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1. Skolas vispārīgs raksturojums 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola dibināta 1996. gadā (Vecumnieku pagasta 

padomes sēdes protokola Nr.4 lēmums, 1996. gada 18. aprīlī). Sākumā kā 

Vecumnieku mūzikas skola, bet 2005. gadā pievienojot mākslas jomu – skola kļūst 

par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu. 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts 

Vecumnieku novada Domes sēdē 2018. gada 25. aprīļa sēdē, protokols Nr.5; 11§ 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola ir Vecumnieku novada Domes dibināta 

izglītības iestāde, kura realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un 

mākslā, īsteno sagatavošanas grupu apmācību, pirmskolas vecuma bērnu, jauniešu 

un pieaugušo maksas izglītības programmas. 

Skola atrodas Vecumnieku novada centrā, Vecumniekos, Rīgas ielā 24C, bijušā 

kolhoza kantora ēkā. Skolas direktore kopš dibināšanas ir Iveta Lavrinoviča. Skolas 

māja lapas adrese ir www.vecumniekumms.lv. Oficiālais e-pasts: 

vecumniekumms@vecumnieki.lv  

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

citi  LR likumdošanai atbilstoši un spēkā esoši normatīvie akti. 

2018./2019. mācību gadā skolā strādā 22 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki. 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas logo un grafiskā dizaina koncepts ir skolas 

būtību apliecinošs – tā ir divdaļīga, bet vienota. Logo oranžā krāsa pārstāv mūziku, 

violetā – mākslu. Divdaļīgo koncepcijas ieceri papildina divdaļīgs sauklis, kas savā 

būtībā ir koncentrēts misijas vēstījums: 

atveries mūzikai 
uzticies mākslai 

 
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola vēlas kļūt par modernu un laikmetīgu 

kultūrizglītības centru, kas pulcina radošas personības, sniedz augstas kvalitātes 

profesionālās ievirzes izglītību un nodrošina iespēju mūžizglītībai.  

 
 

http://www.vecumniekumms.lv/
mailto:vecumniekumms@vecumnieki.lv
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1.1. Izglītības programmas un audzēkņu skaits 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības 

programmas mūzikā un mākslā. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās 2018. gada 1. septembrī mācības uzsāka 

158 audzēkņi, no tiem 83 – mūzikā, 75 – mākslā. 

2019. gada 1. janvārī  profesionālās ievirzes izglītības programmās mācības turpina 

148 audzēkņi, no tiem 78 – mūzikā, 71 – mākslā. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas un audzēkņu skaits 

Izglītības programmas nosaukums  
I kl. 

 
II kl. 

 
III kl. 

 
IV kl. 

 
V kl. 

 
VI kl. 

 
VII kl. 

 
VIII kl. 

Audzēkņu 
skaits 

apakšprogr.  
2019.g. 

1.janvārī 

Taustiņinstrumentu spēle 5 8 1 4 1 3 1 1 24 

Klavierspēle 10V 212 01  4 1  1     6 

Klavierspēle 20V 212 01 1  4 1 2 1 2 1 1 12 

Klavierspēle 30V 212 01  1  1       1 

Akordeona spēle 10V 212 01 1        1 

Akordeona spēle 20V 212 01 1  2  1  1   4 

Stīgu instrumentu spēle 8 4 6 5 4 1 1 5 34 

Vijoles spēle 10V 212 02 4        4 

Vijoles spēle 20V 212 02 1  2 3 3 3  1 5 17 

Čella spēle 10V 212 02 1        1 

Čella spēle 20V 212 02 1  1 1 1  1   4 

Kokles spēle 10V 212 02 2        2 

Kokles spēle 20V 212 02 1 1 1 2 1 1    6 

Pūšaminstrumentu spēle 5 1 4 - 3 2 - - 15 

Flautas spēle 10V 212 03 1        1 

Flautas spēle 20V 212 03 1 1  2   1   4 

Klarnetes spēle 10V 212 03          

Klarnetes spēle 20V 212 03 1      1   1 

Saksofona spēle 10V 212 03          

Saksofona spēle 20V 212 03 1   2      2 

Trompetes spēle 10V 212 03 2        2 

Trompetes spēle 20V 212 03 1 1 1   3    5 

Sitaminstrumentu spēle 1 1 1 1 1 - - - 5 

Sitaminstrumentu spēle 10V 212 04          

Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 1 1 1 1 1 1    5 

KOPĀ MŪZIKAS PROGRAMMĀS 19 14 12 10 9 6 2 6 78 
Vizuāli plastiskā māksla         4 

Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00 1 16 17 11 10 7 6 4  71 

Vizuāli plastiskā māksla 30V 211 00 1         - 

KOPĀ MĀKSLAS PROGRAMMĀS 16 17 11 10 7 6 4  71 

KOPĀ VISĀS PROGRAMMĀS 149 
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Interešu izglītības ietvaros par maksu skolā darbojas: 

 Sagatavošanas klases mūzikā un mākslā. 

2018. gada 1. septembrī mūzikas sagatavošanas klasē mācās 21 audzēknis, mākslas 

sagatavošanas klasē – 18 audzēkņi. 

 Pirmsskolas izglītības programma „Karuselis”. 

2018. gada 1. oktobrī programmu „Karuselis” apmeklē 23 pirmskolas vecuma bērni. 

 

 Instrumentu spēles programmas – klavierspēle, pūšaminstrumentu spēle, 

sitaminstrumentu spēle, akordeona spēle, vijoļspēle un čella spēle (ar 

iepriekšējām zināšanām). 

2018. gada 1. septembrī apmeklē 4 izglītojamais. 

 

 Mūzikas terapija. 

2018. gada 1. janvārī apmeklē 1 izglītojamais. 

 

 Mākslas studijas jauniešiem un pieaugušajiem. 

2017. gada decembrī un 2018. gada janvārī un februārī skolā darbojas stikla 

apstrādes studija. To pameklējuši 13 izglītojamie. 

 

Skolā darbojas vairāki mūzikas kolektīvi – bērnu koris „Via Stella”, simfoniskais 

orķestris „Draugi”, koklētāju ansamblis „Skandīne” un kameransambļi. 

Skolu apmeklē bērni ne tikai no Vecumnieku novada, bet arī no Neretas un Iecavas 

novadiem. 
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Audzēkņu skaits no novadiem un pagastiem 2018./2019. mācību gada 1. septembrī 

Novads Pagasti Audzēkņu skaits 

Vecumnieki Vecumnieku pagasts 114 

Stelpes pagasts 7 

Valles pagasts 8 

Bārbeles pagasts 13 

Kurmenes pagasts 7 

Skaistkalnes pagasts 3 

Iecava  1 

Nereta Mazzalves pagasts 5 
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Vecumnieku novada skolēnu skaits pa mācību gadiem 

 

 

 

Kaut gan vispārizglītojošajās novada skolās vērojams audzēkņu skaita samazinājums, 

Mūzikas un mākslas skolā, apkopojot audzēkņu skaitu, vērojamas tikai nelielas 

izmaiņas ar tendenci pieaugt un nostabilizēties profesionālās ievirzes programmās. 
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1.2. Absolventi 

Skolas pirmais izlaidums notika 2001. gadā. Skolu absolvējuši 217 audzēkņi, no tiem 

164 mūzikas programmās, 53 – vizuāli plastiskajā mākslā. 

 

 

 

Katru gadu mācības vidējās profesionālās mūzikas un mākslas vidusskolās turpina 

audzēkņi no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas: 

 

Gads Audzēkņu skaits Skola 

2019. 1 J. Mediņa Mūzikas vidusskola 

2018. 1 Liepājas Mūzikas vidusskola 

2018. 1 Jelgavas Mūzikas vidusskola 

2018. 1 J. Mediņa Mūzikas vidusskola 

2017. 1 (no 30Vprogrammas) RTU Dizainu tehnoloģiju institūts 

2017. 1 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

2015. 1 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

2014. 2 Ventspils Mūzikas vidusskola 

2014. 2 J. Mediņa Mūzikas vidusskola 

 

2017. gadā viena mūsu skolas absolvente iestājusies Tromso mākslas akadēmijā 

Bergenā. 
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1.3. Skolas personāls 

Skolā 2018./2019. mācību gadā strādā 22 pedagoģiskie darbinieki 

no tiem:  

 20 ar augstāko izglītību, t.sk. 5 ar bakalaura grādu, 14 ar maģistra 
grādu, 1 ar doktora grādu 

 1 turpina iegūt augstāko izglītību 
 1 vidējā profesionālā izglītība 

 
 

 
 

 

Pedagoģiskās darbības novērtēšanā diviem pedagogiem ir 3. kvalitātes pakāpe, kas 

iegūta līdz 2017.gada 9.augustam. No 2017.gada 10. augusta iegūta 1. kvalitātes 

pakāpe - 1 skolotājs, 2. kvalitātes pakāpe – 2 skolotāji, 3. kvalitātes pakāpe – 2 

skolotāji. 

Skolā strādā pedagogi no Vecumniekiem, Baldones, Rīgas, Ķekavas, Bauskas, Ogres. 

Vecumnieki – 7 

Rīga – 7 

Baldone – 4 

Ķekava – 2 

Ogre – 1 

Bauska - 1 

 

Skolā strādā 6 tehniskie darbinieki. 
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Skolas darba organizatoriskā struktūra 
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1.4. Skolas finansējuma nodrošinājums 

Skolas darbu nodrošina finansējums, kuru veido valsts dotācija, pašvaldības dotācija 

un vecāku līdzfinansējums (skat. tabulu). 

Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Skolai ir savs 

konts. Līdzekļu aprite un uzskaite tiek veikta Vecumnieku novada Domes 

grāmatvedībā. 

 

Ieņēmuma avots 2015. 
EUR 

2016. 
EUR 

2017. 
EUR 

2018. 
EUR 

 
Iestādes kopējie ieņēmumi (eiro) 

 
226 307 

 
223 051 

 
271 701 

 
270 251 

No tiem:     

valsts dotācija 76552 75800 98643 99684 

pašvaldības budžets 128 154 128 174 145 976 146 450 

vecāku līdzfinansējums 7106 7492 8504 8772 

Vecāku līdzfinansējums un mācību 
maksa interešu izglītības programmās 

11691 10019 13277 14182 

Pārējie ieņēmumi 2804 1566 5301 1163 

vecāku līdzfinansējums prof. iev. progr. 
par vienu audzēkni mēnesī mūzikas 
programmās 

8.00 8.00 8.00 8.00 

vecāku līdzfinansējums prof. iev. progr. 
par vienu audzēkni mēnesī mākslas 
programmās 

  14.00 15.00 

 

1.5. Skolas aktivitātes un ikgadējie pasākumi, kuros iesaistās 

audzēkņi un skolotāji 

 Mācību gada atklāšanas pasākums (koncerts, izstāde); 

 Skolas pedagogu un audzēkņu dalība Vecumnieku novada nozīmīgākajos 

pasākumos un koncertos (Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Staro 

Vecumnieki, Ziemassvētki, Liliju svētki u.c.); 

 Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētki; 

 Koncerti un pasākumi Vecumnieku un citās novada baznīcā; 

 Sadraudzības koncerti ar kaimiņu novadu mūzikas skolām; 

 Audzēkņu koncerti vecākiem; 

 Skolas pasākumi par godu valsts svētkiem; 

 Skolas Ziemassvētkiem veltītie pasākumi; 
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 Radošais festivāls – konkurss „Maskas”; 

 Mūzikas un mākslas teorētisko priekšmetu spēle - konkurss „Uzspēlēsim Riču 

– Raču”; 

 Mākslas programmas audzēkņu ekskursijas - plenērs mācību gada beigās; 

 Vasaras radošās nometnes Kolkā; 

 Koncertu, operu un izstāžu apmeklējumi; 

 Vecāku sapulces; 

 Atvērto durvju dienas maijā; 

 Mācību gada noslēguma koncerts “Lepojamies” audzēkņu godināšana. 

 

Plānotie nozīmīgākie pasākumi 2019./2020. mācību gadā: 

 Baltu vienības dienas Lietuvā, Biržos (septembris); 

 Direktores pieredzes apmaiņas brauciens uz Gruziju, iepazīšanās ar mūzikas 

izglītības sistēmu. Mūzikas skolu apmeklējums Sačherē un Tshaltubo pilsētās 

(oktobris); 

 Bermontiādes simtgadei veltītie pasākumi (novembris); 

 Latvijas dzimšanas dienai veltītie koncerti, izstādes (novembris); 

 Kora “Via Stella” sadraudzības koncerts ar vīru kori “Absolventi” (novembris);  

 Orķestra „Draugi” dalība IV LOA organizētajā festivālā Ventspilī (novembris); 

 Izstāde Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā (novembris, 

decembris); 

 Bērnu kora “Via Stella” Ziemassvētku koncerts Vecumnieku baznīcā 

(decembrī); 

 Masku festivāls – konkurss “Mūsdienu tautas tērps”(februāris); 

 Mākslinieces Līgas Jukšas gleznu izstāde (janvāris, februāris) 

 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfoniskā orķestra 

modelēšanas koncerts (februāris); 

 Skolotājas, mākslinieces Ligitas Oses gleznu izstāde (marts); 

 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru skates (marts, 

aprīlis); 

 Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Mazo vijolnieku konkurss  - festivāls 

“Sienāzis 2020” (aprīlis);  

 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (jūlijs) 
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2. Skolas darbības pamatmērķi 

 Nodrošināt iespēju audzēkņiem iegūt kvalitatīvu profesionālās ievirzes 

izglītību mūzikā un mākslā. 

 Sniegt iespēju ikvienam audzēknim pozitīvi radošā vidē apgūt prasmes, 

zināšanas, iemaņas un attieksmes, attīstīt māksliniecisku izaugsmi un 

radošumu, kas ir būtisks ikvienā nozarē. 

 Saglabāt un pilnveidot interešu un neformālās izglītības programmas, tādejādi 

realizējot mūžizglītības pieejamības principu ikvienam interesentam jebkurā 

vecumā. 

 Ieviest jaunas programmas mūzikā un mākslā – modernas un laikmetīgas, kas 

ieinteresētu aizvien lielāku audzēkņu skaitu, kā arī kas ir pieprasītas mūzikas 

un mākslas vidusskolās, koledžās un augstākās izglītības iestādēs kā arī darba 

tirgū kopumā. 

