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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Licence Izglītības 
programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 
vietas adrese  

(ja atšķiras no 
juridiskās 
adreses) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Izglītojamo 
skaits, uzsākot 
programmas 
apguvi vai 

uzsākot 
2020./2021.māc

.g.  

Izglītojamo 
skaits, noslēdzot 

programmas 
apguvi vai 
noslēdzot 

2020./2021.māc.
g. 

Taustiņinstrumentu 
spēle-Klavierspēle 

20V 212 01 1  P-11411 31.05.2015. 25 24 

Stīgu instrumentu 
spēle-Vijoles spēle 

20V 212 02 1  P-11412 31.05.2015. 5 3 

Stīgu instrumentu 
spēle -Kokles spēle 

20V 212 02 1  P-11413 31.05.2015. 6 4 

Pūšaminstrumentu 
spēle-Flautas spēle 

20V 212 03 1  P-11414 31.05.2015. 7 7 

Pūšaminstrumentu 
spēle-Klarnetes 
spēle 

20V 212 03 1  P-11415 31.05.2015. 1 1 

Pūšaminstrumentu 
spēle –Saksofona 
spēle 

20V 212 03 1  P-11416 31.05.2015. 13 12 

Sitaminstrumentu 
spēle 

20V 212 04 1  P-11417 31.05.2015. 11 11 

Vizuāli plastiskā 
māksla 

20V 211 00 1  P-11410 31.05.2015. 71 63 

 
1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 
1.  Pedagogu skaits izglītības 

iestādē, noslēdzot 
2020./2021.māc.g. 
(31.08.2021.) 

17 Skolā pedagogu mainība nav liela, pamatā strādā 
pieredzējuši un profesionāli pedagogi, ar stāžu no 
10-25 gadi skolā. Taču kādas programmas 
pedagoga maiņa gadījumā ir grūtības piesaistīt 
jaunos pedagogus-speciālistus. Jaunie skolās 
negrib ienākt, jo pedagoga darbs nes atbildību ne 
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tikai par sevi un sava darba rezultātu, bet arī par 
audzēkņu darba rezultātu; tas prasa papildus 
laiku, kā arī  nepieciešams iekļauties skolas dzīvē 
un kopējo mērķu īstenošanā.  

2.  Ilgstošās vakances 
izglītības iestādē (vairāk kā 
1 mēnesi) 
2020./2021.māc.g. 

-  

3.  Izglītības iestādē pieejamais 
atbalsta personāls izglītības 
iestādē, noslēdzot 
2020./2021.māc.g. 

-  

 
1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g.  

Joma  «Atbilstība mērķiem» 

1. Turpināt darbu pie programmu izstrādes, iekļaujot tajās laikmetīgas inovatīvas 
tendences, kā arī pārejot uz vienotu 8-gadīgo programmu īstenošanu mūzikā. 

2. Programmu īstenošanai izmantot radošas, interesantas, daudzveidīgas un 
mūsdienīgas darba metodes. Iekļaut tās tematiskajos un individuālajos audzēkņu  
plānos. 

3. Turpināt pilnveidot interešu programmu piedāvājumu.  

Joma «Kvalitatīvas mācības» 

1. Mācību priekšmetu pedagogiem, vērtējot audzēkņu mācību sasniegumus, ievērot 
skolas audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas izstrādāto kārtību. 

2. Veicināt katra audzēkņa personisko iniciatīvu un atbildību par rezultātu, strādājot 
gan klātienē, gan attālinātajā mācību procesā 

3. Motivēt audzēkņus apzinīgam mācību darbam, pilnveidojot prasmi patstāvīgi 
mācīties (pašvadīta mācīšanās).  

4. Attīstīt audzēkņu paškontroles prasmes, tā uzlabojot viņa attieksmi pret mācību 
darbu. 

5. Turpināt ieinteresēt vecākus un audzēkņus par līdzatbildību mācību sasniegumos. 

Joma «Iekļaujoša vide» 

1. Vērtēt audzēkņu sasniegumus skatēs, mācību koncertos un eksāmenos, audzinot 
viņos izpratni par ieguldītā darba nozīmību rezultāta sasniegšanā.  

2. Turpināt analizēt audzēkņu sasniegumu dinamiku, pilnveidojot metodisko darbu 
skolā.  

3. Veikt audzēkņu anketēšanu, lai izzinātu viņu intereses un vajadzības.  

4. Turpināt attīstīt jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi, 
piedaloties konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs (klātienē un attālināti).  

5. Pilnveidot jauno audzēkņu iekļaušanās pasākumus, uzsākot skolas gaitas skolā. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
 

2.1. Izglītības iestādes misija – Izglītībai mūzikas un mākslas skolā jākalpo indivīda 
un sabiedrības interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav tieši saistīta 
ar mūziķa vai mākslinieka darbu. 

