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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Klavierspēle 10V 212 01    P - 3841 2010. gada 

25. novembrī 

8 5 

Klavierspēle  20V 212 01 1  P - 11423 2015. gada 

31. martā 

17 17 

Klavierspēle 30V 212 01 1  P - 16731 2018. gada 

6.aprīlī 

1 1 

Vijoles spēle 10V 212 02  P - 3843 2010. gada 

25. novembrī 

5 5 

Vijoles spēle 20V 212 02 1  P - 11425 2015. gada 

31. martā 

18 18 

Čella spēle 10V 212 02   P - 3844 2010. gada 

25. novembrī 

1 1 

Čella spēle 20V 212 02 1  P - 11426 2015. gada 

31. martā 

8 6 

Akordeona spēle 20V 212 01 1  P - 11424 2015. gada 

31. martā 

4 3 

Kokles spēle 10V 212 02  P - 3845 2010. gada 

25. novembrī 

1 1 

Kokles spēle 20V 212 02 1  P - 11427 2015. gada 

31. martā 

8 8 

Flautas spēle 10V 212 03  P - 3846  2010. gada 

25. novembrī 

3 3 

Flautas spēle 20V 212 03 1  P - 11428 2015. gada 

31. martā 

7 7 

Klarnetes spēle 10V 212 03  P - 3847 2010. gada 

25. novembrī 

1 1 

Klarnetes spēle 20V 212 03 1  P - 11429 2015. gada 

31. martā 

1 1 

Saksofona spēle 10V 212 03 1  P - 3848 2010. gada 

25. novembrī 

1 1 



Saksofona spēle 20V 212 03 1  P - 11430 2015. gada 

31. martā 

2 2 

Trompetes spēle 10V 212 03  P - 3849 2010. gada 

25. novembrī 

1 1 

Trompetes spēle 20V 212 03 1  P - 11431 2015. gada 

31. martā 

7 7 

Sitaminstrumentu 

spēle 

10V 212 04  P - 3850 2010. gada 

25. novembrī 

2 2 

Sitaminstrumentu 

spēle 

20V 212 04 1  P - 11432 2015. gada 

31. martā 

5 5 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

20V 211 00 1  P - 16729 2018. gada 

6.aprīlī 

51 46 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

30V 211 00 1  P - 16730 2018. gada 

6.aprīlī 

3 1 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

24 Pedagogu skaits stabils un 

nemainīgs 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

- - 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

- - 

 

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

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

Prioritāte 2021./2022.mācību 

gadam 

Kvalitatīvi sasniedzamie 

rezultāti 

Kvantitatīvi sasniedzamie 

rezultāti 

Veicināt uzlabot IT prasmes, lai 

varētu tās efektīvi un atbildīgi 

izmantot mācību un radošajā 

darbā 

Gandrīz visi skolotāji un 

audzēkņi izmanto Microsoft 

Team un visi mācību darbā lieto 

E klases digitālo platformu. 

Pedagogi piedalās padziļinātos 

IT prasmju apguves kursos 

90% pedagogi un audzēkņi 

apguvuši digitālās prasmes  

Attīstīt caurviju prasmes – 

jaunrade un uzņēmējspēja un 

pašvadīta mācīšanās 

Audzēkņi prot īstenot savas 

idejas praksē (mākslā – 

patstāvīgi iekārtot izstādi, veidot 

radošus darbus atbilstoši idejai, 

mūzikā – prot pastāvīgi gatavot 

20% audzēkņi ir parādījuši 

pašvadītas mācību prasmes un 

pierādījuši tās praksē. 

 

 



skaņdarbu, lai piedalītos  

konkursos un koncertos) 

Padziļināts individuālais darbs ar 

talantīgajiem audzēkņiem 

 

 

 

50% pedagogi strādā ar 

talantīgajiem audzēkņiem. 

Aktualizēt pašnovērtējuma 

ziņojumu 

Uzlabota pedagoga 

pašnovērtējuma anketu  

80% pedagogi iesaistās 

pašnovērtējuma ziņojuma 

veidošanā 

Izveidot jaunu skolas vizuālo 

identitāti  

Izveidots jauns logo, grafiskie 

materiāli, vizuālie materiāli  

90% pedagogi piedalījušies 

jaunās vizuālās identitātes 

izvērtēšanā 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Skola ar modernu un laikmetīgu kultūrizglītības 

telpu, kas pulcina radošās personības, iepazīstina un padara pieejamu  

profesionālo mākslu vietējā kopienā. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – kultūru patērējoša un saprotoša 

personība. 

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā. 

Mūsu skolas galvenās vērtības ir:  

Radošas un kulturālas inteliģences veidošana - realizējam gan mācību saturā, 

gan  pārdomātā un atbildīgā audzināšanas darbā. 