 Attīstīt skolas darbību kā galvenajam novada un tās apkārtnes kultūras 

centram, aktīvi iesaistoties sava pagasta un novada kultūrvides veidošanā, 

koncertdzīves un mākslas pasākumu organizēšanā. 

 Uzlabot mikrovidi apkārtējā sabiedrībā, radot izpratni par kultūras un garīgām 

vērtībām un to nozīmi dzīves kvalitātes veidošanā. Sadarboties ar novada 

izglītības un kultūras iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un baznīcām. 

 

 

Skolas darbības vīzija 

 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola vēlas kļūt par modernu un laikmetīgu 

kultūrizglītības centru, kas pulcina radošas personības, sniedz augstas kvalitātes 

profesionālās ievirzes izglītību un nodrošina iespēju mūžizglītībai. Par savu misiju 

skola uzskata novada iedzīvotājus iepazīstināt ar profesionālo mākslu, padarīt to 

pieejamu. 

Jau tagad ir izdarīts daudz, lai skolas sasniegumi tiktu novērtēti valsts un 

starptautiskā mērogā, bet skolas attīstībai ir jānotiek nepārtraukti un tālejoši. 

Šobrīd skolas izaugsmi visvairāk ierobežo skolas ēka, kas ir celta septiņdesmitajos 

gados kā sovhoza “Vecumnieki” kantora ēka. Tā ir kopta, savesta kārtībā, remontēta, 

uzturēta un daudzus gadus labi kalpojusi. Ik gadu klašu telpas tiek kosmētiski 



 VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 2019 15 

remontētas, bet, lai ēku pilnībā savestu kārtībā, vajadzīgs daudz fundamentālāks 

remonts. Ēkas āriene ir morāli novecojusi, to būtu nepieciešams modernizēt un 

atjaunot. Iekštelpas ik gadu prasa remontu, bet skolas kolektīvam ir izdevies vecajās 

telpās radīt radošu un māksliniecisku auru. 

Esošajā ēkā skolas vajadzībām tiek izmantots katrs kvadrātmetrs, tomēr tas ir par 

maz, lai attīstītu, piemēram, Mākslas programmu, ieviestu modernus un mākslas 

vidusskolās pieprasītus mācību priekšmetus (piemēram, multimediju dizains, 

animācija, foto dizains u.c.). 

Apzinoties, ka skolas attīstība nav iedomājama bez fundamentālas telpu 

paplašināšanas, sadarbībā ar arhitektūras studentiem un profesionāliem arhitektiem 

esam izstrādājuši Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas paplašināšanas vīzijas divus 

variantus, un esam gatavi meklēt aizvien jaunus risinājumus, lai pilnveidotu skolā 

sniegtās izglītības kvalitāti. 

 

Prioritātes 

 Kvalitatīva izglītības programmu realizēšana mācību procesā. 

 Priekšmetu programmu aktualizēšana. 

 Laikmetīgam izglītības saturam atbilstoša mācību metožu izmantošana 
izglītības procesā. 

 Radošas un konkurētspējīgas personības veidošana. 

 Emocionālā atbalsta un informācijas nodrošināšana turpmākās karjeras 
izvēlē.  

 Emocionāli labvēlīgas un drošas vides nodrošināšana. 

 Koncertu un izstāžu organizēšana,  audzēkņu iepazīstināšana ar 

profesionālām mūzikas un mākslas personībām un viņu daiļradi. 

 Telpu nodrošināšana Vizuāli plastiskās mākslas programmas pilnvērtīgai 
realizēšanai. 

 Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana efektīvākai izglītības programmu 
īstenošanai. 

 Finanšu piesaiste no fondiem un privātiem uzņēmējiem. 

 Papildināt vizuāli plastiskās mākslas programmas materiāli tehnisko bāzi ar 

jaudīgāku un lielāku keramikas apdedzināšanas un stikla kausēšanas krāsni. 

 Mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu izvērtēšana 
un dokumentu sakārtošana akreditācijai. 
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 Mūzikas kolektīvu sagatavošana XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem un nodrošināšana ar nepieciešamiem resursiem. 

 Konkurētspējīga, moderna un laikmetīga centra pakāpeniska veidošana. 

 

Darbības uzdevumi 

 Nodrošināt kvalitatīvu mācību priekšmetu programmas prasību realizēšanu 

mācību procesā. 

 Veicināt pedagogus apgūt un pielietot izglītības satura izmaiņām atbilstošus 

mācīšanas un mācīšanās metodes. 

 Sekmēt audzēkņu vēlmi izmantot savas iegūtās radošās zināšanas un prasmes 

savas dzīves karjeras izveidē. 

 Nostiprināt audzēkņu mācīšanās prasmes un iesaistīt audzēkņus mācību 

koncertu un mākslas programmu darbu skatu vērtēšanā. 

 Izglītot un sniegt emocionālo atbalstu audzēkņiem turpmākās izglītības 

karjeras izaugsmē. 

 Turpināt apmeklēt koncertus, LNO izrādes, izstādes. 

 Sekmēt pedagogu, audzēkņu un vecāku sadarbību labvēlīgas gaisotnes 

nodrošināšanai skolā. 

 Pilnveidot skolas fizisko un estētisko vidi, sekmējot skolas publisko tēlu 

sabiedrībā. 

 Turpināt risināt  jautājumu par telpām Vizuāli plastiskās mākslas programmas 
nodrošināšanai. 
 

 Uzlabot un pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, efektīvai izglītības programmu 

īstenošanai. 

 Noteikt skolas tālākās attīstība vajadzības. 

 Nodrošināt profesionālu un kvalitatīvu Mūzikas un Vizuāli plastiskās mākslas 

programmu akreditācijas procesu. 

 Aprīkot skolas koncertzāli – izstāžu zāli ar atbilstošu apgaismojumu. 

 Aktualizēt skolas paplašināšanas vīziju. 

 Aktualizēt jautājumu par bērnu kora “Via Stella” jaunu tērpu iegādi. 

 Veicināt skolas atpazīstamību valstī. 
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana. 

 2019. gada februārī izstrādāti statūti un izveidota biedrība “Latvijai un 

Vecumniekiem” kā skolas mācību un ārpusklases darba atbalstam. 

 Licencēta un ar 2019./2020.mācību gadu tiek īstenota Vizuāli plastiskās 

mākslas programmas 20V 211 001 ar jauniem mācību priekšmetiem – 

eksperimentālā darbnīca, dizaina pamati, datorgrafika. 

 Papildināta materiāli tehniskā bāze ar instrumentiem mūzikas programmā un 

mākslas programmā. 

 Tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes 

mūzikas teorētiskajos priekšmetos un vizuāli plastiskās mākslas programmas 

priekšmetos. 

 Vizuāli plastiskās mākslas programmā iegādāti 4 jauni datori un aprīkoti ar 

datorgrafikai atbilstošu programmatūru.  

 Aktīvi darbojas metodisko komisiju sēdes, nodrošinot izpratni par izglītības 

satura novitātēm. 

 Aktīvi tiek apmeklēti tālākizglītības kursi, semināri, meistarklases. 

 Paaugstināta stundas efektivitāte, izmantojot informācijas tehnoloģijas un 

starppriekšmetu saikni. 

 Mācību process tiek saistīts ar audzēkņu reālo dzīvi un radošām darbībām. 

 Veicināta audzēkņu mākslinieciskās darbības pieredze un attīstītas jaunrades 

spējas. 

 Apmeklēti koncerti, operu izrādes, koncertu ģenerālmēģinājumi un izstādes 

ārpus skolas. 

 Uzlabota un veidota laikmetīga saziņa ar vecākiem un sniegta informācija par 

radošajiem procesiem un turpmākās izglītības iespējām. 

 Organizēti koncerti un izstādes un iepazīstināti audzēkņi ar profesionālām 

mūzikas un mākslas personībām un viņu daiļradi. 

 Atbalstīta pedagogu un audzēkņu savstarpējā sadarbība, veidojot radošus 

projektus mūzikā un mākslā.  

 Regulāri atspoguļota skolas dzīve skolas mājas lapā, presē un citos medijos. 

 Tiek risināts jautājumu par telpu paplašināšanu ar novada pašvaldību. Skolas 

vadība aktīvi iesaistās novada Izglītības stratēģijas un Attīstības plāna 

veidošanā. 
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 Tiek piesaistīti valsts un pašvaldības finansējums projektu ietvaros. 

 Piesaistīts privāto uzņēmumu finansējums, nodibinājuma projektu ietvaros 

(orķestra braucienam uz mūzikas festivālu Spānijā); 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

30V 21201 Klavierspēles programmas akreditācijā 2014. gada maijā. 

 

1. Lielajā zālē vēlamas vēl vienas klavieres, lai būtu iespējami ne tikai četrrocīgi 

priekšnesumi, bet varētu atskaņot arī ansambļus divām klavierēm.  

2017.gadā piesaistot KKF projekta finansējumu, zālē ir otras klavieres – Pianīns ESSEX 

EUP – 123E(Steinwei&sons). 

2. Izstrādāt pedagogu pašvērtējuma un darbības novērtēšanas anketu, kas ļautu 

objektīvāk izvērtēt pedagogu darbu situācijā, kad rodas iespēja pedagogu darba 

samaksas diferenciācijai. 

Ir izveidota elektroniska pedagogu aktivitāšu lapa, pēc kuras izstrādāta darbības 

novērtēšanas anketa. 

3. Pārstrādāt skolas vadības shēmu atbilstoši pašreizējam skolas vadības modelim un 

atbilstoši tam veikt izmaiņas skolas lietvedībā. 

Ir pārstrādāta skolas vadības shēma, kura redzama pašnovērtējuma ziņojuma 11. lpp. 

 

30V 211 00 Vizuāli plastiskās mākslas programmas akreditācijā 2014. gada maijā 

 

1. 30V vizuāli plastiskās mākslas programmas attīstībai, mācību priekšmetā darbs 

materiālā varētu domāt par vēl kāda cita materiāla piesaisti paralēli stikla materiāla 

izmantošanai. 

Programma tiek papildināta ar priekšmetiem – veidošana, dizaina pamati, 

eksperimentālā darbnīca, kuri arī satur darbs materiālā uzdevumus. 

2. Tā kā vizuāli plastiskās mākslas programmas izglītojamie eksponē darbus 

semestra skatēs- izstādēs, ieteikums - gaišs sienu krāsojums, lai izceltos izglītojamo 

darbu krāsas uz neitrāla fona. Gleznošanas telpas krāsojumam ari vajadzētu būt 
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gaišam neitrālam, lai sienas krāsa nemestu refleksu uz uzstādījumu, lai 

izglītojamajam ir vieglāk ieraudzīt krāsu toņu nianses. 

2019. gada vasarā gleznošanas klasē tika veikts kosmētiskais remonts. Telpas sienas 

ir nokrāsotas neitrālā krāsā. Telpa papildināta ar materiāli tehnisko bāzi. 

Skolas 1 . stāva koridorā, kur tiek izstādīti audzēkņu darbi, kosmētiskais remonts 

plānots 2020. gadā. 

Telpās, kur remonti notikuši un kurās tiek izstādīti mākslas darbi, esam ievērojuši 

gaišu sienas krāsojumu – atpūtas telpa, koncertu un izstāžu zāle. 

Klases telpa, skolas vestibils, gaiteņi un zāle aprīkoti ar gleznu piekaru sistēmu ērtai 

darbu eksponēšanai. 

 

3. 30V vizuāli plastiskās mākslas programmas attīstībai, pieaugot izglītojamo skaitam 

būtu nepieciešamas papildu telpas – atsevišķi – zīmēšanas un gleznošanas telpa, 

atsevišķi darbs materiālā telpa un plašākas kompozīcijas mācību priekšmeta telpas, 

lai katram izglītojamajam būtu individuāla darba vieta ar darba galdu. 

Telpu problēma ir aktuāls jautājums jau četrus gadus, ar to ir iepazīstināta arī novada 

Dome. 2017.gada vasarā, pieaicinot arhitektus, tika izstrādāta skolas paplašināšanas 

vīzija un tiek meklēti risinājumi tās realizēšanai. Skolas telpu risinājuma jautājumi ir 

arī ierakstīti Vecumnieku novada attīstības programmā 2020. – 2026. gadam. 

4. Raugoties nākotnē un uz turpmāku 30V programmas attīstību, domāt par 

gleznošanas molbertu (saliekami trijkāji) iegādi, kas atbilstu izglītojamo vecumam un 

būtu iespēja gleznošanas nodarbībās stāvēt kājās. 

Ir iegādāti 8 gleznošanas molberti. 

 

2015. gadā profesionālās ievirzes izglītības 20V mūzikas programmās un 2018. gadā 

Vizuāli plastiskās mākslas 20V programmā akreditācija tika veikta bez ekspertu 

komisijas klātbūtnes un nekādi ieteikumi netika saņemti. 
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4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

4.1. JOMA - MĀCĪBU SATURS 

4.1.1. Kritērijs – Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola īsteno 23 profesionālās ievirzes izglītības 

programmas – 2 mākslā, 21 – mūzikā. 

Nr.p. 
k. 

Profesionālās izglītības programmas 
nosaukums 

Profesionālās izglītības programmas 

 
kods 

licences 

Nr. Derīguma 
termiņš no/līdz 

1.  Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 001 P - 16729 06.04.2018. 
uz nenot. laiku 

2.  Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 20V 212 01 1 P - 11423 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

3.  Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle 20V 212 01 1 P - 11424 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

4.  Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle 20V 212 02 1 P - 11425 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

5.  Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle 20V 212 02 1 P - 11426 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

6.  Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle 20V 212 02 1 P - 11427 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

7.  Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle 20V 212 03 1 P - 11428 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

8.  Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle 20V 212 03 1 P - 11429 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

9.  Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle 20V 212 03 1 P - 11430 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

10.  Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle 20V 212 03 1 P - 11431 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

11.  Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 1 P - 11432 31.03.2015 – 
uz nenot. laiku 

12.  Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 10V 212 01 P - 3841 25.11.2010. –  
uz nenot. laiku 

13.  Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle 10V 212 01 P - 3842 25.11.2010. –  
uz nenot. laiku 

14.  Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle 10V 212 02 P - 3843 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 

15.  Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle 10V 212 02 P - 3844 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 

16.  Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle 10V 212 02 P - 3845 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 

17.  Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle 10V 212 03 P - 3846 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 
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18.  Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle 10V 212 03 P - 3847 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 

19.  Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle 10V 212 03 P - 3848 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 

20.  Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle 10V 212 03 P - 3849 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 

21.  Sitaminstrumentu spēle 10V 212 04 P - 3850 25.11.2010. – 
uz nenot. laiku 

22.  Vizuāli plastiskā māksla 30V 211 00 1 P - 16730 06.04. 2018. – 
uz nenot. laiku 

23.  Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 30V 212 01 1 P - 16731 06.12. 2018. – 
uz nenot. laiku 

 

 

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka mācību priekšmetu kopējais apjoms 

visos mācību gados kopā, kas saskaņots ar skolas iekšējo mācību plānu un atbilsts 

licencētajām izglītības programmām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības 

programmai. Stundu saraksts izveidots pilnam mācību gadam un tas tiek regulāri 

aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai. Individuālo priekšmetu pedagogi, sastādot 

stundu sarakstu ņem vērā grupu stundu sarakstus, vispārizglītojošo skolu stundu un 

nodarbību plānus kā arī attālāko pagastu audzēkņu vecāku iespējas un autobusu 

sarakstus. 