 
2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  

Radīt tādu mācību vidi, kurā katrs bērns mācās dzīvot pilnvērtīgi, ir atbildīgs, spēj 
izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoši, brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība. 

Skolas programmu pamatā ir audzēkņu individuālā talanta spēju izkopšana un 
akadēmiskās mākslas pamatu apgūšana. Mūzikas un mākslas skolai ir milzīga 
nozīme sava pagasta kultūras dzīves attīstībā. 

2.3.      Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

2.3.1. Veicināt katra audzēkņa personības harmonisku veidošanos un attīstību; 
2.3.2.Veidot pamatu tālākai mūzikas un mākslas izglītībai; 
2.3.3.Sekmēt personības kā nacionālās kultūras vērtību radoša apguvēja un bagātinātāja 
izaugsmi; 
2.3.4. Veicināt un pilnveidot audzēkņu, pedagogu un vecāku savstarpējās sadarbības un 
sapratnes darbu. 
 
 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 
 

1.pamatjoma- MĀCĪBU SATURS 
Prioritāte: Profesionālās ievirzes izglītības programmu kvalitatīva īstenošana, 

ievērojot pārmaiņas izglītības procesā. 
 

 
 
 

Galvenie uzdevumi Veiktie pasākumi Rezultāts 
1.Radīt izglītojamajiem 
iespēju iegūt zināšanas un 
prasmes un veidot 
attieksmes, kas 
nepieciešamas, lai sekmīgi 
un varētu turpināt izglītību 
nākamajā izglītības 
pakāpē. 

1. Turpināt pilnveidot 
mācību priekšmetu 
programmas, atbilstoši 
licencētajām profesionālās 
ievirzes programmām,  lai 
veicinātu audzēkņu 
izglītības programmas 
kvalitatīva un mūsdienīga 
apguve. 

1. 2020./2021. mācību gadā aktualizētas 
visas mācību priekšmetu programmas, 
atbilstoši esošai situācijai (pārejai uz e-
klasi, izstrādājot vienoto vērtēšanas 
kārtību, papildinot repertuāru (mūzikā) 
un izmantojamo mācību grāmatu klāstu, 
ieviešot mūsdienu populāro mūziku 
programmās, kā arī jaunākās mākslas 
tendences (mākslā)) 

2.  Pārskatīt mācību 
priekšmetu programmu 
saturu, sagatavojoties 
pārejas posmam uz 
8gadīgajām apmācības 
programmām. 

2.  Sagatavot jauno 8-
gadīgo programmu saturu 
mūzikā (pārejai no 6-g.), 
lai sekmīgāk ieviestu ar 
2021. gadu. 

2. Jauno programmu modelis vēl nav  
nodefinēta no LNKC. 2021./2022. m.g. 
plānots uzsākt programmu satura maiņu. 
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2.pamatjoma: -  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
Prioritāte:  Veicināt katra audzēkņa personisko iniciatīvu un atbildību par rezultātu, 

strādājot gan klātienē, gan attālinātajā mācību procesā 
 

Galvenie uzdevumi Veiktie pasākumi Rezultāts 
1.Uzlabot audzēkņu 
sasniegumus ikdienas 
darbā, ieviešot jaunas 
metodes un paņēmienu 
teorētisko zināšanu 
apguvē. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palielināta IT 
izmantošanas iespējas 
mācību programmu 
apguves procesā, veicināti 
dažādu mācību metožu, 
paņēmienu un jaunāko 
tehnoloģiju izmantošanu 
mācību darbā, tā padarot 
mācību procesu 
interesantāku un 
kvalitatīvāku (pedagogu 
pašmācība, kursi, pieredze 
un prakstiskāis darbs).  

1. Audzēkņu mācīšanās kvalitātes labi un 
ļoti labi  rezultāti (audzēkņu sekmju 
kopsavilkums  mācību gada noslēgumā (e-
klase)) daļēji attālinātā mācību procesa 
īstenošanā; 
2. Iegādāti četri portatīvie datori, trīs 
skandas un trīs video kameras mācību 
procesa nodrošināšanai; 
3. Mūzikas teorijas nodarbībās izmantoti e-
vidē atrodamie digitālie materiāli (LNKC), 
uzstādīts jauns projectors ar ekrānu. 
4. Attālinātais mācību darbs veicināja 
audzēkņus pašvadītai mācību procesa 
pilnveidei. Ikdienas darba rezultāti balstījās 
uz audzēkņu ieinteresētību darbu mācēt un 
gribēt  veikt patstāvīgi. 

2. Iesaistīt audzēkņus 
aktīvai mācību darbībai, 
uzņemoties līdzatbildību 
par mācību procesa norisi, 
atbildību par saviem 
stundu kavējumiem 
 
 
 
 
 
 

Audzēkņu ieinteresētības 
un motivācijas veidošana, 
izmantojot IT rīku 
mērķtiecīgu ieviešanu un 
izmantošanu attālinātā 
mācību procesa 
vajadzībām. 