Personiskā izaugsme – katra audzēkņa individuālo spēju attīstīšana, kas ļauj augt 

un sasniegt augstāko rezultātu pašam pret sevi un realizēt savu potenciālu. Šajā 

procesā svarīga ir pedagoga loma un personiskais piemērs izaugsmei, kuru veicina 

un atbalsta skolas vadība. 

Personiska iekšējā un ārējā komunikācija – individualizēta un pielāgota 

komunikācija ar vecākiem, audzēkņiem un pedagogiem. 

Kopīgu tradīciju veidošana un kopšana - kopīgas dzīvas tradīcijas, atbalsts 

kolektīvajai muzicēšanai un dziesmu svētku kustībai, valsts, gadskārtu svētku un 

citu svarīgu notikumu svinēšana.  

 

 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie 

rezultāti 

 

Uzdevumi Sasniegtie rezultāti 

Mūzikas un mākslas profesionālās 

ievirzes izglītības programmu 

izvērtēšana un dokumentu 

sakārtošana akreditācijas procesam. 

Izvērtēti un aktualizēti skolas darbības regulējošie 

dokumenti. Aktualizētas un pilnveidotas visas 

mācību priekšmetu programmas. 

 

Akreditētas 22 profesionālās ievirzes izglītības 

programmas. Veiksmīgi noorganizēts akreditācijas 

process.  

 

Kvalitatīva mācību priekšmetu 

programmas prasību realizēšana tai 

skaitā iespējamā attālinātā mācību 

Gandrīz visi pedagogi piedalījušies IT prasmju 

apgūšanas kursos. 90% mācību stundas notikušas 

tiešsaistē. 



procesā, turpinot pilnveidot 

prasmes un materiāli tehnisko bāzi.  

 

 

Mācību telpas papildinātas ar 3 portatīvajiem 

datoriem, 2 stacionārajiem datoriem, kamerām. 

Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana efektīvākai izglītības 

programmu īstenošanai. 

Ar KKF projektu finansējumu sitaminstrumentu 

spēles klase papildināta ar diviem timpāniem. 

Timpāni arī lieliski papildinās skolas orķestra 

sitaminstrumentu grupu. 

 

Ar KKF projekta finansējumu iegādāta 

profesionāla foto tehnika ar aprīkojumu, kas 

pilnveidos Vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu 

programmas apgūšanas metodiku.  

 

Klavierspēles programmas materiāltehniskā bāze 

papildināta ar jaunām klavierēm 

 

Dziesmu svētku tradīciju 

uzturēšana un atbalsts kolektīviem 

 

XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

piedalījās divi skolas kolektīvi - Koklētāju 

ansamblis “Skandīne” - LTV veidotajā mūzikas 

koncertstāstā “Līdz pašām debesīm” un 

koncertfilmā “Es varēju lielīties”.  

 

Bērnu koris “Via Stella” piedalījās koncertā 

“Svētki esam mēs” LTV tiešraidē no Jelgavas. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas pašvērtēšanā iesaistās lielākā daļa no 

mērķgrupām. 

Plānošana ir saistīta ar skolas iespējām, bet 

vērsta uz attīstību.  

Pašnovērtēšanas procesā panākt lielāku 

iniciatīvu no visām iesaistītajām pusēm 

Izveidots stabils, saliedēts un profesionāls 

pedagogu kolektīvs. Tiek veicināta jaunu, 

radošu personību piesaistīšana.  

Uzlabot deleģēšanas prasmes 

Skolas darbības un mērķi tiek aktualizēti 

pašvaldībā. Skolā ir izveidota stabila vadības 

komanda, kas strādā vienoti, mērķtiecīgi un 

savstarpēji sadarbojoties. Skolas darbība un 

mērķi tiek aktualizēti pašvaldībā. 

 

Mērķtiecīgi tiek plānota racionāla un jēgpilna 

ar stratēģiskiem mērķiem un  attīstība plānu 

saistīti materiāltehnisko resursu  

papildināšana un nomaiņa. 

Tiek piesaistīti finanšu resursi no projektiem 

un atbalsta biedrības. 

 

 

 



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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja darbā izvirza augstus mērķus sev un 

citiem, kuri netiek uzspiesti, bet pieņemti pēc 

demokrātiskuma principa. 

Papildināt zināšanas par līderības stratēģiju un 

taktiku. 

Vadītāja prot ātri reaģēt krīzes situācijās, 

uzņemties atbildību un būt līderis stratēģiskā 

līmenī. 

 

Vienlīdz svarīga gan iekšējā gan ārējā 

komunikācija 

 

Vadītāja respektē un augstu novērtē iestādē 

definētās vērtības un prot to paust publiskajā 

komunikācijā 

 

Vadītāja spēj sasaistīt savu darbību un skolas 

attīstību ar valstīt un novadā noteiktajiem 

mērķiem. 