Pedagogiem ir mācību tēmu sadalījums grupu nodarbībās mācību priekšmetu 

programmās. Mācību plāns tiek pārraudzīts un nepieciešamības gadījumos tajā tiek 

veiktas korekcijas, kuras pārrunātas metodiskās komisijas sēdēs. 

Izglītības programmas saturs ir veidots kā vienots mācību priekšmetu kopums. 

Izglītības programmas daļu apjoms un to apguves laika sadalījums nodrošina 

starppriekšmetu saikni un apguves pēctecību. 

Izglītības iestādē notiek metodiskais darbs mācību priekšmetu programmu izstrādē 

un aktualizēšanā. Mācību priekšmetu programmu izstrāde ir koordinēta un 

pārraudzīta un tā procesā iesaistās visi pedagogi. Mācību programmas ir pieņemtas 

metodiskās komisijas sēdēs un ir direktora apstiprinātas. 

Skolā darbojas četras metodiskās komisijas: 

 Taustiņinstrumentu spēles Metodiskā komisija 

 Stīgu instrumentu spēles Metodiskā komisija 

 Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles Metodiskā komisija 



 VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 2019 22 

 Vizuāli plastiskās mākslas Metodiskā komisija 

Metodisko komisiju darbu vada pedagoģiskajā sēdē izvirzīti un ar direktora rīkojumu 

apstiprināti pedagogi. Metodisko komisiju sēdes tiek protokolētas. 

Skolas vadība pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību priekšmetu 

programmu izstrādi. Vadība nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu 

pieejamību. 

Pedagogi zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos 

mērķus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu 

sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā katra 

audzēkņa vajadzības un spējas. 

Visas izglītības programmas, kā arī pārējie izglītības procesu reglamentējošie 

dokumenti atrodas pie metodisko komisiju vadītājiem mācību priekšmetu klasēs un ir 

brīvi pieejami visiem skolotājiem. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

4.2. JOMA - MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību process tiek organizēts atbilstoši mācību plānam. Mācību plāns katru gadu 

tiek izstrādāts, balstoties uz audzēkņu skaitu un valsts un pašvaldības piešķirto 

finansējumu. Par mācību stundu kvalitāti ir atbildīgs katra priekšmeta skolotājs. 

Profesionālai programmu īstenošanai, skolā strādā skolotāji no Vecumniekiem, Rīgas, 

Ķekavas, Bauskas un Baldones. 

Skolā strādā gan pieredzējuši pedagogi, gan jauni, dedzīgi ar radošām idejām un 

mūsdienīgu pedagoģisko pieeju. 

Pedagoģiskais darba stāžs (gadi) Pedagogu skaits 

0 - 9 8 

10 – 19 5 

20 un vairāk 9 

  

Reizi mācību gadā notiek pedagogu darba kvalitātes vērtēšana pēc dalības un 

aktivitātēm konkursos un citos radošajos pasākumos. Mākslas programmas pedagogi 

aizpilda pasākuma atskaites lapu, kurā norādīta informācija par saturu, dalībniekiem 

un rezultātiem, klāt pievienojot fotogrāfijas, bukletus un citus ilustratīvos materiālus. 
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Mūzikas programmas pedagogi aktivitāšu lapas aizpilda elektroniski. Prakses stundu 

uzskaite tiek atspoguļota žurnālā, kas tiek rakstīta ar roku un atrodas skolotāju 

istabā. 

2015./2016. mācību gadā skolā tiek uzsākts darbs ar e – klasi. Tajā tiek atspoguļota 

visa nepieciešamā informācija. Mācību nodarbību žurnālu aizpildīšanu pārbauda 

skolas vadība ne retāk kā vienu reizi semestrī. 

Saziņai ar pedagogiem profesionālās ievirzes izglītībā tiek izmantota e – klase, 

telefona iespējas un sarunas, sarakste. Mūzikas programmu audzēkņi individuālajās 

stundās izmanto dienasgrāmatas. 

Mācību procesā pedagogi izmanto mācību programmām atbilstošus mācību 

līdzekļus, aprīkojumu, pēc iespējām – jaunākās tehnoloģijas un materiālus. Mūzikas 

mācības, solfedžo un mūzikas literatūras priekšmetos skola nodrošina audzēkņus ar 

mācību grāmatām. Mācību satura apguvē pedagogi izmanto alternatīvās mācību 

formas un elementus no dažādām mūzikas apmācības skolām, kā piemēram Orff un 

mūzikas terapija. 

Skolā visās klasēs ir pieejams bezvada interneta pieslēgums. Datordizaina, 

kompozīcijas, mākslas valodas pamatu, mūzikas teorijas, aranžēšanas un mūzikas 

tehnoloģijas priekšmetu stundās tiek izmantotas IT tehnoloģijas. Mācību procesa 

sagatavošanā tiek apgūtas jaunas metodes darbā ar interaktīvo tāfeli.  

Instrumenta spēles skolotāji izmanto interneta vietnes, lai demonstrētu audzēkņiem 

kvalitatīvus skaņdarbu izpildījumus, kā arī iegādātos nošu materiālus.  

Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmeta 

specifikai un mācību satura prasībām.  

2018. gadā, realizējot skolas iniciatīvu “100 gadu 100 dienās” (vairāk aprakstīta 51., 

52., 53. lpp), pielietojām pavisam jaunu mācīšanas modeli – dažādas tēmas kopīgi 

tika aplūkotas gan mūzikā, gan mākslā, tika rīkoti pasākumi, kuros audzēkņi 

kopsakarībās varēja aptvert laika posmam raksturīgo mūzikā, mākslā un citās 

kultūras jomās. 

Sadarbojoties mūzikas un mākslas programmu pedagogiem, aplikācijas tehnikā 

veidota animācijas montāža, kurā izmantoti bērnu radītie tēli pēc R. Kalsona dziesmu 

cikla „Saulīte un sniega cilvēciņš”. Animācijas filma tika izmantota bērnu kora „Via 

Stella” Ziemassvētku koncertos Vecumniekos, Rundāles pilī un Rīgā. 
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Mācību procesa ietvaros mūzikas pedagogi organizē koncertu un Latvijas Nacionālās 

operas izrāžu apmeklējumus. Sevišķi atzīstams ir LNSO fonda rīkotie koncertu 

ģenerālmēģinājumi Lielajā Ģildē. Pirms katra pasākuma pedagogi izvērtē, kuri 

instrumentu spēles programmas klašu audzēkņi apmeklēs pasākumus.  

Mācību procesa ietvaros mākslas pedagogi praktizē metodi – mācību stunda muzejā, 

kura tiek piemeklēta atbilstoši aktuālajai mācību vielai un audzēkņu vecumam. 

2016., 2017.,2018./2019.mācību gadā apmeklētas: 

 Izstāde „Akvarelis Latvijā” 19. - 21. gadsimts un akvareļu darbnīca, izstāžu zāle 

„Arsenāls”; 

 Mācību stunda muzejā Pētera Sidara personālizstādē „Tveramā kustība”, 

radošās darbnīcas „Haikas”, Valsts Mākslas Muzejā; 

 Nodarbības Valsts Mākslas muzejā „J. Rozentalam – 150” izstādē un 

Jūgendstila muzeja apmeklējums ar interaktīvo darbnīcu; 

 Mācību stunda muzejā „Rīgas Birža” – spāņu Prado, sietspiedes darbnīca; 

 Radošā nodarbība Valsts Mākslas muzejā Alekseja Naumova izstādē 

“Nebeidzamā ainava”. 

 Mācību stunda J.Rozentāla mākslas muzejā Saldū. 

 Mācību stunda Līvānu Mākslas telpā; 

 Grafikas nodarbība Daugavpils Rotko mākslas centrā. 

Vecumnieku tautas namā apmeklētas izrādes par mākslinieku Jāni Padegu “Padegs 

un Padegs” un par Jani Rozentālu “No Rozentāla”, kā arī filma “Kurts Fridrihsons”. 

Mācību programmu apguvei ir sagatavoti daudzveidīgi metodiskie materiāli. Tie 

atrodas katram mācību priekšmetam atbilstošajā klasē. 

Praktiskie uzdevumi tiek veidoti atbilstoši mācību priekšmeta saturam un tā 

specifikai, paredzot saikni ar reālo dzīvi un daudzveidīgām radošām darbībām skolā 

un ārpus tās. Katru gadu gan mākslas, gan mūzikas programmu vecāko klašu 

audzēkņi ar nepacietību gaida konkursu – spēli “Uzspēlēsim Riču – Raču”. Šī 

erudīcijas spēle tiek veidota sadarbojoties mūzikas literatūras un mākslas vēstures 

pedagogiem. 

Pēdējos gadus mācību procesā esam iekļāvuši zibakcijas, caur kurām savijas mācību 

uzdevumi ar emocionāliem pārdzīvojumiem. 

Sekojot izglītības reformai par kompetencēs balstītu izglītības saturu, pamazām 

mācību procesā tiek ieviests jaunais modulis – kultūras izpratne un pašizpausme 
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mākslā, kur tiek apvienotas prasmes un zināšanas mūzikā, literatūrā, mākslā un 

drāmā. Kā piemēri tam ir masku karnevāli ar noteiktām tēmām, kur šis modulis tiek 

realizēts, kā arī tematiskās stundas mūzikas un mākslas vēsturē, kā piemēram par 

tēmu impresionisms – „Monē un Debisī satikšanās” u.c. 

Gan mācību procesa ietvaros, gan ārpus tā skolā tiek organizētas audzēkņu darbu 

izstādes un performances, kā piemēram: 

Tērpu dizaina skate “Mazais Valentīns”, skolas valsts svētku pasākuma dalībnieku 

tērpu performance “Lāčplēsis”, izstādes: “1919. – Niklāva Strunkes un Jāzepa 

Grosvalda mākslas iedvesmotie”, “Modernisti Latvijas mākslā. Interpretācijas”, “Tu 

esi PUTNS.IRBĪTE”, komikss “Irbītes dzīve”, grāmatas “Vecumnieku ļaudis” ilustrāciju 

oriģināldarbu izstāde, 2019. gada valsts konkursa darbu izstāde,  pasteļu izstāde 

“Gaismas staros”, “Monē un Debisī tikšanās impresionisma noskaņās”, „Tējas laiks”, 

„Siltākiem Ziemassvētkiem”, „Mazais Zoo”, „Punktiņš pie punktiņa”, „Senās grāmatas 

iedvesmo”, „Telpiski kaktusi”, „Putni”, „Lidojošās vardes”. 

Patstāvīgai radošai darbībai skolā tiek rīkotas audzēkņu personālizstādes. Tās motivē 

un arī iedvesmo pārējos audzēkņus. Kā piemēram 2019. gada janvārī organizētā 

5.klases audzēknes personālizstāde “ENIJAS SEJAS”. 

Katru gadu jūnijā un jūlijā skolas zālē var apskatīt absolventu diplomdarbus un 

planšetes. 

Audzēkņiem ir iespēja piedalīties mācību ekskursijās, izstādēs u.tml. pasākumos 

ārpus skolas. Vairākus gadus katra mācību gada beigās, (jūnijā) skola organizē 

ekskursijas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem par mākslas tēmām: 

2019. gadā – Mākslas plenēra ekskursija uz Līvāniem, apmeklējot mākslas galeriju un 

Līvānu stikla muzeju un Marka Rotko centra apmeklējums un grafiskās darbnīcas. 

2018. gadā – Ekskursija uz Saldu un Jaunpili. J. Rozentala mākslas muzeja 

apmeklējums; radošās darbnīcas; 

2017. gadā – Ekskursija uz Tartu, Igaunijas tautas mākslas muzejs; Ledus laikmeta 

centrs; 

2016. gadā – Mākslas plenērs keramiķu Ušpeļu sētā, Latgalē un Preiļu leļļu muzejs. 

Mākslas programmas pedagogi un audzēkņi aktīvi piedalās radošos projektos ārpus 

skolas - sava novada ietvaros.  

Pie skolas īstenoti labiekārtošanas projekti „Krāsainie akmeņi” un skolas 

aizmugurējās fasādes sienas restaurācija. 
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Sadarbībā ar pašvaldību, zaļās prakses ietvaros, kā pēdējie tapuši sienas gleznojums  -  

“romantiskais koks ar putniem” Vecumnieku veco ļaužu pansionātā, apgleznots 

darbarīku konteiners pie vecā ezera, performance - gleznojumi uz Vecumnieku 

estrādes sienas, betona bloka sētas zīmējumi (stilizētas cilvēku formas) pie 

Vecumnieku pirmskolas un sākumskolas.  

Visa gada garumā skola sadarbojas ar Vecumnieku novada iestādēm. Izstādes tiek 

rīkotas Vecumnieku veselības centrā (piem. Tekstila un papīra kolāžas “Krāsu 

rudens”, “Čarlīnas deguns un citas blēņas”)  

Vecumnieku novada bibliotēkās un A. Amtmaņa Briedīša muzejā Vallē 

(„Tautastērps”, „Sajūtu glezniecība” u.c.) 

Mūzikas izglītības programmās mācību procesā uzmanība tiek vērsta uz katra 

audzēkņa individuālajām spējām un prasmēm. Lai panāktu produktīvu mācību darba 

rezultātu gan klasē, gan mājās - pedagogi veido pozitīvu savstarpējo dialogu, motivē 

un rūpīgi pārdomā veicamos uzdevumus. Īpaša nozīme skolā tiek pievērsta 

starppriekšmetu saiknei (instrumenta spēle – mūzikas teorija). Lai attīstītu skatuves 

pieredzi un uzstāšanās prasmes, tiek veicināts, lai audzēkņi muzicētu dažāda rakstura 

pasākumos – skolas koncertos, vecāku sapulcēs, skolas notikumos, uzņemot viesus 

no Gruzijas un Lietuvas, novada svētkos, baznīcās, privātos pasākumos. 