1. Pedagogi sekmīgi turpina izmantot  
zoom platformas (mākslā), arī mūzikā 
stundas teorijā un instrumenta spēlē notiek 
tikai tiešsaistēs (zoom, skype, watsApp).  
2.Kārtojot noslēguma pārbaudījumus, tika 
uzrādīti augsti rezultāti, kas apliecināja 
audzēkņu spēju mācīties patstāvīgi un 
atbildīgi (e-klase) 
3. Tika izmantotas dažādas digitālās 
mācību platformas, meklētas programmas 
internetā, kuras palīdzētu audzēkņiem 
apgūt mācāmo priekšmetu. 

 
4.pamatjoma: ATBALSTS AUDZĒKŅIEM 
Prioritāte:    Paaugstināt vecāku un audzēkņu līdzatbildību par mācību 

sasniegumiem, strādājot arī attālināti: 
1. Komunikācijas ar vecākiem pilnveidošana 
2. Mērķtiecīga e-klases ieviešana 

Galvenie uzdevumi Veiktie pasākumi Rezultāts 
1.Nostiprināt skolas un 
ģimenes sadarbību, 
veicinot vecāku 
līdzatbildību izglītojamo 
izglītošanā, strādājot arī 
attālināti. 
 

Vērtēšanas periodā tika veikta 
vecāku un skolas audzēkņu 
anketēšana, kurā tika 
noskaidrots, ka 90% audzēkņu 
skolā jūtas droši, harmoniski, 
saprasti. Gandrīz 100% vecāku 
atzina skolas darbību par 

1. Tika noorganizēta audzēkņu 
vecāku sapulce klātienē 24.09.2020., 
izvērtējot un uzklausot 
priekšlikumus gan klātienes, gan 
attālinātā mācību procesa darba 
uzlabošanā. 
2. Notika divas vecāku sapulces 
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6.pamatjoma – SKOLAS RESURSI 
 
Prioritāte:  Racionāla skolas personālresursu un materiāltehnisko resursu 

izmantošana un papildināšana. 
 

Galvenie uzdevumi Veiktie pasākumi Rezultāts 
Pedagogu nodarbinātības 
efektivitāte un sadarbība 
 

1. Veicināta un motivēta 
pedagogu nepārtraukta 
profesionālā pilnveidošanās. 
Atbalsts pedagogiem iegūt 
augstāko izglītību /bakalaurs, 
maģistrs, pedagoģiskās 
pilnveides un ieguves   
sertifikātus/. 

1.Tiek atbalstīti pedagogi dažādu  rīkoto 
kursu apmeklēšanā, skolā ir profesionālās 
pilnveides plānojuma grafiks. 2020./2021. 
m.g. MŪZIKĀ- 13 pedagogi (no 13, 100%) 
apmeklēja 27 dažādus profesionālās 
pilnveides kursus, MĀKSLĀ 5 pedagogi 
(no 5, 100%) apmeklēja 12 dažādus 
profesionālās pilnveides kursus, (VIIS) 
Pedagogi  tiek atbalstīti kvalitātes 
novērtēšanā, saskaņā ar MK not.nr.350. 
Pavisam skolā kvalitātes pakāpi ieguvuši 
10 pedagogi (VIIS) 2020./2021. 
novērtējās 6 pedagogi.  

 2. Atbalstīt pedagogu radošo 
 darbību un profesionālās 
ārpusskolas aktivitātes. 
Piedalīties metodiska rakstura 
sanāksmēs skolas pedagogiem, 
popularizējot savas zināšanas 

2.Notiek metodiskās sanāksmes, kurās 
pedagogi popularizē savas zināšanas un 
pieredzi, kā arī ievieš jaunas mācību 
formas un metodes, balstoties uz kursu 
apmeklējuma  iegūtajām zināšanām. 
Mūzikas teorijā darba lapu veidošanā, 

 
 

audzinošu un ar labu ietekmi 
uz bērna vispusīgu attīstību. 
Visi anketēšanas rezultāti 
ievietoti vecāku zināšanai e-
klasē. 

zoom platformā (gan mūzikā, gan 
mākslā) 
3.   Tika noorganizēta zoom 
platformā izglītojošais seminārs 
vecākiem  ar psiholoģi-lektori Ivetu 
Aunīti, tēma - „Pieaugušo un bērnu 
meistarīga komunikācija un 
mācīšanās motivācija digitālajā 
laikmetā.”  Piedalījās 60% audzēkņu 
vecāku. 

2. Ieviest e-klasi 
 
 
 

1. Apkopotā datu bāzi 
analizēta, akcentējot audzēkņu 
stiprās un vājās puses, veikta 
apkopotās informācijas 
salīdzinošo pētījumu, 
analizētas savas un bērnu 
neveiksmes. 

