus 

(Skatīt 4.3.2. nodaļu).  
Skolai ir sadarbības līgumi ar Apes novada pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūras 

Alūksnes filiāli. Skola slēdz īstermiņa sadarbības līgumus ar RPIVA par kvalifikācijas prakses 

iespējām studējošajiem pedagogiem un  Talākizglītības programmu  studentiem. 

Aizgājušā gada (2014.) nogalē Skolas pedagogi un audzēkņi piedalījās Starptautiskā 

mūzikas centra Jaunie talanti klasiskās mūzikas festivāla “Mūzika bez robežām” projektā, uzsākot 

sadarbību ar Maskavas apgabala mūzikas skolām un A. Skjabina mūzikas koledžu. Kopēji 

sadraudzības koncerti organizēti arī ar A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas kolēģiem, Rīgas Doma 

kora skolu, E. Dārziņa Mūzikas vidusskolu, Rīgas Pārdaugavas Mūzikas skolu u.c.. 

 

Stiprās puses Tālākas attīstības vajadzības 

1. Skolas vadība veicina un atbalsta skolas 

sadarbību ar citām institūcijām. 

2. Skolas kolektīvs rūpējas par skolas 

prestižu un tēlu sabiedrībā. 

1. Turpināt attīstīt vispusīgu un radošu 

sadarbību, veidojot jaunas muzicēšanas 

tradīcijas (konkursu, festivālu, koncertu 

rīkošanā) novadā, Latvijā, gan ārpus tās.   

Vērtējums – labi 

5. CITI SASNIEGUMI (skolai svarīgais, specifiskais) 

Skolai ir stingras un noturīgas tradīcijas kultūrizglītības sistēmā kopumā. Tai ir 
kultūrvēsturiska nozīme Alūksnes pilsētas un novada kultūras dzīvē. 2015. gada rudenī Skola 

atzīmēs savu 70 gadu pastāvēšanas jubileju. Audzēkņu un pedagogu mākslinieciskā darbība 

nemitīgi attīstās, pāraugot skolas iekšējo mācību procesu, aptverot visas apkārtējās sabiedrības 

kultūras dzīvi. 

Skola ir radoši aktīva, iesaistās pilsētas un novada pasākumos, sniedzot mācību gadā ap 60 

- 70 koncertiem. Liela daļa skolas pedagogu darbojas kādā no Alūksnes amatiermākslas kolektīviem 

kā kolektīva vadītāji vai dalībnieki. Ārpus Skolas kolektīviem pedagogs S. Līviņs vada E. Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri, I Pilskalne – E. Glika A. Valsts ģimnāzijas meiteņu 

kori, I. Kravale kori “Sonus”, Z. Krūmiņš E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas instrumentālo 

ansambli, S. Oto Apes jaukto kori, M. Kalniņš Alūksnes bērnu un jauniešu centra džambu ansambli. 

Pedagogi kopā ar audzēkņiem aktīvi koncertē dažādos novada rīkotajos pasākumos, tādejādi 

reklamējot Alūksnes Mūzikas skolu. Par pilsētas pasākumu gandrīz neatņemamu sastāvaļu līdzās 

pūtēju orķestrim ir kļuvis I. Petrikalnes vadītais skolas vijolnieku ansamblis. Atsevišķi pedagogi ir 

koncertējoši mākslinieki, uzstājas koncertos. Skolas pedagogi R. Bogdanova, L. Cunska, I. Liepiņa 

ir koncertmeistares pašdarbības kolektīviem. 

Skolā darbojas pirmskolas interešu izglītības programma – dziedāšanas un sagatavošanas 

klases, orientējot bērnus pievērsties profesionālās ievirzes mūzikas izglītībai. Skola piedāvā arī 

pieaugušo neformālās izglītības programmas. 

Pedagogiem metodiskās pieredzes apmaiņas veicināšanai ik gadus tiek organizēti 

braucieni uz kultūrizglītības iestādēm. Pēdējo gadu laikā notikusi sadarbība Latgales reģiona 

kultūrizglītības iestādēm, Dienvidigaunijas mūzikas skolām (Tartu 1. mūzikas skolu un Räpinas 

mūzikas skolu). Iepazīts Dienvidigaunijas mūzikas skolu darbs, īstenotās mācību programmās, 

finansējuma avoti, sasniegumi, radošās aktivitātes, projektu iespējas, problēmas, to risinājumi. 
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Veidoti kopēji sadarbības projekti ar Valkas un Valgas mūzikas skolām kokļu mūzikas 

popularizēšanā. 

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

6.1. Mācību saturs 

6.1.1. Turpināt darbu pie jaunu izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanas, to 

aprobēšanas un realizēšanas. 

6.1.2. Sekmēt pedagogu darbu pie oriģinālprogrammu izstrādes. 

6.1.3. Sekot izmaiņām un reformām profesionālās ievirzes izglītības sistēmā,  

izvērtēt tās un vēlamās pārmaiņas ieviest. 

6.1.4. Izstrādāt integrētu mācību priekšmeta Mūzikas mācība programmu, aptverot 

solfedžo, mūzikas literatūras, ritmikas un IKT programmas.  
6.1.5. Programmu īstenošanai izmantot radošas, interesantas, daudzveidīgas un mūsdienīgas 

darba metodes, pielietojot modernās IKT. 

6.1.6. Turpināt darbu pie finansējuma piesaistes, lai nodrošinātu stundu apmaksu atbilstoši 

mūzikas skolu licencētās un akreditētās izglītības programmās noteiktajam stundu 

skaitam.  