Lai padziļinātu izpratni un zināšanas par Latvijas kultūras dzīvi, skola organizē 

koncertu, lektoriju un operas apmeklējumus. 2018./2019. mācību gadā balets 

“Romeo un Džuljeta”, LNSO ģenerālmēģinājums P.Vaska Musica appasionata, 

S.Prokofjeva Pirmajam Vijoļkoncertam un P.Čaikovska Patētiskajai simfonijai. 

2017./2018. mācību gadā apmeklēts pūtēju orķestra „Rīga” sezonas atklāšanas 

koncerts, opera „Jevgeņijs Oņegins”, LNSO ģenerālmēģinājums I.Kalniņa 4. simfonijai.  

 
 

Vērtējums - labi 

 

Kritērijs – 4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Audzēkņi mācību procesā tiek iepazīstināti ar katra mācību priekšmeta programmas 

prasībām. Katras jaunas tēmas sākumā skolotājs iepazīstina audzēkņus ar 

uzdevumiem, kas jāveic mērķa sasniegšanai. Mācīšanās process tiek balstīts uz 

sadarbību starp pedagogu, audzēkni un vecākiem. 
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Pedagogi papildus strādā ar audzēkņiem, kuri iekavējuši mācību vielu, kā arī ar 

talantīgākajiem audzēkņiem, gatavojot viņus konkursiem, festivāliem, koncertiem. 

Audzēkņi izmanto klases telpās piedāvātās iespējas un resursus - grāmatu bibliotēku, 

mācību līdzekļus, internetu. 

Mācību telpas ir pieejamas arī ārpusstundu laikā, individuāla darba veikšanai un 

konsultācijām ar skolotāju. Audzēkņiem, kuriem nav mājās iegādātas klavieres, vai 

jāgaida transports nokļūšanai uz mājām, ir iespēja mācīties skolā, brīvajās telpās. 

Pedagogi seko līdzi audzēkņu stundu kavējumiem, kuri tiek atzīmēti e - klases grupu 

un individuālajos žurnālos. Vadība savlaicīgi ziņo vecākiem par neattaisnotiem 

kavējumiem. Situācija un kavējumu iemesli tiek analizēti ar audzēkņiem, 

nepieciešamības gadījumā ar vecākiem un skolas vadību vai apspriesta 

administratīvās padomes vai metodiskajās sēdēs. 

Atsevišķus izņēmumus zināšanu pārbaudē, kavējumu uzskaitē un pārcelšanu 

nākamajā klasē nosaka reglaments „Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas 

kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu”. 

Mācību procesa ietvaros tiek rīkoti skolas iekšējie konkursi, atlases kārtas uz Valsts 

un citiem Latvijas mēroga konkursiem mūzikā un mākslā. 

Mācību procesā audzēkņi tiek virzīti patstāvīgi iesaistīties kopīgos projektos un skolas 

pasākumos. 

Vērtējums - labi  

 

Kritērijs – 4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Audzēkņu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Reglamentam „Par audzēkņu 

zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu 

nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu”. Audzēkņi un viņu vecāki ir iepazīstināti ar 

vērtēšanas nolikuma prasībām un izprot vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas formas, 

metodiskie paņēmieni un vērtēšanas kritēriji atbilst mācību priekšmeta specifikai un 

audzēkņa vecumposmam. 

Vērtējums tiek atspoguļots individuālo nodarbību un grupu nodarbību žurnālos, 

vērtējot 10 ballu sistēmā. Mūzikas programmas audzēkņiem - arī dienasgrāmatās. 

Audzēkņi un vecāki ikdienā izmanto e – klasi, lai iepazītos ar sekmēm, pārbaudījumu 

un eksāmenu rezultātiem. 
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Mākslas programmā katra mācību semestra noslēgumā audzēkņu darbi tiek vērtēti 

skatēs pēc mācību priekšmeta skolotāja izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. 

Ikdienas mācību procesā tiek organizētas starpskates ar mērķi analizēt darba 

procesu, lai veiksmīgi sasniegtu vēlamos rezultātus mācību tēmas ietvaros. Katra 

semestra beigās priekšmeta skolotājs aizpilda vadības izstrādātu veidlapu, kurā  

atspoguļo katra audzēkņa skates atzīmes. Tās tiek iesniegtas apkopošanai direktora 

vietniekam mācību darbā, pēc kuras tiek veikta mācību sasniegumu vērtējumu 

apkopošana un analīze. 

Izglītības programmas apguves noslēgumā audzēkņi kārto eksāmenus priekšmetos – 

gleznošanā, zīmēšanā, mākslas vēsturē un kompozīcijā. Nobeigumā tiek veidots 

diplomdarbs, pēc skolas izstrādātā un apstiprinātā nolikuma. 

Mūzikas programmas audzēkņi vērtējumu ballēs saņem mācību koncertos un 

tehniskajās ieskaitēs instrumenta spēlē un dažāda veida pārbaudījumos mūzikas 

teorijas priekšmetos. Atzīme kopā ar uzstāšanās programmu tiek ierakstīta protokola 

veidlapās. Skolu beidzot, audzēkņi kārto beigšanas eksāmenus visos mācību 

priekšmetos. Vērtējums tiek atspoguļots noslēguma eksāmenu protokolos un e – 

klases žurnālā. Mūzikas izglītības programmu audzēkņiem tiek veidota individuāla 

sekmju dinamikas līkne pa mācību gadiem un apkopoti apguves līmeņi katrā izglītības 

programmā. To apstrādā un analizē direktora vietnieks mācību darbā mūzikā. 

Vienu reizi semestra vidū (pirms rudens un pavasara brīvlaika) audzēknis saņem 

sekmju starpvērtējumu mūzikas un mākslas programmās, kurā skaidri pārredzama 

informācija par katra audzēkņa mācību sasniegumiem un kavējumiem. Ar sekmju 

starpvērtējumu var iepazīties e-klasē. 

Katra semestra noslēgumā audzēknis saņem e – klases liecību. Beidzot izglītības 

programmu, audzēkņi saņem Apliecību un sekmju izrakstu. 

Audzēkņu sasniegumi katrā priekšmetā tiek apkopoti audzēkņu sekmju un kavējumu 

uzskaites žurnālā katram mācību gadam. Pirmā pusgada un katra mācību gada 

noslēgumā labākie audzēkņi saņem skolas atzinības rakstus, diplomus un 

pārsteiguma balvas par labiem sasniegumiem mācībās, kā arī par aktīvu līdzdalību 

ārpusskolas projektos, konkursos, festivālos, izstādēs u.c. 

Kopš 2016. Gada spēkā ir Vecumnieku novada Domes sēdē apstiprināts „Reglaments 

par audzēkņu apbalvošanas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā”. 
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Reglaments nosaka audzēkņu apbalvošanas kārtību ar naudas balvu par izciliem 

sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskā mērogā. 

Atzinības raksti un naudas balvas tiek pasniegti publiski. 

Audzēkņu sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti skolas telpās, Facebook profilā, 

Vecumnieku novada avīzē „Vecumnieku ziņas”, laikrakstā „Bauskas Dzīve” un 

interneta portālos – www.vecumnieki.lv un www.bauskasdzive.lv, 

www.vecumniekumms.lv. 

Ja audzēkņu sasniegumi ir īpaši atzīmējami, tad apbalvošanas pasākumā piedalās arī 

Vecumnieku novada domes pārstāvji. 

Skolotāji prot izmantot vērtēšanas sistēmu, lai motivētu audzēkņus turpmākajam 

darbam, un lai veidotu audzēkņos prasmi novērtēt sevi. 

Audzēkņu sasniegumi tiek izvērtēti metodiskās komisijas sēdēs, pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Uzskaite un analīze tiek veikta katru gadu. 

Vērtējums - labi 

 

Mācīšanas un mācīšanās jomas 

Stiprās puses 

 Skolā nodrošināta labvēlīga un droša mācīšanās vide, kas motivē audzēkņus 

radošai darbībai. 

 Ir licencēta Vizuāli plastiskās mākslas programma ar jauniem mācību 

priekšmetiem – eksperimentālā darbnīca, datorgrafika un dizaina pamati. 

 Mācību process ir sakārtots un pārraudzīts. 

 Materiāli tehniskā bāze un klašu iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu 

standartu izpildi; materiāltehniskā bāze ik gadu tiek papildināta. 

 Pedagogi ir profesionāli kvalificēti, atvērti un radoši, aktīvi piedalās radošos 

projektos un ārpusskolas pasākumos. 

 Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas kursus un 

seminārus Latvijā un arī ārvalstīs. 

 Mācību darbā pedagogi izmanto daudzveidīgas darba formas. Arvien vairāk 

tiek pielietotas laikmetīgas mācību metodes un paņēmieni. 

 Izmantojot diferencētu pieeju, pedagogi strādā ar talantīgiem audzēkņiem un 

ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

http://www.vecumnieki.lv/
http://www.bauskasdzive.lv/
http://www.vecumniekumms.lv/
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 Mācību process tiek papildināts ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām 

un mācību formām. 

 Vecāki tiek informēti par audzēkņu mācību sasniegumiem. 

 Audzēkņu sasniegumi tiek atzinīgi novērtēti katra semestra noslēgumā. 

 

Nepieciešamie uzlabojumu 

 Sekojot reformām izglītības sistēmā, turpināt izvērtēt un veidot izpratni par 

jaunā izglītības satura ieviešanu un īstenošanu. 

 Turpināt motivēt pedagogus jaunāko tehnoloģiju apguvei un mūsdienīgu 

mācību metožu izmantošanai mācību procesā. 

 Veicināt metodisko komisiju savstarpējo sadarbību, lai turpinātu darbu pie 

starppriekšmetu saiknes iestrādēm mācību procesā. 

 Turpināt pilnveidot prasmes ar e - klases pielietošanu un iespējām. 

 

4.3. JOMA – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

4.3.1. Kritērijs – izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Mācību darbs ir vērsts uz to, lai katrs audzēknis labi apgūtu mūzikas un mākslas 

priekšmetu prasības un iegūtu skolas beigšanas apliecību. Atbilstoši mācību 

programmu uzdevumiem, tiek izvirzīti vērtēšanas kritēriji. Galvenā uzmanība tiek 

vērsta uz audzēkņu individuālo attīstības dinamiku, kvalitāti, attieksmi un apzinīgumu 

attiecīgā mācību priekšmetā un mācību procesā kopumā. Ikdienas sasniegumi tiek 

atspoguļoti pārbaudījumu, ieskaišu, mācību koncertu, pārcelšanas un noslēguma 

eksāmenu, starpskašu un diplomdarba vērtējumos. 

Metodiskajās un pedagoģiskajās sēdēs tiek analizēti audzēkņu sasniegumi katrā 

mācību priekšmetā. Nepieciešamības gadījumos – izvirzīti turpmākie uzdevumi 

labāku rezultātu sasniegšanai. 

Mūzikas un mākslas programmās katra semestra noslēgumā tiek apkopoti audzēkņu 

sasniegumi un semestra kopvērtējumi. Savukārt tie veido katra audzēkņa individuālo 

sasniegumu dinamisko līkni visa mācību procesa garumā. Šie materiāli pieejami e - 

klasē pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem. 
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4.3.2. Kritērijs – izglītojamo sasniegumi  valsts,  reģionālajos, novada un 

starptautiskajos konkursos, izstādēs, festivālos. 

Skolas radošā dzīve ir aktīva un spraiga. Audzēkņiem ir dažādas kolektīvās 

muzicēšanas iespējas un viņi tiek motivēti piedalīties koncertos, festivālos, radošos 

projektos. Mūzikas programmās darbojas trīs kolektīvi - bērnu koris „Via Stella”, 

simfoniskais orķestris „Draugi” un koklētāju ansamblis „Skandīne”. 

Mācību procesā tiek veicināta un sekmēta katra individuālā talanta attīstīšana. Skola 

lepojas ar savu audzēkņu sasniegumiem dažāda mēroga konkursos. 

 

Mūzikas programmās 

2019. gads 

 XIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls – konkurss “Sudraba zvani”  -  

bērnu koris “Via Stella” saņem II pakāpes Diplomu bērnu koru kategorijā; 

 Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēlē un Sitaminstrumentu spēlē, II 

kārta Jelgavā – saņemtas divas III vietas flautas spēlē, viena III vieta klarnetes 

spēlē (izvirzīts uz finālu); trīs III vietas trompetes spēlē (viens izvirzīts uz 

finālu); trīs III vietas sitaminstrumentu spēlē (divi izvirzīti uz finālu); viena II 

vieta sitaminstrumentu spēlē (izvirzīts uz finālu);    

 Valsts konkurss Sitaminstrumentu spēlē fināla Junioru grupa – II vieta; 

 Valsts konkurss Sitaminstrumentu spēlē fināla II grupa – III vieta; 

 Valsts konkurss Sitaminstrumentu spēlē fināla III grupa –  III vieta; 

 Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēlē – Trompetes spēlē fināla III grupa 

– III vieta; 

 XXVI Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu 

Izpildītāju konkurss -  saņemta Atzinība; 

 Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss Iecavas MMS–  skolas komanda saņem 

Pateicību; 

 Latvijas mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss Alfrēdam Kalniņam  - 140 

Pāvula Jurjāna mūzikas skolā – skolas komanda saņem II vietu; 

 Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs 

Iecavas MMS – saņemta  Atzinība; 

 IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss – festivāls Nīcā –III vieta; 
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 IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Vijoles spēles audzēkņu konkurss – 

saņemta  II vieta un  III vieta; 

 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 5.-12.klašu koru skate 

Bauskā – bērnu koris “Via Stella” iegūst I pakāpes diplomu; 

 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 5.-12.klašu koru skate 

Zemgalē (Jelgavā) – bērnu koris “Via Stella” iegūst I pakāpes diplomu; 

 VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss –III 

vieta; 

 III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Flautas spēles audzēkņu konkurss –

Pateicība; 

 II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Trofeo Musicale 2019”  - iegūts 

sudraba Diploms klavieransambļu kategorijā; 

 

2018. gads 

 I Zemgales reģiona Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu 

konkurss – divas Atzinības; 