 2. Veicināta audzēkņu un 
pedagogu sadarbību, atbalstīts 
to veikums 

 3. Apmeklēti e-klases semināri. 

1. Sekmīgi ieviesta un darbojas e-
klase ar 2020./2021. m.g. 
2.Notiek informācijas apmaiņa ar 
vecākiem par audzēkņu 
sasniegumiem.  
3. Veicināta skolas popularitāte. 
4. Ir apmeklēti trīs e-klases mācību 
semināri,  lai pilnvērtīgāk izmantotu 
e-klases platformu, saziņai ar 
audzēkņiem. 
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un pieredzi, pārsvarā IT jomas 
uzlabošanai skolā 

uzskates materiālu izstrādē veiksmīgi tika 
izmantota programma flat.io. 
 

Profesionālās ievirzes 
izglītības programmas 
„Vizuāli plastiskā 
māksla” mācību 
materiālās bāzes 
pilnveidošana 

Prioritāri: 
1.Iegādāties kokapstrādes 
kabinetam papildus 
aprīkojumu  
2. Iegādāties materiālus Darbs 

materiālā nodarbībām 
3. Pilnveidot Datorgrafikas 
klasi ar aprīkojumu un 
licencēm. 

1. Papildināta materiālā bāze programmā 
“Kokapstrāde”- iegādāts elektriskais 
figūrzāģis, iededzināmais aparāts kokam 
un ādai. 
2. Papildināta materiālā bāze programmā 
“Datorgrafika”- iegādāta Creative Cloud 
for enterprise All Apps  datorprogramma 
(liecence gadam), datorgaldi - 3gb. 
3. Papildināta materiālā bāze programmā 
“Zīmēšana”- iegādāti 18 ķeblīši zīmēšanas 
nodarbībām, materiāli grafikas 
nodarbībām. 
 

Profesionālās ievirzes 
“Mūzika” izglītības 
programmas mācību 
materiālās bāzes 
pilnveidošana 

Prioritāri: 
1. Mūzikas instrumentu un to 
aprīkojuma iegāde- pēc 
nepieciešamības. 
2 Papildināt Sitaminstrumentu 
klasi ar nepieciešamo darbam. 
3. Iegādāties koklētāju 
ansamblim jaunus tautas 
tērpus, nošu pultis. 
4. Skolai nepieciešams jauns 
koncertflīģelis 
 

1.  Papildināta materiālā bāze programmā 
“Kokles spēle”- iegādāti koklētāju 
ansamblim tautas terpi (8 gb.) ar 
pakaramajiem un pārklājiem, Nošu pults 
ar somiņu 8gb. 
2. Papildināta materiālā bāze programmā 
“Mūzikas teorija”- ir iegādāts projektors 
Vivitek DW265 ar ekrānu, nošu 
magnētiskā/krīta tāfele. 
3. Papildināta materiālā bāze programmā 
“Sitaminstrumentu spēle”- (bungas, 
statīvi, kahoni) 
Papildus: kalifoniji vijolēm 5 gb., 
metronomi 2 gb., pianistu klaviersoliņi-2 
gb. 
4. Piedalījāmies VKKF mēķprogrammu 
konkursā par jauna fļīģela iegādi ar 
pašvaldības līdzfinansējumu (50%). 
Projekts netika apstirināts. 

 

7.pamatjoma – SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANA 
 
Prioritāte:  Skolas vadības kompetenču izmantošana Skolas kapacitātes 

stiprināšanai un atpazīstamībai .  
Veicamie pasākumi Rezultāts 

1. Mērķtiecīgi īstenots skolas attīstības plāns. Veikta regulāra attīstības 
plāna īstenošanas analīze. 

1. Veikt skolas darba 
pašvērtēšanas 
procesu 

2. Ļoti veiksmīgi un sekmīgi noritējusi skolas darba akreditācija 
(01.03.2021-31.03.2021.)  Akreditācijas procesā tika iesaistīti Skolas 
pedagogi, Skolas padomes vecāki, skolas pašpārvalde (audzēkņi), 
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pašvaldības pārstāvji un skolas vadības komanda. 

1. Notiek regulāra sadarbība starp pedagogiem, Metodisko komisiju 
vadītājiem, direktora vietnieci un direktori. Pilnveidota skolas vadības un 
personāla informācijas apmaiņas sistēma. 

2. Veidot mērķtiecīgu 
darbu personāla 
pārvaldībā 

2. Ievēroti un vajadzības gadījumā koriģēti skolas iekšējie normatīvie 
dokumenti 

 
3. Kritēriju izvērtējums  

 
3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas darbības vērtēšanā un darba plānošanā 
iesaistās visas mērķa grupas: audzēkņi, pedagogi, 
skolas vadība, pašvaldības pārstāvji.   