6.2. Mācīšana un mācīšanās 

6.2.1. Nepieciešams saglabāt esošās tradīcijas kvalitatīvas profesionālas ievirzes 
izglītības nodrošināšanā. 

6.2.2. Pilnveidot moderno IKT apguvi un pielietojumu mācību procesā.  

6.2.3. Turpināt apgūt profesionālās pilnveides kursos mūsdienām atbilstošu metodiku un 

integrēt to mācību procesā. 

6.2.4. Strādāt pie sistemātiskas un vienotas audzēkņu izaugsmes dinamikas uzskaites datu 

bāzes izveides. 

6.2.5. Attīstīt audzēkņu mācīšanās prasmes, pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas, 

paaugstināt atbildību par mācību darba sasniegumiem. 

6.2.6. Turpināt darbu pie mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas. 

6.2.7. Veicināt audzēkņu pašvērtēšanas prasmes un atbildību. 
6.3. Izglītojamo sasniegumi 

6.3.1. Turpināt darbu pie audzēkņu mācību sasniegumu līmeņa uzlabošanas. 

6.3.2. Pilnveidot audzēkņu spēju un interešu apzināšanu un izpēti. 

6.3.3. Pilnveidot motivācijas un apbalvošanas sistēmu audzēkņu un pedagogu aktīvākai 

dalībai valsts un starptautiska mēroga konkursos. 
6.3.4. Turpināt attīstīt un pilnveidot audzēkņu jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās 

darbības pieredzi, audzēkņu dalību konkursos, festivālos, koncertos.  
6.4.  Atbalsts izglītojamajiem 

6.4.1. Regulāri veikt izglītojamo un skolas darbinieku praktisku apmācību rīcībai 

ekstremālās situācijās. 

6.4.2. Pilnveidot skolas personāla zināšanas drošas un psiholoģiski labvēlīgas vides 

nodrošināšanai un uzturēšanai. 

6.4.3. Mērķtiecīgi virzīt un motivēt talantīgākos audzēkņus izvēlēties apgūt muzikālo  

izglītību profesionālās vidējās un augstākajās izglītības iestādēs. 

6.4.4. Aktivizēt izglītojamo iniciatīvu skolas darbības pilnveidošanai, mācību procesa 

uzlabošanai un ārpusskolas pasākumu organizēšanai. 

6.4.5. Diferencēta mācību darba rezultātā panākt optimālu sniegumu, lai ikviens skolas 

audzēknis, kurš vēlas un ir attiecīgi sagatavots, varētu  ņemt dalību gan skolas 

radošajos pasākumos, gan plašāka mēroga konkursos, festivālos. 

6.4.6. Motivēt vecākus aktīvi līdzdarboties, sniegt visu nepieciešamo atbalstu savam bērnam 

mācību procesā. 
6.4.7. Efektīvāk iesaistīt vecākus skolas darba plānošanā, vērtēšanā un skolas vides 

uzlabošanā. 
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6.5.  Skolas vide 

6.5.1. Turpināt attīstīt un pilnveidot skolas tradīcijas. 

6.5.2. Uzturēt maksimāli labvēlīgu un draudzīgu mācību un darba vidi,īpašu uzmanību 

veltot pedagogu savsatrpējās saskarsmes problēmām ar audzēkņiem. 

6.5.3. Turpināt pilnveidot telpu noformējumu un apkārtnes labiekārtošanu. 

6.5.4. Sadarbībā ar novada pašvaldību nepieciešams rast risinājumu tālākai telpu 

paplašināšanai Jāņkalna ielā 38 vai renovējot telpas O. Vācieša ielā 2a.  

6.6. Resursi 

6.6.1. Turpināt plānveidīgi papildināt un pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi. 

6.6.2. Turpināt modernizēt mācību klases ar jaunāko IKT pieejamību. 

6.6.3. Piesaistīt jaunus, motivētus pedagogus, nodrošinot elastīgu dažādu paaudžu 

rotāciju kolektīvā. 

6.6.4. Sadarbojoties ar pašvaldību, veicināt atbalsta programmas nodrošinājumu jauno 

pedagogu piesaistei. 

6.6.5. Sekmēt pedagogu tālākizglītībā iegūto atziņu popularizēšanu kolektīvā, motivēt 

dalību ESF u.c. tālākizglītības projektos. 

6.6.6. Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas 

literatūru. 

6.7.  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

6.7.1. Sekot novada kopējās izglītības iestāžu attīstības koncepcijas aktualitātēm un 

vēlamās pārmaiņas iekļaut Skolas attīstības plānā. 

6.7.2. Pilnveidot skolas attīstības plāna pārraudzības kārtību un atbildību. 

6.7.3. Uzlabot katra darbinieka izpratni par savu lomu iestādes pašvērtēšanas procesā 

un Skolas darba plānošanā. 

6.7.4. Regulāri analizēt un izvērtēt Attīstības plāna realizācijas gaitu. 

6.7.5. Pilnveidot metodisko komisiju vadītāju kompetenci. 

6.7.6. Aktualizēt un nostiprināt pašpārvaldes institūciju lomu skolas demokrātiskai 

attīstībai. 

6.7.7. Rast risinājumu Skolas mājas lapas uzturēšanai un regulārai informācijas apritei. 

6.7.8. Turpināt attīstīt vispusīgu un radošu sadarbību, veidojot jaunas muzicēšanas 

tradīcijas (konkursu, festivālu, koncertu rīkošanā) novadā, Latvijā, gan ārpus tās.   
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