 Valsts konkurss Stīgu instrumentu spēlē  - Vijoles spēlē, II kārta Jelgavā -

Atzinība;  

 XXIII Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā – saņemta Pateicība; 

 XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku ieskaņas kokļu mūzikas koncerts 

“Koklītes koklēja” – piedalās koklētāju ansamblis “ Skandīne”; 

  IV Zemgales reģiona mūzikas skolu koru festivāls  “Lai sasaucamies, lai 

dziedam” - piedalās bērnu koris „Via Stella”; 

 V Starptautiskais Lūcijas Garūtes jauno pianistu konkurss – saņemta  Atzinība; 

 XIII Akordeona mūzikas festivāls “Zemgales akordeonists 2018”  - saņemtas 

trīs Pateicības; 

 VI Starptautiskais akordeonistu solistu konkurss “Naujene 2018” –  III vieta; 

 XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku koklētāju ansambļu skate – 

koklētāju ansamblis “Skandīne” iegūst I pakāpi A grupā; 

 II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru festivāls – konkurss “CON 

ANIMA”  - simfoniskais orķestris “Draugi” iegūst I pakāpes diplomu (pēc 

punktiem II vieta) 
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 Starptautiskais koru konkurss “Riva del Garda” Itālijā – bērnu koris “Via 

Stella” iegūst zelta Diplomu; 

 IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss “VIVA LA MUSICA” – iegūta 

Pateicība; 

 II Starptautiskais A.Ločerio akordeonistu konkurss – III vieta; 

 IV Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss Koknesē -  

saņemta Atzinība; 

2017. gads 

 Valsts konkurss Taustiņinstrumentu spēlē - Klavierspēlē, II kārta Jelgavā – 

divas Atzinības;  

 XIII Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju konkurss Koknesē – 

III vieta;   

 Bauskas un Vecumnieku novadu koru koncerts “Ceļš uz mājām” Bauskas 

kultūras centrā, piedalās bērnu koris „Via Stella”; 

 Orķestra „Draugi” piedalīšanās III LOA festivālā Rūjienā un Cēsu koncertzālē; 

 VI Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss – saņemts Diploms; 

 XV Starptautiskais koru konkurss – festivāls Tallinā, bērnu koris „Via Stella” 

saņem Atzinību folkloras kategorijā; 

 Eiropas koru olimpiāde Rīgā, Korim „Via Stella” bērnu koru kategorijā ZELTA 

DIPLOMS, NĀCIJU GRAND PRIX 2017 – ZELTA MEDAĻA; 

 XXIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Siguldā – divas Atzinības 

 5. Vecumnieku novada dziesmu un deju svētki, lielkoncerts „Mana tauta”; 

 Valsts konkurss „TALANTS LATVIJAI” – III vieta 

 VI Latvijas Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kokles spēles audzēkņu 

konkurss Iecavā – divas III vietas; 

 I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu flautas spēles audzēkņu konkurss 

Ulbrokas MMS, saņemta Pateicība; 

 Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles 2.klašu audzēkņu festivāls 

„Pavasar joku karnevāls”, piedalās 3 audzēkņi; 

 Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu mazo vijolnieku konkurss „SIENĀZIS 2017”, 

saņemti divi II un divi III pakāpes diplomi; 

 XII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu spēles konkurss – divas I vietas un Atzinība; 
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 Pierīgas reģionu koklētāju ansambļu koncerts, piedalās koklētāju ansamblis 

„Skandīne”. 

 

2016.gads 

 Kora „Via Stella” 20 gadu jubilejas koncerts „Balta doma baltā naktī”, 

Rundāles pilī; 

 Skolas 20 gadu jubilejas koncerts „20 gadi stāstos”, Vecumnieku tautas namā; 

 Jauniešu simfoniskā orķestra „Draugi” koncerts „Partitūras stāsts”, 

Vecumnieku tautas namā; 

 Skolas 20 gadu jubilejai veltīts skolotāju koncerts un A. Linkevičas akvareļu 

gleznu izstāde „Dabas mūzika”; 

 Jauniešu simfoniskā orķestra „Draugi” koncerts mūzikas festivālā Jaunjelgavā; 

 VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu 

konkurss – saņemts viens Dalībnieka sertifikāts; 

 Koncertcikls Latvijas baznīcās - G.B.Pergolezi „Stabat Mater”, piedalās bērnu 

koris „Via Stella”; 

 IV Starptautiskais L. Garūtas konkurss Siguldā – saņemta Atzinība 

 X Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. – 4. klašu klavierspēles audzēkņu 

konkurss, Dobele – II vieta 

 II jauno pianistu festivāls Debija 2016 – saņemtas 2 Pateicības 

 Reģionu Mūzikas skolu koru festivāls „Lai sasaucamies, lai dziedam”, Jelgavā, 

piedalās bērnu koris „Via Stella”; 

 Valsts konkurss Taustiņinstrumentu spēlē -Akordeona spēlē, II kārta Jelgava 

– III vieta 

Mākslas programmā 

2019. gads 

 Profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts 

konkurss – Dabas objektu pētījumi , 3 audzēkņi piedalās finālā, iegūta 1 

Atzinība; 

 II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu 

minot” par tēmu Klusā daba. Lauku veltes., iegūtas 2 I vietas, 1 II vieta, Eiropas 

informācijas centra simpātiju balva, Jelgavas novada Domes simpātiju balva un 3 

Pateicības;   
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 XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”, iesūtīti 9 

darbi; 

 Latvijas mākslas skolu grafikas darbu konkurss “Siguldas līnija” – iesūtīti 4 darbi; 

2018. gads 

 Rīgas brīvostas vizuālās mākslas konkurss “Mana nākotnes osta”, finālā divas 

uzvarētājas, kuru darbi iekļauti brīvostas kalendārā; 

 Konkurss Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes – izstādē piedalās četri darbi; 

 III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu 

vizuālās mākslas konkurss „Skani, mana tēvu zeme” – II vieta, divas Atzinības un 

četras Pateicības; 

 Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Tu esi PUTNS. IRBĪTE” – I vietas un 

divas Pateicības; 

  Jāzepa Pīgožņa balva jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem – viena 

Atzinība, trīs Pateicības; 

 Radošo darbu konkurss “Govju parāde” Ogrē – 10 audzēkņu grupa ieguvusi 

žūrijas simpātiju balvu un Atzinību; 

 Bērnu zīmējumu konkurss veltīts Rotko centra 5 gadu jubilejai – piedalās trīs 

audzēkņi, viens iekļūst Finālā; 

 Profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts 

konkursa Fināls – piedalās 6 audzēkņi; 

 I Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu 

minot” par tēmu Ainava – saņemtas sešas Pateicības; 

 Konkursizstāde grafikā “ 100 grāmatzīmes Latvijai”  - saņemtas sešas Pateicības; 

 XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” - divas 

Atzinības. 

2017. gads 

 Starptautiskā jauniešu laikmetīgās mākslas triennāle EKSPERIMENTA, A. A. 

Dručkas, K. Lavrinovičas, U. Rušmanes kopdarbs vēja zvani „Laiks nav nauda” 

izvirzīts uz Latvijas ekspozīciju Tallinā; 

 Latvijas mākslas skolu audzēkņu konkurss „Rīgas Jūgendstila centrs” -  sešas 

Atzinības; 

 Profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss – grafiskais 

dizains, saņemtas divas Atzinības; 
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 Aizputes MS un M. Freimaņa fonda rīkotais Latvijas mākslas skolu audzēkņu 

glezniecības konkurss „Dzīve kā košums”  - saņemtas 13 Pateicības; 

 II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu 

vizuālās mākslas konkurss „Skani, mana tēvu zeme” – saņemtas četras 

Pateicības. 

 

2016. gads 

 Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkurss „Siguldas līnija”, tēma 

„Mana grāmata” - trīs Atzinības; 

 Aizputes MS un M. Freimaņa fonda rīkotais Latvijas mākslas skolu audzēkņu 

glezniecības konkurss „Dziesma” - četras Atzinības; 

 Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolas 

vizuālās mākslas konkurss „Skani, mana tēvu zeme” – divas I vietas,  II vieta un 

trīs Atzinības; 

 Radošo darbu konkurss „Iepazīsim ceļotāju – mazo gulbi”, iesūtīti 25 darbi, kuri 

saņem Atzinības; 

 Profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss – veidošana 

„Putns” -  4 darbi piedalās valsts kārtā. 

 

Vērtējums - ļoti labi 

 

4.4. JOMA - ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Kritērijs – 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts; 

Skolā visiem izglītojamajiem ir labvēlīgs psiholoģiskais klimats. Gan pedagoģiskais, 

gan saimnieciskais personāls rūpējas par bērnu emocionālo stāvokli un, ja 

nepieciešamas sniedz morālu atbalstu vai padomu. 

Mācību gada sākumā sastādot stundu sarakstu, vadība un skolotāji ņem vērā 

izglītojamo dzīves vietu, transporta kustību un ģimenes apstākļus. 

Stundu laikā un arī ārpusstundām skolotāji sniedz atbalstu izglītojamajiem. 

Izglītojamie var brīvi kontaktēties ar skolas personālu, izteikt savu viedokli un saņemt 

atbildes. 



 VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 2019 37 

Konflikti izglītojamo starpā līdz šim nav veidojušies. Bet, ja rodas problēmsituācijas, 

tad iesaistoties pedagoģiskajam personālam, tās tiek risinātas. 

Skolas 1. stāvā ierīkota izglītojamo atpūtas telpa. Tajā audzēkņi uzturas no stundām 

brīvajā laikā – lasa, mācās, sarunājas, ietur vieglu maltīti. Visi skolas izglītojamie 

skolas telpās var atrasties skolas darba laikā. Īpaši tālāk dzīvojošie audzēkņi, kuri 

sagaida transportu vai vecākus.  

Skolas personāls un izglītojamie ir informēti kā rīkoties traumu vai pēkšņas 

saslimšanas gadījumos.     

Vērtējums - ļoti labi 

 

 

Kritērijs – 4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri atrodas redzamā vietā un ar tiem 

tiek iepazīstināti audzēkņi katra mācību gada sākumā. 

Ienākot skolā, vējtverī pie sienas atrodas Noteikumi “Kārtība, kādā Vecumnieku 

Mūzikas un mākslas skolā uzturas nepiederošas personas”.  Pirms katra ārpusskolas 

pasākuma, pedagogs rakstiski informē vadību par pasākuma dalībniekiem un 

atbildīgo personu un veic audzēkņu instruktāžu, pēc kuras noklausīšanās katrs 

audzēknis parakstās. Veidlapas ar audzēkņu un pedagogu parakstiem glabājas skolas 

direktores kabinetā. 

Pamatojoties uz skolas Nolikumu un Likumu par darba aizsardzību, ir izstrādāti 

Ugunsdrošības dokumenti un Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras 

nolikums un dokumenti. Skolā ir veikta darba vides risku novērtēšana un obligātās 

veselības pārbaudes personālam. Ir izstrādātas darba aizsardzības instruktāžas un 

žurnāli. Skolai ir Civilās aizsardzības pasākumu plāns. 

Skolā darba drošības un darba aizsardzības kontroli veic skolas direktore sadarbībā ar 

SIA  “Sunstar Group” (iepriekš „Media Control”) ugunsdrošības un darba aizsardzības 

speciālistiem. 

Mācību telpu un kabinetu platība atbilst īstenojamo izglītības programmu 

veicamajām aktivitātēm. Individuālo stundu mācību telpu platība ir 16 kvm., grupu 

stundu – 33 un 70 kvm. Skolā ir koncertzāle – izstāžu zāle un viena kamerzāle. 
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Koridoru un vestibilu kopējā platība ir pietiekoša un nerada problēmas ne skolas 

ikdienas mācību procesā, ne arī lielākos pasākumos. 

Mācību un koplietošanas telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri – higiēniskajām 

prasībām. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar rīcību ekstremālos gadījumos un 

ar darba drošības noteikumiem klasēs. 

Reizi mācību gadā mākslas programmas audzēkņi saņem instrukciju no skolotājiem 

un parakstās e-klases izveidotajās veidlapās par darba drošību garfikas stundās, par 

darba drošību darbā ar stiklu, darbā ar nazi un citiem asiem priekšmetiem un par 

darba drošību darbā ar krāsām un lakām. Ar drošības instrukcijām tiek iepazīstināti 

arī mūzikas programmas audzēkņi un tie parakstās e-klases izveidotajās veidlapās. 

Parakstītās veidlapas glabājas direktores kabinetā.  

Vienu reizi mācību gadā tiek organizētas praktiskās evakuācijas mācības. 

Skolā atrodas medicīniskās pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas. Skolas 

evakuācijas plāni atrodas redzamās vietās. Pirmā stāva vestibilā ir pieejams „Venden” 

ūdens. 

Skolā ir video novērošana, 1. stāvā atrodas garderobe, kurā dežurē garderobists – 

dežurants. Dežurants atbild par kārtību skolas koplietošanas telpās un par klašu 

atslēgām. Audzēkņiem nepieciešamības gadījumā ir pieejams skolas dežurantu 

mobilais tālrunis.  

Atbilstoši Darba aizsardzības likumam divas reizes gadā notiek skolas darbinieku 

instruktāža darba drošībā un ugunsdrošībā. 

Vērtējums - labi 

 

Kritērijs – 4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Mācību procesa laikā skola organizē audzēkņu mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu, 

iesaista projektos un to organizēšanā. Katru gadu audzēkņi piedalās izstāžu 

veidošanā, ekskursijās, radošajās darbnīcās, radošos projektos un pieredzes 

apmaiņas pasākumos, apmeklē kultūras notikumus. 

Skolā viesojas bijušie absolventi, kuri ar savu piemēru iedvesmo skolas esošos 

audzēkņus.  

Skola ir atvērta sadarbībai ar dažādām iestādēm un organizācijām. Aktīva radošā 

darbība notiek novada rīkotajos pasākumos. 
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Audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētku un 

citu nozīmīgu pasākumu organizēšanā un dalībā.  

Skola aktīvi iesaistās novada rīkotajos patriotiskajos pasākumos: muzikālie 

priekšnesumi Lāčplēša dienā (kapos pie pieminekļa) un gaismas instalācijas pie 

skolas, Represēto pasākumos tautas namā un pie piemiņas akmens Vecumnieku 

stacijā, 18. novembra Valsts svētku pasākumos u.c. 