Vēl aktīvāk un mērķtiecīgāk iesaistīt plānošanā 
skolas padomi.  
Skolas attīstības plānošanā turpmāk sadarboties 
ar jaunā Tukuma novada attiecīgajiem 
speciālistiem. 

Tiek deleģēti pienākumi un atbildība, izglītības 
iestādes pārvaldībā tiek iesaistītas visas 
mērķgrupas, ko raksturo visu iesaistīto vienota 
izpratne par katra individuāli un visiem kopīgi 
sasniedzamajiem rezultātiem un visu iesaistīto 
pozitīva labbūtību. 

Mērķtiecīgāk iesaistīt skolas pedagoģiskos 
darbiniekus darbā kopīgajiem sasniedzamajiem 
rezultātiem. 

Skolas vadības komanda nodrošina darbības 
mērķu sasniegšanu visās pamatjomās. 
Veiksmīgi tiek plānots un veidots iestādes tēls, 
tiek rosināts kolektīvā kopt esošās tradīcijas, tiek 
dotas iespējas un atbalsts visām skolā 
iesaistītajām pusēm. 

Izglītības iestādes kvalitātes mērķi regulāri 
jāaktualizē, ņemot vērā izglītības iestādes 
sasniegtos rezultātus iepriekšējā gadā 

Regulāri tiek sekots iespējai pilnveidot materiāli 
tehnisko nodrošinājumu. Pieņemot lēmumus, kuri 
ir saistīti ar attīstību un materiāli tehnisko resursu 
pilnveidi, vadība konsultējas ar kolēģiem. Skolas 
labais materiāltehniskais nodrošinājums raksturo 
skolas vadības spēju efektīgi un mērķtiecīgi 
izmantot materiālos resursus (pašvaldība, skolai ir 
atbalsta biedrība, dalība dažādos finanšu 
piesaistes  projektos) 

Pilnveidot savas zināšanas un prasmes darbā 
vienotajā dokumentu vadības sistēmā 
„Lietvaris”  
Racionāli un pamatoti izlietot apstiprināto skolas 

budžetu un mērķtiecīgi izstrādāt pieteikumu 

nākamā gada budžetam, iekļaujot tajā kvalitatīvai 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamos 

finanšu līdzekļus.  

 

 
 
3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā 
dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un 
atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. 

Atjaunot skolas iekšējo normatīvo aktu bāzi, 

saistībā ar iekļaušanos jaunajā novadā (ATR) 
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Dažādi tiesību akti tiek regulāri atjaunoti, it 
sevišķi tas ir aktuāli un nozīmīgi pandēmijas 
laikā. 
Tiek veicināta pedagogu profesionālā pilnveide, 
skolā tiek rīkoti radošie un profesionālie semināri. 
Skolas vadība pārzina mācību un audzināšanas 
darba metodiku, izmanto iespējas aktīvi 
iesaistīties dažādos kultūras projektos. 

Nodrošināt, lai pedagogi apgūst praktiskas un 

teorētiskas zināšanas attālinātā mācību procesa 

pilnveidei un darbam. 

Papildināt zināšanas vadītāja līderības 

jautājumos, apmeklējot kursus, lai pilnvērtīgāk 

veidotu skolas personāla vienotu izpratni par 

kopīgu virzīšanos uz sasniedzamo mērķi 

 

 
Tiek deleģēti pienākumi, un jauninājumu 
ieviešanā tiek iesaistīts pedagogu kolektīvs, 
audzēkņi un viņu vecāki. Elastīgi tiek rasts 
risinājums jebkurai situācijai, kas skar mācību 
kvalitātes tēmu. Sasniedzamie rezultāti korelējas 
ar valstī noteiktajiem sasniedzamajiem kritērijiem 
profesionālajā izglītībā, kā arī izglītības attīstība 
tiek balstīta uz kopējo pašvaldības izstrādātajiem 
attīstības plānošanas dokumentiem. 

Pilnveidojot profesionālo kompetenci, turpināt 
darbu pie IT izmantošanas iespējām mācību 
programmu apguves procesā, veicinot dažādu 
mācību metožu, paņēmienu un jaunāko 
tehnoloģiju (interaktīvās tāfeles, datoru, 
datorprogrammas Sibeliuss, videokameras, 
dažādu digitālo platformu un aplikāciju 
izmantošanu mācību darbā, tā padarot mācību 
procesu interesantāku un kvalitatīvāku. 
 

 
3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju – 
Engures novada pašvaldību. Skolā bieži viesojas 
Engures novada pašvaldības sadarbības partneri 
un ārzemju delegācijas. Vienmēr tiek sagatavoti 
muzikāli sveicieni, iepazīstināti ar skolas vizuālo 
noformējumu, tādējādi atspoguļojot pašvaldības 
lielo atbalstu skolai. Engures pašvaldība ir ļoti 
pretimnākoša un mākslas izglītību atbalstoša 
pašvaldība. 