Personības veidošanai īpaši atbalstām audzēkņu iniciatīvas, piemēram, mākslas 

programmas audzēkņu personālizstāžu veidošanu. Šo izstāžu veidošanas process 

ietver visus svarīgos posmus – darbu sagatavošana, eksponēšana, atklāšanas 

pasākuma organizēšana, runas sagatavošana, izstādes viesu uzņemšana, 

komunikācija, sarunas ar vietējo presi utt.  

Lai veidotu audzēkņus par kulturālām personībām, kā misiju uztveram 

nepieciešamību jauniešus iepazīstināt ar Latvijas koncertzālēm, operu, jaunāko 

repertuāru, aktuālākās izstādēm muzejos un galerijās. 

Sadarbojoties ar Vecumnieku novada domi, audzēkņiem tiek dota iespēja muzicēt 

ārzemēs. 

Jau kopš 2010. gada apvienotais simfoniskais orķestris „Draugi” organizē 

koncertturnejas ārpus Latvijas robežām. Slovākija, Polija, Čehija, Austrija (2010), 

Parīze, Luksemburga (2012), VIII starptautiskais koru un orķestru mūzikas festivāls 

Lago di Garda, Itālijā (2014.). 

Kā pēdējais jāpiemin VIII starptautiskais mūzikas festivāls “Costa Barcelona”, Spānijā 

(2019.). Festivāla ietvaros orķestra dalībnieki un pedagogi viesojās Spānijas pilsētā 

Vila Real, kur dzīvo un strādā skolas čella spēles programmas absolvente un skolas 

orķestra bijusī dalībniece.  

Orķestra dalībniekiem tika organizēta oficiāla pieņemšana pie Vila Real pilsētas mēra, 

vakara koncerts, kas izskanēja ar grandiozām ovācijām un svinīgās vakariņas. 

Koncertu diriģēja ne tikai mūsu diriģenti, bet arī spāņu diriģents Josephs Gil Gil. Tas 

bija neaizmirstams emocionāls pārdzīvojums gan jaunajiem mūziķiem, gan 

pedagogiem.        

Bērnu koris „Via Stella” 2017. gadā muzicējis Igaunijā, bet 2018. gadā piedalījās 

starptautiskajā koru konkursā Rava di Garda, Itālijā. 2018. un 2019. gadā korim bijuši 

vairāki koncerti Lietuvā. 
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Mākslas programmas audzēkņiem tiek dota iespēja iesaistīties grāmatu veidošanā. 

Līdz šim kopā veidotas un izdotas trīs grāmatas – krāsojamā grāmata „Vecumnieku 

novada vēsturiskās ēkas”, krāsojamā grāmata senioriem “Gadalaiki” un A. Sproģes un 

G. Viegliņas – Vallietes grāmata “Vecumnieku ļaudis. Ceļojums laikā”.  

Sadarbībā ar Vecumnieku novada iestādēm un uzņēmumiem mākslas programmas 

audzēkņi piedalās logo konkursos. Iegūtā I vieta kļūst par attiecīgā pasūtītāja 

logotipu. Mūsu audzēkņu veidotais logo ir Vecumnieku Tautas namam, Vecumnieku 

novada Dziesmu un deju svētkiem, Vecumnieku novada darts klubam, Vecumnieku 

novada uzņēmēju biedrībai. 

Skola sadarbojas ar Vecumnieku ev. luterisko baznīcu, piedaloties labdarības 

pasākumos, Latvijas baznīcas dienu pasākumos, rīkojot koncertus un izstādes. 

Jau 23 gadus ik vasaru tiek organizētas radošās nometnes Kolkā, kur bērni muzicē, 

zīmē, dejo utt. Nometnes tiek rīkotas pēc vecumposmiem un katras nometnes 

noslēgumā notiek koncerts vecākiem. 

Pamatojoties uz Skolas nolikumu un Reglamentu par Interešu un neformālās 

izglītības programmu īstenošanu (apstiprināts Vecumnieku novada Domē), jau 

vairākus gadus skolā darbojas interešu un neformālās izglītības programmas mūzikā 

un mākslā. Tā ir laba prakse dot iespēju tiem audzēkņiem, kuri dažādu iemeslu dēļ 

nevar mācīties profesionālās ievirzes programmās. Arī šo programmu izglītojamie 

aktīvi tiek iesaistīti skolas tradīcijās un kultūras pasākumos. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

Kritērijs – 4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Skolas galvenā prioritāte ir mērķtiecīga audzēkņu motivēšana izglītības turpināšanai 

mūzikas vai mākslas vidusskolās. 

Skolā ir pieejama informācija par tālākām profesionālās izglītības iespējām. Audzēkņi 

tiek iepazīstināti ar profesionālās vidējās izglītības iestādēm Latvijā, kā arī informēti 

par mūzikas un mākslas jomā iegūto zināšanu pielietojumu citās mācību iestādēs. 

Mūzikas jomā skolā tiek piedāvāts padziļinātais mācību gads pēc skolas beigšanas 

apliecības saņemšanas, ja audzēknis nolēmis turpināt mācības profesionālās vidējās 

izglītības mācību iestādēs. 

Pedagogi savlaicīgi sniedz informāciju par konsultācijām, palīdz sagatavoties 

iestājpārbaudījumiem. 
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Skolas organizētajās vecāku sapulcēs, vienmēr tiek sniegta informācija par 

tālākizglītību, par mūzikas un mākslas izglītības nozīmi arī  citu profesiju izvēlē, 

uzklausīti vecāku jautājumi un viedokļi. 

Skola seko līdzi savu absolventu turpmākām gaitām. Regulāri uz skolu tiek aicināti 

absolventi ar koncertprogrammām, skolas pasākumos muzicē pedagogi.  

Skolā tiek rīkoti mūzikas vidusskolu un augstskolu audzēkņu koncerti, kas sniedz gan 

muzikālu baudījumu, gan paplašina zināšanas par tālākās izglītības iespējām. Skolā 

viesojušies un koncertprogrammas atskaņojuši Rīgas Doma kora skolas vokālās 

nodaļas audzēkņi un džeza mūzikas programmas audzēkņi, Rīgas Jāz. Mediņa 

Mūzikas vidusskolas klavierspēles audzēkņi ar koncertprogrammu „Pavasara 

plaukumā”, Ventspils Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas pedagogu 

A.Štrausa un A. Puziņa audzēkņi, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora J. 

Kalnciema klavieru klases audzēkņu koncerts „Rudens mūzika” un A. Eglītes kokles 

klases audzēkņu koncerti u.c. 

Mākslas programmā pie diplomdarbu aizstāvēšanas tiek pieaicināti skolas absolventi, 

kuri ir profesionāli mākslinieki vai turpina savu karjeru mākslas izglītības jomā. 

Skola aktīvi iesaistās valsts un starptautiskā mēroga organizētajos konkursos, 

festivālos, mākslas forumos un u.tml. pasākumos. 

No 2017. gada skolā regulāri tiek rīkotas profesionālu mākslinieku izstādes, tikšanās 

ar autoriem. Audzēkņi saņem informāciju par mākslinieku karjeru. Audzēkņi savas 

zināšanas aktīvi pielieto zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā vidējās izglītības 

iestādēs. 

Skola atbalsta mūzikas vidusskolu un augstskolu studentu mācību prakses ar skolas 

instrumentu spēles audzēkņiem un kori.  

Vērtējums – ļoti labi 

 

Kritērijs – 4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Mūzikas un mākslas skolas pedagogi savā darbā izmanto dažādas mācību metodes 

mācību procesa diferenciācijai. 

Individuālais darbs ārpus stundu laikā ar talantīgajiem audzēkņiem norisinās pirms 

konkursiem, skatēm un tematiskiem  pasākumiem. Skola atbalsta talantīgo audzēkņu 

un viņu pedagogu dalību konkursos, izstādēs un projektos. Talantīgo audzēkņu 

sasniegumi un to pedagogu darbs atzinīgi tiek novērtēts mācību gada noslēgumā. 
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Ja audzēknis ir ilgstoši slimojis, pedagogs strādā individuāli, lai pabeigtu iesāktos 

darbus. Ārpus nodarbībām tiek organizētas konsultācijas, kā individuāla atbalsta 

forma, iepriekš vienojoties ar audzēkni un ja nepieciešams - arī ar vecākiem. 

Mākslas priekšmetu apguvē tiek ievērotas metodes darbā ar audzēkņiem, kuriem ir 

mācību programmas apguves grūtības. Šiem audzēkņiem ir dota iespēja stundā 

neizdarīto apgūt ārpuss stundu laika. 

 

 

Kritērijs – 4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Līdz šim profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību procesā skola nav 

praktizējusi darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Uzlabojot skolas galveno ieeju 

atbilstoši prasībām un ņemot vērā plašās telpas un 1. stāva plānojumu, tās varētu 

piemērot izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. 

Kopš 2009. gada interešu un neformālās izglītības ietvaros skola piedāvā Mūzikas 

terapijas nodarbības, kurās strādā profesionāls Mūzikas terapeits. 

Nepieciešamības gadījumā, skolas pedagogi ir gatavi apgūt papildus zināšanas un 

strādāt ar audzēkņiem ar īpašajām vajadzībām.  

Vērtējums - labi 

 

Kritērijs – 4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbība ar vecākiem sākas brīdī, kad bērns uzņemts kādā no skolas piedāvātajām 

izglītības programmām. 

Skola regulāri informē vecākus par skolas dzīvi, mācību procesa norisi un audzēkņu 

sasniegumiem. Vecāki regulāri tiek informēti par audzēkņu mācību sasniegumiem un 

kavējumiem. Kopš skolā darbojas e – klase, sadarbība starp audzēkņu vecākiem 

notiek virtuāli. Nepieciešamības gadījumā informācija tiek nodota telefoniski vai 

rakstiski, vai vienojoties par tikšanos skolā. 

Sevišķi pirmajos mācību gados sadarbība ar audzēkņa vecākiem ir intensīvāka. Vecāki 

tiek aicināti piedalīties izglītojošos un informējošos pasākumos, koncertos, mākslas 

izstādēs, skatēs, radošos pasākumos, kā arī vecāku sapulcēs, lai iegūtu priekšstatu 

par audzēkņu mācību un audzināšanas darbu. 

Ikgadējās vecāku sapulcēs tiek pieaicināti speciālisti ar lekcijām, kā piemēram - „ Kā 

parūpēties par bērnam atbilstošu mācību un papildus nodarbību slodzi mācību gada 

Vērtējums - labi 
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laikā”, “Stājas veidošana un ķermeņa atbrīvošanas vingrojumi”. Lai noskaidrotu 

dažādus aktuālus jautājumus, vecāku sapulcēs regulāri veicam anonīmu anketēšanu. 

Katra mācību gada sākumā uz sapulci tiek aicināti sagatavošanas un 1. klases vecāki, 

bet mācību gada beigās – absolventu vecāki. Vecāku sapulces un Skolas padomes 

sapulces tiek protokolētas. Tajās tiek atspoguļotas arī aptaujas anketu kopsavilkumi. 

Vecāki labprāt apmeklē skolas rīkotos koncertus un ārpusskolas pasākumus. Īpaša 

atsaucība ir jūtama no lielo kolektīvu – kora un orķestra dalībnieku vecākiem. Vecāki 

atbalsta un palīdz lielu pasākumu organizēšanā un koncertu izbraucienos. 

Iecienīti ir skolas Ziemassvētku un pavasara koncerti, kurus rīko katras instrumentu 

spēles programmas pedagogs. Pēc koncertiem notiek sarunas ar bērniem un 

vecākiem neformālā gaisotnē. 

Katru mācību gadu vecāki tiek iesaistīti specifisku materiālu sagādē – kokmateriāli, 

stikli, lielformāta papīri un tml. 

2016. gadā tapa vērienīgs projekts mākslas programmas pedagogiem sadarbojoties 

ar vecākiem. Pie skolas ieejas fasādes tika izveidota flīžu mozaīka, ko pēc mākslas 

skolotājas skices izstrādāja Vēveru ģimene. 

Par izglītības iestādes darbu var iegūt informāciju skolā pie ziņojuma dēļa, skolas 

mājas lapā www.vecumniekumms.lv kā arī Facebook profilā un Vecumnieku novada 

mājas lapā www.vecumnieki.lv, un novada laikrakstā „Vecumnieku ziņas”. 

 

Vērtējums - labi 

4.5. JOMA - IESTĀDES VIDE 

Kritērijs – 4.5.1. Mikroklimats 

Skola Vecumnieku novadā ir viena no galvenajām institūcijām, kas formē iedzīvotāju 

kultūrvides, dzīves kvalitātes un vērtību izpratni. 

Skolas vadībai, sadarbojoties ar pedagogiem, ir izveidota skolas grafiskā dizaina 

koncepcija, kura atklāj un vizualizē skolas identitāti, darbības jomas un raksturīgās 

vērtības. 

Mikrovide starp skolas saimnieciskajiem darbiniekiem, pedagogiem un audzēkņiem ir 

pozitīva. Saskarsmē augsti tiek novērtēta savstarpējas cieņas ievērošana, godīgums 

un sapratne. Konfliktsituācijas skolā notiek ļoti reti un tās tiek toleranti risinātas. 

http://www.vecumniekumms.lv/
http://www.vecumnieki.lv/
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Skolas estētiskā vide, darba plāns un radošie pasākumi veido labvēlīgu sadarbības 

vidi skolā starp mākslas un mūzikas programmas pedagogiem un audzēkņiem. Tā 

mijiedarbojas un papildina viena otru. 

Radošās aktivitātes un tradīcijas skolā tiek veidotas tā, lai veicinātu piederības sajūtas 

veidošanos. Īpaši skolā tiek atzīmēti visi Latvijas valstij svarīgie svētki, kuros tiek 

iesaistīti visi – gan audzēkņi un skolotāji, gan tehniskais personāls, pat vecāki. Ļoti 

gaidīts notikums ir ikgadējais izlaidums, diplomdarbu aizstāvēšana.  

Skolā atgriežas skolas absolventi, lai spēlētu orķestrī, piedalītos skolas rīkotos 

pasākumos. 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi un tos ievēro gan 

skolas audzēkņi, gan darbinieki. Uzsākot darbu, jaunie skolotāji tiek iepazīstināti ar 

ētikas kodeksu un skolas tradīcijām.  

Vismaz divas reizes gadā skolas vadība rīko kolektīva saliedēšanas un komandas 

veidošanas pasākumus skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

Kritērijs – 4.5.2. Fiziskā vide 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolas iekšējās un ārējās vides sakoptībai. 