Meklēt sadarbības partnerus ārpus Latvijas 
robežām, iesaistoties pašvaldības sadarbības 
projektos ar ārvalstīm. 

Direktore darbojas Latvijas Klavieru skolotāju 
asociācijā, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu 
asociācijā, Latvijas Mākslas izglītības iestāžu 
asociācijā, kā arī ir Profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu direktoru padomes sastāvā, kur 
sēdes organizē Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs. Vienmēr pārstāv Skolu novada kultūras un 
izglītības pasākumos.  
Skola īsteno sadarbību ar novada izglītības 
iestādēm. Katru gadu Engures Saieta namā notiek 
izstādes, ko rīko Skola, regulāri tajā skatāmas 
izlaiduma klases noslēguma darbu izstādes un 
Gleznošanas studijas izstādes, kas veicina Skolas 

Turpināt sadarbību ar dažādām iestādēm un 
organizācijām, paplašinot sadarbības partneru 
loku. 
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prestižu un atpazīstamību.  

Kopumā īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītības 
kvalitātes uzlabošanai, ko apliecina izglītojamo 
augstie sasniegumi, saņemtās godalgas 
konkursos, skatēs, kā arī vecāko klašu audzēkņu 
vēlme turpināt mācības profesionālās vidējās 
izglītības iestādēs.  

Izstrādāt kārtību, kādā skolas iepazīstina ar 
pašvērtējuma ziņojumu ieinteresētās puses 
(audzēkņi, pedagogi, vecāki, pašvaldība u.c.) 

Pedagogu kvalifikācijas un profesionālās 
meistarības celšana un pilnveide skolā ir noteikta 
par vienu no svarīgām prioritātēm, tādējādi 
regulāri tiek plānota un atbalstīta pedagogu 
profesionālā pilnveide un dalība dažādos 
pasākumos, tiek piedāvāti apmaiņas braucieni, 
iespēja piedalīties meistarklasēs u.c., kā rezultātā 
tiek nodrošināti labi apstākļi pedagogu 
profesionālajai pilnveidei un izaugsmei. Notiek 
profesionālās pilnveides pasākumi skolā. 

Turpināt mērķtiecīgu darbu pie profesionālas 
pedagogu sadarbības, kurā tiek apkopota 
pieredze, veidoti metodiskie atbalsta līdzekļi, 
organizēti skolas  pedagogu vadīti semināri par 
iestādē iegūto, uzkrāto un apkopoto 
profesionālo pieredzi. 

Regulāri tiek rīkotas vecāku sapulces. 2021. gada 
februārī tika noorganizēta izglītojoša lekcija 
vecākiem „Pieaugušo un bērnu meistarīga 
komunikācija un mācīšanās motivācija digitālajā 
laikmetā” (Lektore I.Aunīte) 

Veikt skolas dokumentu aprites modernizāciju, 
turpinot darbu pie elektroniskā žurnāla e- klase 
sekmīgas izmantošanas mūzikas un mākslas  
programmās informācijas apmaiņai ar 
audzēkņu vecākiem. 
Turpināt izglītības iestādē īstenot mērķtiecīgas 
aktivitātes vecāku izglītošanai par 
audzināšanas jautājumiem, iekļaujot tos vecāku 
sapulču darba kārtībā. 

 
3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, 
ir normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā 
izglītība un profesionālā kvalifikācija. Visa 
nepieciešamā informācija par pedagogu izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju savlaicīgi ir ievadīta 
VIIS. VIIS pieejamā informācija par pedagogu 
tarifikāciju ir pilnīga, atbilst reālajai situācijai un 
normatīvajos aktos noteiktajam. Izglītības iestādē 
nav ilgstošu pedagogu vakanču (vairāk kā 1 
mēnesis), prombūtnes gadījumā pedagogs tiek 
aizvietots. 

Prioritāte - profesionālās kompetences pilnveide 
digitālās pratības jautājumos. 

Visi pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, veic 
tiesību aktos noteikto nepieciešamo profesionālās 
kompetences pilnveidi (3 gadu laikā 36h 
profesionālās kompetences pilnveides kursi, tai 
skaitā 6h kursi audzināšanas jautājumos, 3 gados 

Spēt nodrošināt jauno pedagogu, kuri uzsākuši 
darbu skolā, profesionālo pilnveidi: 36h kursus, 
kā arī obligātos- audzināšanas un Bērnu tiesību 
aizsardzības kursus. 
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vienu reizi pedagoga profesionālās darbības laikā 
ir apgūti bērnu tiesību aizsardzības pamati 6h 
apjomā. Informācija VIIS par pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveidi ir pilnīga. 
Pedagogu noslodze tiek organizēta, atbilstoši 
mācāmā priekšmeta stundu plānam, tādēļ ne 
visiem pedagogiem ir pilnas slodzes. Izglītības 
iestādē ir ieviesta pedagogu profesionālās 
kvalitātes novērtēšanas sistēma, kura apliecina, 
ka pedagogu darba kvalitāte lielākajai daļai 
pedagogu ir laba un ļoti laba. 10 pedagogiem 
(67%) ir iegūts kvalitātes novērtējums skolā, 
iegūstot 3.pakāpi. Pedagogi aktīvi piedalās 
dažāda veida kursos un semināros.  

Turpināt darbu pie jauno kompetenču ievešanas 
skolā. (AS) 
(SR). 2021./2022.mācību gadā ieplānot mācību 

stundu vērošanu, pedagogu profesionālās darbības 

pilnveides nolūkos. 

Plānot kursu apmeklējumu. 
 

Izglītības iestādē pedagoģiskais personāls  veic 
sava darba pašvērtēšanu ne retāk kā reizi gadā, 
tomēr tās efektivitāte nav pietiekama. 
Pedagoģiskais personāls nosaka savas darbības 
stiprās puses un identificē labas prakses piemērus. 

Jāpilnveido un jāaktualizē pedagogu profesionālās 

novērtēšanas kārtība izglītības iestādē. 

 

 
 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 
 
4.1. Finansētais projekts: 

Laikā no 01.03.2021.-01.06.2021. īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīts 
projekts Engures Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas pilnveidošanai. 
VKKF konkursā „Mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā” tika 
saņemts finansējums ko piešķīra VKKF  

Tika iegādāts portatīvais dators ar programmatūru un  lielais TV ekrāns. 

Projekta īstenotājs ir Engures Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Valsts 
kultūrkapitāla fondu un Engures novada Domi. 

4.2. Radošais projekts: 

Dalība projektā “4xmāksla”. 

Projekts īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 

„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta laikā tika organizētas 11 aktivitātes 

ar 5 pašvaldību teritorijā iesaistītām mākslas mācību iestādēm- Madonas, Varakļānu, Ludzas, 

Kandavas, Saldus, Zilupes un Engures mākslas skolām, kuras norisinājās no 2018. gada jūlija līdz 

2021. gada februārim, kas noslēdzas projekta laikā ar radīto mākslas darbu izstādēm 

2021./2022.m.g. 

Veiktie pasākumi: 

4.2.1. 17.08.2020.-20.08.2020. Engures Mūzikas un mākslas skola īstenoja projektu 

„Keramikas simpozijs Engurē”; 17.08.2020.-20.08.2020. 
4.2.2. 17.07-17.09. 2021.  īstenota ceļojošās izstādes izvietošana skolā  “4xmāksla ceļo” 
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4.2.3. 15.06.-15.08. 2021. dalība ā sadarbības partneriem  projektā ”Piekrastes vasara” 15.06.-
15.08. 

 
5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.2.  (izglītības programmu īstenošanai) 
 

 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 6.1.  2020./2021.m.g. paveiktais 
 

1.prioritāte - Īstenot kompetenču izglītības vadlīnijas audzināšanas darbā – gatavot 
audzēkni  darbībai mūsdienu mainīgajā pasaulē, lai viņš spētu pielietot savas zināšanas, 
prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas negaidītās, reālās dzīves situācijās.  

Sasniegtais 

Pašreizējā situācija pierāda, ka cilvēkam jebkurā vecumā jābūt gatavam uz dažādām 
pārmaiņām, jāmāk pielāgoties. Mēs, pedagogi, iemācījāmies apieties ar dažādām saziņas 
platformām. Savukārt, audzēkņiem, attālinātā mācīšanās piespieda kļūt patstāvīgākiem – 
tikt galā ar uzdoto bez pedagoga klātbūtnes. 
 
2.prioritāte - Sekmēt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību 
apguvi un līdzdalību skolas, novada un valsts dzīvē. Iesaistīt audzēkņus dažādu 
pasākumu organizēšanā (18.novembris, gadskārtu svētki…), tādējādi attīstot pilsonisko 
piederību un atbildību.  

Sasniegtais 

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ, meklējām jaunas uzstāšanās iespējas. Tapuši vairāki 
video materiāli ar ļoti sirsnīgiem muzikāliem sveicieniem gan 4.maija svētkos, gan 
Ģimenes dienā un mācību gada noslēgumā. EMMS audzēkņi un pedagogi, iesaistoties 
šajos projektos guvuši jaunu pieredzi un atbildību. Esam izveidojuši savu platformu You 
Tube kanālā (ar decembri). Tajā var noskatīties dažādus audzēkņu koncertus, konkursu 
ierakstus, skolas reklāmu video versijā. Tapuši nelieli videomateriāli jauno audzēkņu 
piesaistīšanai. 

Dalība XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot” (2.kārta Zemgalē). Pasākuma dalībnieki tika 
aicināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, 
sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās 
balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās. 
Šajā 2.konkursa kārtā 2.vietu ieguva 4 skolas audzēkņi. 