Koplietošanas telpas un mācību klases ir estētiski noformētas. Vestibilos tiek rīkotas 

izstādes un veidots noformējums atbilstoši skolas pasākumu norisei. Telpās ir zaļumi 

un telpaugi. Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas un vēdinātas. 

Ikdienas mācību procesā skolas dežuranti rūpējas par tīrības un kārtības ievērošanu 

skolā. 

Skolā ir paredzēta telpa audzēkņu atpūtai un personāltelpa skolas darbiniekiem. 

Audzēkņu un vecāku atpūtas telpā ir izveidots mākslas programmas audzēkņu griestu 

gleznojums, tur regulāri tiek izstādītas izstādes, tiek pieejami jaunākie preses 

izdevumi. 

Skolas apkārtne ir sakopta un tiek uzturēta labā kārtībā. Projekta ”Putni” ietvaros, 

mākslas programmas audzēkņi apgleznojuši ēkas aizmugurējo fasādi. Tur iekopta arī 

zaļā zona ar puķu dobēm, kur pavasarī notiek darbs plenērā. Sadarbības projekta 

ietvaros, skolas ieejas fasādi rotā flīžu mozaīka. Projekta „Apgleznotie akmeņi” darbi 

atrodas skolas teritorijā. Pie skolas atrodas velosipēdu novietne. 
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Sanitārhigiēniskie apstākļi telpās tiek kontrolēti un atbilst mācību procesa prasībām. 

Skolā regulāri tiek veiktas uzraugošo institūciju pārbaudes par ugunsdrošību, 

elektrodrošību un sanitāri higiēnisko normu ievērošanu. Kontrolējošo institūciju 

pārbaužu dokumenti un akti ir pieejami. 

Vērtējums - labi 

 

4.6. JOMA - IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs – 4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

2005. gada decembrī ( Vecumnieku pagasta sēdes protokols Nr. 13, 22.12.2005.) 

Vecumnieku pagasta padome iegādājās no K/S „Arāji” (no 1996. gada telpas tika 

īrētas) ēkas daļu Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Līdz ar to skolai ir savas 

neatkarīgas telpas ar kopējo platību 894 kvm., kas ir pašvaldības īpašums. 

Vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošana notiek 3 mācību telpās un 

palīgtelpās. Palīgtelpas ar 4 izlietnēm, darba galdu un keramikas un stikla 

apdedzināšanas krāsni. 

Līdz šim mācību telpu skaits un kabinetu platība atbilda īstenojamo izglītības 

programmu veicamajām aktivitātēm. Tomēr pieaugot mākslas programmas 

aktivitātēm un patstāvīgam audzēkņu skaitam, kā arī īstenojot interešu izglītību pēc 

sabiedrības pieprasījuma, ir secināts, ka telpas ir daudz par maz. Tāpēc mācību gada 

sākumā rūpīgi jāplāno stundu saraksts un telpu noslogojums. 

2017. gada vasarā tika izstrādāta skolas paplašināšanas vīzija, kuras realizācija 

atrisinātu telpu problēmu un nodrošinātu skolas piedāvāto pakalpojumu strauju 

attīstību. 

Mūzikas programmu īstenošana notiek 13 telpās. Skolā ir koncertzāle – izstāžu zāle 

un viena kamerzāle. Koridoru un vestibilu kopējā platība ir pietiekoša un nerada 

problēmas ne skolas ikdienas mācību procesā, ne arī lielākos pasākumos. Mācību un 

koplietošanas telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri – higiēniskajām prasībām. 

Teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums atbilst 

profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Katru gadu tiek organizēta 

materiālo resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana. Materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošanai regulāri tiek rakstīti projekti. 2017. gadā, piesaistot KKF 

finansējumu, ir iegādātas jaunas klavieres, 2019. gadā KKF atbalstīja digitālo klavieru 

iegādi solfedžo klasei. 
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2019. gadā Akordeona spēles programma aprīkota ar jaunu instrumentu – 

Weltmeisters – Saphir (120 basi). 

Projektu ietvaros, skola iegādājusies stikla un keramikas apdedzināšanas krāsni, bet, 

ņemot vērā darba intensitāti un krāsns noslogojumu, tā ir nolietojusies. Tāpēc 

regulāri tiek rakstīti jauni projekti krāsns iegādei. 

Lai veiksmīgi noorganizētu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu mākslas un dizaina 

izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa darbu eksponēšanu 2019. gada aprīlī, 

ar Nacionālā kultūras centra atbalstu skolas telpas (klases telpa, gaiteņi, vestibils, 

izstāžu zāle) tika aprīkotas ar gleznu piekares sistēmām. 2019.gada nogalē plānots 

skolas zāli aprīkot ar profesionāliem prožektoriem gleznu izstādēm. 

2019. gadā skola uzsāk audzēkņu apmācību datordizainā, tāpēc mākslas klase 

aprīkota ar četrām darbavietām priekšmeta apguvei. Tāpat mākslas klases 

aprīkojums papildināts ar projektoru un ekrānu. 

Izglītību programmu apguvē tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas. Teorētisko 

priekšmetu stundām skolā ir pieejama interaktīvā tāfele, portatīvie datori, 

projektors, videoiekārtas un brīvs bezvadu interneta pieslēgums. 

Mācību programmu apguvē tiek pielietotas datorprogrammas – Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Finale. Kolektīvās muzicēšanas vajadzībām tiek veidoti 

aranžējumi. Grupu stundām izstrādāti pārbaudes darbi. 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi atrodas katrā klasē. Mācību metodiskais 

nodrošinājums ir pietiekošs, lai pilnvērtīgi tiktu organizēts izglītības process. 

Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar materiāltehnisko līdzekļu izmantošanas 

kārtību, rīcību ekstremālos gadījumos un ar darba drošības noteikumiem klasēs. 

 

Vērtējums - labi 

 

Kritērijs – 4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls. 

Ar 2019./2020.mācību gadu skolā strādā 25 pedagogi un 5 tehniskie darbinieki. 2019. 

gada septembrī skolā darbu uzsāk četri jauni skolotāji. 

Visu skolotāju izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Darbinieku 

pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas amatu aprakstos un darba pienākumos. 
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Pedagogi ir informēti par skolas uzdevumiem skolotāju tālākizglītībā. 

Skola atbalsta skolotāju profesionālo pilnveidi, apmaksājot kursus un seminārus, kā 

arī piedalīšanos citos radošos projektos un pasākums, kas saistīti profesionālo 

pilnveidi savā profesijā. 

Skola regulāri rīko dažādas meistarklases, kas ir iespēja gūt jaunas zināšanas un 

mācīties no citu pieredzes gan mūsu skolas, gan apkārtējo skolu pedagogiem. Nereti 

meistarklašu vadīšanā iesaistās arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas skolotāji, 

kā piemēram – meistarklasi “Mūsdienīga pieeja instrumenta spēles apguvē. 

Improvizācija. Tehnoloģijas.” vadīja skolas klavierspēles pedagogs Eduards Grieznis, 

pieaicinot profesionālu flautisti Maiju Kļaviņu. 

Skolotāji aktīvi veido savu profesionalitāti ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas 

robežām. 

2018. un 2019. gadā vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja un gleznošanas 

pedagoģe apmeklējusi Rundāles novada VII un VIII glezniecības simpoziju, kā arī 

piedalījusies starptautiskajā Baldones novada glezniecības plenērā. 

2017. gadā divas mākslas programmas skolotājas apmeklēja profesionālās 

kompetences pilnveides programmu „Laikmetīgā māksla kā ierosme mācību saturā 

un metožu pilnveidē mākslas izglītībā” Venēcijā. Kā arī kopā ar audzēkņiem 

apmeklēta starptautiskā laikmetīgās mākslas triennāle EKSPERIMENTA Igaunijā. 

Solfedžo skolotāja un kora “Via Stella” vadītāja Liene Batņa ir arī Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas katedras Mūzikas un dejas 

pedagoģijas nodaļas vadītāja un lektore, kas nodrošina veiksmīgu skolas saikni ar 

akadēmiju.  

Orķestra skolotāji apmeklēja VII Igaunijas simfonisko orķestru asociācijas festivālu un 

ESOL ģenerālo asambleju. 

Pedagoģiskais personāls un to izglītības dokumentu uzskate atrodama Valsts 

izglītības informācijas sistēmā VIIS. 

Tehniskie darbinieki savus darba pienākumus veic atbildīgi un rūpīgi. Īpaši uzteicams 

ir skolas lietvedes – komunikācijas speciālistes darbs, kas iegulda laiku, lai 

popularizētu skolu, veiksmīgi vadītu iestādes ārējās komunikācijas procesus. 

Katru gadu skolas vadība Vecumnieku novada Domei apbalvošanai izvirza vairākus 

skolas darbiniekus. Atzinības tiek pasniegtas Skolotāju novada konferencēs, Goda  

 raksti  - 18. novembra Valsts svinīgajā pasākumā. 
Vērtējums – ļoti labi 
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4.7. JOMA - IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Kritērijs – 4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Vecumnieku novada Dome sadarbībā ar novada izglītības iestāžu direktoriem ir 

izstrādājusi Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģiju 2019. – 2023. gadam, 

kurā ietverti arī Mūzikas un mākslas skolas mērķi un uzdevumi. Stratēģijā kā 

problēma apzināta skolas telpu trūkums un paplašināšanas vajadzība. 

Izstrādes stadijā ir Vecumnieku novada Attīstības programma 2020. – 2026. gadam, 

kur Mūzikas un mākslas skolas direktore iesaistās publiskajās apspriedēs. Šīs 

programmas investīciju plāns paredz piesaistīt finansējumu 1 000 000.000 EUR 

apmērā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašināšanai un renovācijai.    

Skolai ir izstrādāts Attīstības plāns 2017. – 2021. gadam, kur noteiktas skolas 

attīstības un pilnveides prioritātes, attīstības plānā norādīti resursu avoti, atbildīgās 

personas, izpildes laiks un kontroles veids. 

Attīstības plāna izstrādāšanā un tā pilnveidošanā ir iesaistīts pedagogu kolektīvs un 

tehniskais personāls, vecāki un pašvaldība. Attīstības plāns veidots, pamatojoties uz 

reģionālajām pārmaiņām un sociālo pasūtījumu. 

2017. gada vasarā izstrādātā Skolas attīstības vīzija iezīmē skaidru attīstības kursu. 

Tas ir izaugsmes plāns, kas reāli iestrādāts arī novada Domes stratēģiskajos vidēja 

termiņa attīstības plānos.  

Lai nodrošinātu skolas pakalpojumu pilnveidi un daudzveidību, skolas ēkas 

rekonstrukcija un telpu skaita palielināšana ir vienīgais risinājums. 

Katru gadu skolā tiek izstrādāts skolas darba un metodiskais plāns.  

Darba plāni tiek apspriesti metodiskās komisijas sanāksmēs, vecāku sapulcēs, 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Skolā ir izstrādāts Audzināšanas darba plāns 2018. – 2020. gadam. 

Skolas vadība plāno nepieciešamo resursu iegādi izglītības programmu efektīvākai 

realizēšanai. Katru gadu budžeta ietvaros plānveidīgi tiek izstrādāti projekti skolas 

remontiem, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, metodisko materiālu 

papildināšanai. Plānošanas procesā tiek ņemti vērā pedagogu un vecāku ieteikumi. 

Vērtējums - labi 
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Kritērijs – 4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darba organizēšana notiek saskaņā ar Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 

nolikumu. Skolā ir skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Tā izstrādāta 

demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām. Dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai 2017. gadam, kura saskaņota ar LNA Jelgavas zonālo valsts arhīvu. 

Patstāvīgi un ilgstoši glabājamās lietas ik pēc trim gadiem tiek sakārtotas atbilstoši 

„Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumiem”. 

Skolā darbojas pedagoģiskā padome. Pedagoģiskās padomes sēdes tiek organizētas 

ne mazāk kā 3 reizes gadā. Visas sēdes tiek protokolētas. Sēdēs skolas vadība 

informē pedagogus par paveiktajiem darbiem un plānoto. Ikdienas mācību darbs vai 

steidzami jautājumi kādā jomā tiek izskatīti un izvērtēti metodisko komisiju vadītāju 

sēdēs. 

Skolā darbojas administratīvā padome. Tajā tiek izskatīti dažādi jautājumi par 

atbalstu audzēkņiem, par aktuālām problēmām skolas pamatdarbības jautājumos. 

Skolas administrācija organizē izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi. Direktore pārrauga pedagoģisko un saimniecisko personālu, 

materiālos resursus. Darbs notiek demokrātiski, ņemot vērā pedagogu un 

saimniecisko darbinieku ieteikumus un priekšlikumus. Skolas mācību darbu pārrauga 

direktores vietniece mācību darbā mūzikas programmā un direktores vietniece 

mācību darbā mākslas programmā. Regulāri tiek organizētas administrācijas 

sanāksmes, kā arī metodiskās komisijas sanāksmes. Vadītāji savas kompetences 

ietvaros pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. 

Komisiju vadītāji sadarbojas gan savā starpā, gan ar pārējo personālu. Skolā ir radoša 

sadarbības vide, pozitīvi tiek atbalstītas inovācijas un radošie projekti. 

Skolai ir Koplīgums, kuru pārrauga darba kolektīva izvirzīts pārstāvis. 

Nepieciešamības gadījumā var tikt sasaukta darba kolektīva sanāksme vai 

organizētas individuālas sarunas vadībai ar kolektīva pārstāvi. 

Ar katru darbinieku ir noslēgts Darba līgums. Visu skolas darbinieku pienākumi, 

tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku amata aprakstos. Skolā ir optimāls ar 

tendenci pieaugošs darbinieku skaits. 

Ikdienā notiek sadarbība ar pašvaldību, novada domes izglītības, kultūras un 

jaunatnes lietu komiteju. 

 Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolas tēla veidošanā un izkopšanā. 
Vērtējums - labi 



 VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 2019 50 

 

Kritērijs – 4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra un veiksmīga sadarbība ar Vecumnieku novada Domi. Pašvaldība 

finansē skolas uzturēšanu un līdzfinansē pedagogu darba atalgojumu. No 2016. gada 

septembra pašvaldība daļēji sedz mācību maksas sagatavošanas klases audzēkņiem. 