Koklētāju ansambļa gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koncertiem: 1. Kokļu mūzikas koncertfilma "Es varēju lielīties"; 2. Dziesmu un deju ceļš 
SAULESVIJA: Prologs, Kurzeme, Zemgale; 3. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju norišu #dziedundejo2021 atklāšanas tiešraidē “Svētki esam mēs” Kuldīgā. 

 

3.prioritāte - Veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru, kursu 

apmeklēšanu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai interešu izglītībā 
un audzināšanas darbā. 
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Sasniegtais 

2020./2021.mācību gadā pedagogi apmeklēja dažādus seminārus, kursus. Tie notika 
attālināti. Pedagogi piedalījušies kursos par Elektronisko skolvadības sistēmu – Eklase un 
tās izmantošanas iespējām ikdienā. Pedagogi apmeklējuši arī LNKC organizētos 
profesionālās kompetences pilnveides kursus “Microsoft Office 365 iespējas un 
Microsoft Teams lietošana mūzikas izglītības programmās”, Ventspils MV  I.Dzērves 
Meistarklasē Vispārējā klavierspēlē u.c. Pedagogi un audzēkņi gatavojušies un skolu 
pārstāvējuši XII Jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

 
6.2. 2021./2022. m.g. prioritātes un uzdevumi 

Prioritāte: Veicināt audzēkņu adaptāciju skolā pēc ilgstošā attālinātā mācību perioda. 
Īpašu uzmanību pievērst audzēkņa. emocionālam stāvoklim. 

Uzdevumi: 

1. Iesaistīt audzēkņus dažādu tiešsaistes koncertu, izstāžu, muzikāli izrāžu utt. 
apmeklēšanā, tādējādi  rosinot interesi par kultūras norisēm Latvijā un pasaulē arī 
krīzes laikā. 

2. Veicināt audzēkņos patriotismu, piederības sajūtu savai tautai, skolai iesaistoties 
valsts svētkiem organizētajos skolas pasākumos (koncerts video formātā, audzēkņu 
tematiskās izstādes) 

3. Turpināt izkopt   audzēkņos     skatuves kultūru – uztraukuma pārvarēšana, apģērbs 
utt. 

4. Rosināt un motivēt audzēkņos vēlmi sadarboties ar pedagogu un iesaistīties 
sadarbības procesā. 

5. Pilnveidot skolas mājas lapu un “Facebook” profilu skolas vērtību, tradīciju un 
aktivitāšu popularizēšanai. 

 
7. Citi sasniegumi 

7.2. (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais). 
7.2.1. 2020./2021. mācību gadā skolas notika skolas un astoņu izglītības programmu 
akreditācijas process, vienlaicīgi ar iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu. 
Kā atalgojums par pedagogu, audzēkņu un visa skolas personāla saspringto darbu ir 
ekspertu komisijas ļoti iepriecinošais vērtējums. Visās izskatītajās jomās un kritērijos 
saņemti pārsvarā augstākie vērtējumi. Ekspertu komisija saskatījusi un nosaukusi arī 
skolas stiprās puses: mācību process profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 
plānots un strukturēts, atbilstoši vecuma prasībām un izglītojamo spējām; iestādē strādā 
zinoši, uz rezultātu ieinteresēti pedagogi un vērojama pozitīva komunikācija saskarsmē ar 
izglītojamajiem; pedagogi mācību procesā izvēlas mācību un audzināšanas metodes 
individuāli katram izglītojamam; audzināšanas darbs, pedagogu darba metodes, 
komunikācijas stils ir izglītojamo personības izaugsmi veicinošs; entuziasms un 
saprašanās starp pedagogiem un izglītojamajiem nodrošina labu sadarbību un motivē 
regulāram ikdienas darbam; Mūzikas un mākslas izglītībā atslēgas vārds ikdienas darbā ir 
– regularitāte. 
Ekspertu novērtējumā mūsu skola tika uzteikta kā reģiona skola, uz kuru vērts būtu vest 
pieredzes apmaiņā pat citas izglītības iestādes. Kā īpašās skolas kvalitātes tika nosauktas 
šādas: skolas direktores profesionālais darbs, drošā un estētiskā skolas vide, motivēta 
audzēkņu tālākizglītība, plašs materiāltehniskais nodrošinājums un mikroklimats, kur 
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valda radošā darba daudzveidība, īpaši uzteicot mākslas projektus un pasākumus, ko 
organizē skola. Atzīmēts arī plašais interešu izglītības piedāvājums, kas tiek īstenots 
paralēli profesionālajai ievirzei. 
7.2.2. Skola lepojas ar audzēkņu konkursu sasniegumiem 2020./2021. m.g. Sasniegumu 
apkopojums: http://enguresmms.lv/muzikas-skola/konkursi/ 
http://enguresmms.lv/makslas-skola/konkursi/ 
 
 
 