Ir izstrādāti Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.6 “Par vecāku 

līdzfinansējuma samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā”. Šie 

noteikumi paredz līdzfinansējuma atvieglojumus un maksas samazinājumus. 2019. 

gada 22. maijā Vecumnieku novada Domē ir no jauna aktualizēts un apstiprināts 

Reglaments par audzēkņu apbalvošanas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas 

skolā. Reglaments paredz naudas balvas audzēkņiem par dažāda mēroga 

sasniegumiem. 

2019. gada aprīlī skola uzņēmās sadarbībā ar Nacionālo Kultūras centru un biedrību 

“Latvijai un Vecumniekiem” uzņēmās organizēt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu 

mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa noslēguma 

semināru un svinīgo pasākumu ar nosaukumu “ Mākslas laboratorija” 

Vairāku gadu garumā skolai ir sadarbība ar Vecumnieku veco ļaužu pansionātu “ 

Atvasara”. 2018. gada vasarā zaļās prakses ietvaros mākslas programmas audzēkņi 

izstrādāja vestibila atpūtas zonas sienas gleznojuma dizainu un paši veica 

apgleznošanu. Ar svinīgu  pasākumu, piedaloties pansionāta iemītniekiem un 

personālam, notika jauno telpu atklāšana. Tāpat ik gadu februārī tiek organizēts 

audzēkņu un skolotāju koncerts senioriem.    

Audzēkņu darbu izstādes ir aplūkojamas Vecumnieku veselības centrā, pašvaldības 

sociālajā dienestā, Vecumnieku muzejā. Projektu ietvaros notikušas mākslas 

performances pie „jaunā” un „vecā” ezera.  

Skolas audzēkņi un pedagogi muzicē pašvaldības un pagastu tautas namu rīkotajos 

pasākumos novada ietvaros. Skola sadarbojas ar vispārizglītojošajām novada skolām 

un iestādēm, piemēram projekta ietvaros apgleznota ķieģeļa fasāde Vecumnieku 

pirmskolas un sākumskolas teritorijā. Vecumnieku pirmskolas un sākumskolas 

pedagogi un audzēkņi aktīvi apmeklē skolā rīkotās izstādes, veido radošās darbnīcas 

ar noteiktiem uzdevumiem skolas zālē. Skolas pedagogi piedalās žūrijas komisijas 

darbā novada un starpnovadu skolu rīkotajos mākslas un mūzikas konkursos. 
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Skolā notiek novada mēroga pasākumi – vokālais konkurss „BALSIS”, mūzikas 

priekšmeta olimpiādes u.c. 

Vairākus gadus tiek organizētas audzēkņu un pedagogu izstādes Bauskas 

Novadpētniecības un mākslas muzejā. 

Regulāri koncerti tiek sniegti Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Īpaši 

nozīmīgākajos Baznīcas kalendāra svētkos. Vairākus gadus skolas audzēkņi un 

skolotāji iesaistās Latvijas Baznīcu nakts pasākumos jūnijā. 

Koncerti notiek arī citās novada baznīcās – Valles un Skaistkalnes baznīcās.  

2019. gadā izveidojusies sadarbība ar Vecumnieku novada jauniešu domi. Tiek 

plānoti kopīgi radošie un labdarības pasākumi gada nogalē. 

 

Vērtējums – ļoti  labi 

5. Citi sasniegumi 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā kultūrizglītības skola novadā, tāpēc 

mūsu misija ir radīt kultūras un mākslas notikumus, kas bagātinātu Vecumnieku 

novada un tā apkārtnes ļaudis. 

Protams, skolas galvenais uzdevums ir nodrošināt audzēkņiem kvalitatīvu 

profesionālo ievirzi mūzikas un mākslas jomās. Taču jau vairākus gadus par savu 

misiju un mērķi skola izvirzījusi patriotisko audzināšanu, lai radītu ne tikai audzēkņos 

un skolas personālā, bet visā vietējā kopienā piederību savai skolai, novadam, valstij. 

Lai to veiktu, skola mērķtiecīgi, apzināti un regulāri rada, veido, organizē dažādus 

kultūras notikumus, kuru mērķis ir stiprināt valstsgribu, piederības apziņu savai 

tautai, savam dzimtajam novadam, Latvijai.  

Kopš 2016.gada skola regulāri veido latviešu profesionālo mākslinieku darbu 

izstādes, kas ir pieejamas visiem novada iedzīvotājiem. Īpaši tiek gaidīti autorvakari, 

kad paši mākslinieki iepazīstina ar darbiem, tehniku, ideju, savu kā mākslinieka 

veidošanās ceļu. Popularizēt latviešu profesionālo mākslu – tā ir skolas patriotisma 

apziņas tiešākā izpausme. 

2018./2019. mācību gadā, svinot Latvijas simtgadi, izstrādājām īpašu pasākumu ciklu, 

lai skolas audzēkņi skaidrāk apzinātos, kā Latvija kā valsts veidojusies un pastāvējusi 

100 gadu garumā. Sadarbojoties visiem skolas skolotājiem un tehniskajiem 

darbiniekiem, tika radīta iniciatīva “100 gadu 100 dienās”. Tas bija ļoti apjomīgs, 
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laika un satura ietilpīgs projekts. Galvenā ideja – reālās 100 dienās katru dienu 

izdzīvot vienu Latvijas gadu, sākot no 1918. Tās bija 100 dienas, kurās piedzīvojām 

valsts dibināšanu, Brīvības cīņas, brīvvalsts posmu, karu, okupācijas 50 dienas, 

Atmodu, atjaunotās valsts veidošanu un stiprināšanu, mūsdienas… 

Šīs simts dienas bija intensīvi piepildītas ar notikumiem: 

1)Tika izgatavots “laika dēlis”, kurā ikviens katru dienu varēja pārliecināties, kurā 

gadā skola “dzīvo”; 

2) katru dienu uz speciāli projektam veidota ziņojuma dēļa bija iespējams izlasīt par 

katra attiecīgā Latvijas valsts gada aktuālākajiem notikumiem politikā, kultūrā, 

zinātnē u.c. nozarēs; 

3)Iniciatīvu atklājām ar slavenās Viļa Rīdzenieka fotogrāfijas “Latvijas valsts 

dibināšana 1918.gada 18.novembrī” inscenēšanu; 

4) Projekta gaitā sadarbībā ar Vecumnieku muzeju notika muzikāli informatīva lekcija 

“Latvija. Sākums”, kurā skanēja skolotāju izpildīta 1918. – 1940. gadam raksturīgā 

mūzika, tā laika dzejnieku dzeja, kā arī tika sniegta lekcija par attiecīgā laika posma 

norisēm mākslā un mūzikā, kā arī par šim laikam svarīgākajiem notikumiem 

Vecumnieku (Vecmuižas) novadā; 

5) Kinovakarā audzēkņiem tika demonstrēta filma “Sapņu komanda 1935”, pēc kuras 

arī pārrunājām māksliniecisko laika posma attēlojumu kino darbā; 

6) Okupācijas laika 50 dienās tika rīkots koncertu, kurā satikās Padomju Latvijas 

bērnu dziesmas un tā laika trimdā esošo latviešu radītā mūzika; 

7) Uz “laika dēļa” sasniedzot 1996.gadu – skolas dibināšanas gadu, – tika sarīkota 

zibakcija: absolventu salidojums uz 2 stundām; 

8) Tuvojoties valsts svētkiem novembrī tika aizvadīts emocionāli piepildīts pasākums 

“Latvijā iepogāti” ar novadnieka Knuta Skujenieka dzeju, latviešu komponistu 

mūziku, ko atskaņoja audzēkņu un skolotāji. Pasākuma ietvaros tika atklāta 

gleznotāja Īras Rozentāles darbu izstāde un notika skolas skolotājas A. Sproģes 

sarakstītās un audzēkņu ilustrētās grāmatas “Vecumnieku ļaudis” atvēršanas svētki; 

9) Visu 100 dienu laikā Mākslas programmas audzēkņi kopā ar skolotājiem radīja 

dažādas tematiskas izstādes , kā piemēram – pasteļu zīmējumu izstādi, kas veltīta 

brīvības cīņām 1919.gadā, izstādi, kas tapusi, iedvesmojoties no 20 gadsimta latviešu 

modernistu darbu studijām, pasākumam “Latvijā iepogāti” Mākslas programmas 

audzēkņi bija sagatavojuši īpašus tērpus – performanci “Lāčplēsis”, kā arī par godu 
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grāmatas “Vecumnieku ļaudis” atklāšanai skola bija piepildīta ar grāmatas ilustrāciju 

oriģināldarbiem; 

10) Skolas vestibilā uz plašu atskaņotāja atskaņojām katram laikposmam atbilstošu 

mūziku; 

11) gan mūzikas, gan mākslas skolotāji iniciatīvas ideju pārnesa arī uz mācību saturu, 

piedāvājot aplūkot aktuālā laikposma mūziku, mākslu. Piemēram, Kokles spēles 

skolotāja kopā ar audzēkņiem arī sagatavoja koncertlekciju “Kokle 100 gados”. 

Iniciatīva “100 gadu 100 dienās” daudz iemācīja gan audzēkņiem un viņu vecākiem, 

gan skolas darbiniekiem un novada iedzīvotājiem, kas apmeklēja pasākumus. 

Projekts arī iedvesmoja turpināt iesākto ceļu. Projekta ietvaros radītais ziņojumu 

dēlis turpina kalpot par vēstures izziņas avotu Latvijai svarīgos datumos, notikumos. 

Gaidot Bermontiādes simtgadi 2019. gada nogalē, jau tiek plānoti pasākumi, lai arī ar 

šo vēstures mirkli skolas audzēkņi varētu identificēties un labāk izprastu to.  

 

Īpaši lepojamies ar Vecumnieku novada kora „Via Stella” un diriģentes Lienes Batņas 

sasniegumiem. Pasaules koru olimpiādē Rīgā koris ieguva zelta medaļu konkursa 

kategorijā „Sakrālā mūzika ar pavadījumu”. Koris izaudzis no mūsu skolas bērnu kora 

un turpina spodrināt Vecumnieku novada un Latvijas vārdu Starptautiskos konkursos. 

Nākamā maiņa un jaunie dziedātāji turpina apgūt savas dziedāšanas prasmes 

mūzikas skolas bērnu korī „Via Stella”, skolotājas Lienes Batņas vadībā. 2017. gada 

aprīlī bērnu koris piedalījās XV Starptautiskajā koru konkursā Tallinā un ieguva 

Atzinības rakstu, bet jūlijā kora augstākais sasniegums bija Zelta medaļa Eiropas koru 

olimpiādē Rīgā NĀCIJU GRAND PRIX - 2017. 2018.gadā no Starptautiskā koru 

konkursa Itālijā “Riva del Garda 2018” tie pārvests zelta Dioploms, bet 2019. gadā, 

gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, skatēs iegūts I 

pakāpes diploms. 

Skola ir mājas apvienotajam Baldones un Vecumnieku mūzikas skolu jauniešu 

orķestrim „Draugi”. 

2019. gads bija orķestra 20. jubilejas gads. Dzimšanas dienas koncertciklu “Draugu 

acīm” orķestris aizsāka Vecumniekos, Vallē, Baldonē, bet noslēdza Spānijā – ar 

koncertu Villa Real un dalību VIII Starptautiskajā mūzikas festivālā “Costa Barcelona 

Music Festival 2019” Kaleijā. 



 VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 2019 54 

Šobrīd orķestris jau gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 

kas notiks 2020.gada jūlijā. 

Ar koklētāju ansambli „Skandīne” esam iedibinājuši kokļu spēles tradīcijas 

Vecumniekos. Arī koklētājiem 2019./2020. mācību gads aizritēs Dziesmu svētku zīmē.  

Mūsu Skolas galvenā misija Vecumnieku novadā ir profesionālas un kvalitatīvas 

kultūrizglītības pieejamība pēc iespējas vairāk bērniem un jauniešiem. Vēlamies sev 

blakus redzēt intelektuālus, erudītus, radošus un pozitīvus bērnus un jauniešus, kuri 

pratīs veidot savu vērtību sistēmu dzīvē un būs pilnvērtīgi Latvijas sabiedrības pilsoņi. 

 

6. Turpmākā attīstība  

(pamatojoties uz pašnovērtējuma rezultātiem) 

 Risināt jautājumu par telpām Vizuāli plastiskās mākslas programmas 

nodrošināšanai. 

 Aktualizēt skolas paplašināšanas vīziju. 

 Stiprināt nevalstiskās organizācijas “Latvijai un Vecumniekiem” kapacitāti, 

piesaistot jaunus biedrus un realizējot jaunus projektus.  

 Uzlabot un pilnveidot materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienīgu informācijas 

tehnoloģijas aprīkojumu, efektīvai izglītības programmu īstenošanai. 

 Aprīkot vizuāli plastiskās mākslas programmas priekšmeta - stikla dizains 

materiāli tehnisko bāzi ar stikla apstrādes krāsni. 

 Sagatavot trīs kolektīvus  - koklētāju ansambli “Skandīne”, bērnu kori “ Via 

Stella” un simfonisko orķestri un aktīvi līdzdarboties XII Latvijas Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gada vasarā. 

 Mērķtiecīgi organizēt pasākumus un kultūras notikumus, lai stiprinātu 

audzēkņu piederības sajūtu valstij, novadam un skolai. 

 Turpināt piesaistīt valsts un pašvaldības finansējumu projektu ietvaros. 

 Turpināt organizēt koncertus un izstādes skolā, iepazīstinot audzēkņu un  

novada iedzīvotājus ar profesionālām personībām un viņu daiļradi. 

 Turpināt atbalstīt kolektīvo muzicēšanu un piesaistīt līdzekļus radošām 

aktivitātēm un pieredzei ārpus Latvijas robežām. 

 Informēt un izglītot pedagogus atbilstoši mūsdienu inovācijām izglītības jomā. 
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 Veicināt pedagogus apgūt un pielietot izglītības satura izmaiņām atbilstošus 

mācīšanas un mācīšanās metodes. 

 Iespēju robežās turpināt apmeklēt koncertus un izstādes ārpus skolas. 

 Sadarboties pieredzes apmaiņai ar citām mūzikas un mākslas skolām Latvijā 

un ārzemēs. 

 Turpināt kopt mūsu novada un valsts kultūrvēsturisko mantojumu un veidot 

jaunas kultūras vērtības. 

 

 

 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore                                  Iveta Lavrinoviča    

                                     

 

 

 

 

 

 