Jāturpina kompetences pilnveide skolvadības 

jautājumos. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja iniciē sadarbību ar vietējo 

pašvaldību, definē izglītības iestādes vīziju, 

stratēģiju un prioritātes. Veic konkrētas 

darbības skolas telpu paplašināšanai un 

renovācijai. 

Turpināt mērķtiecīgi sadarboties ar 

jaunizveidoto novada pašvaldību, saglabāt 

esošās skolas vērtības, iekļaujoties jaunā 

novada vienotajā izglītības konceptā. Panākt 

reālus risinājumus skolas telpu paplašināšanā. 

Vērst uzmanību jauno pedagogu atbalsta 

pasākumiem, iniciējot priekšlikumus jaunajā 

novada domē. 

Iestādes vadītāja ir domes deputāte, 

kultūrizglītības iestāžu direktoru padomes 

locekle, J.Vītola LMA pedagoģijas bakalaura 

aizstāvēšanas komisijas locekle, pārstāvot 

darba devēju. Vadītāja ir kompetenta par  

vietējās kopienas  un darba tirgus 

pieprasījumu.  

 

Skolas komanda ir atvērta jaunām pārmaiņām, 

ir izpratne par kompetenču pieeju izglītībā. 

Pārņemt labās prakses piemērus no vispārējās 

izglītības, aprobējot tos profesionālās ievirzes 

izglītības mācību darbā 

Tiek atbalstīts mācību process attālinātajā 

darbā, novērota kolektīva emocionālā 

labbūtība. Gatavojoties skolas akreditācijas 

procesam, pedagogu kolektīvs konsolidējās, 

lai uzrādītu maksimāli augstāko rezultātu. 

Atsākoties klātienes mācību procesam 

aktivizēt stundu vērošanu, meistarklases un 

pieredzes apmaiņu ar citām izglītības 

iestādēm un nozaru asociācijām 

Individuāla pieeja Aktivizēt audzēkņu vecāku iesaisti skolas 

padomes darbā. Izveidot algoritmu vecāku 

iniciatīvām 

 

 

 

 



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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Profesionāls un stabils pedagoģiskais 

kolektīvs 

Motivēt pedagogus profesionālās darba 

kvalitātes pakāpju iegūšanai 

90% pedagogi aktīvi piedalās profesionālās 

pilnveides kompetences kursos. 

Izveidot sistēmu pedagogu profesionālās 

darbības pilnveidei 

Izglītības iestādē ir nodrošināta visu izglītības 

programmu mācību priekšmetu mācīšana. 

 

Pedagogi izvērtē un analizē savu profesionālo 

darbību, tai skaitā to, cik efektīvs bijis 

izglītības process un ikdienas darbība. 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

 

4.1.Vasaras plenēra projekts “Tauriņu deja”. Lielformāta gleznojumi eksponēti 

Vecumnieku parkā, ko veidojuši 14. Vizuāli plastiskās mākslas programmas 

audzēkņi. Brīvdabas izstāde iekļauta Bauskas novadā kā tūrisma apskates objekts. 

4.2. Dalība “BILŽU BIROJA” rīkotā mākslas festivāla “BILDES” 35 gadu jubilejai 

veltītajā akcijā “apGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti! Projektā 

piedalījās 37 mākslas programmas audzēkņi 

4.3. Dalība Vecumnieku novada foto konkursā “Mans Vecumnieku novads” – pēc 

fotokonkursa uzvarētāju darbiem mākslas audzēkņi glezno Vecumnieku ainavas, 

kuras izmanto kalendāra veidošanā. Audzēkņu gleznojumi izmantoti Vecumnieku 

pastkaršu komplekta kartīšu ilustrēšanai. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Turpināt karjeras izglītību un sadarbību ar audzēkņu ģimenēm; 

6.1.2. Sekmēt audzēkņu emocionālo labbūtību, aktualizējot savstarpējo 

attiecību kultūru, iecietības veicināšanu, savu pienākumu un tiesību 

ievērošanu un pašdisciplīnu; 

6.1.3. Turpināt sekmēt audzēkņu patriotismu, piederību un lojalitāti 

Latvijas valstij, veicinot atbildīgu attieksmi pret kultūras mantojumu 

un tradīcijām 

 

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada  - prioritāte: karjeras izglītība un sadarbība 

ar audzēkņu ģimenēm:  

6.2.1. Veiksmīga audzēkņu dalība konkursos un izstādēs attīstīja un 

stiprināja audzēkņu kritisko domāšanu un veicināja konkurētspēju.  

6.2.2. Audzēkņi un vecāki tika nodrošināti ar informācijas pieejamību par 

profesionālās izglītības iespējām Latvijā. 

6.2.3. Divi Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolventi turpina 

mācības Rīgas  profesionālajā mākslas un mediju tehnikumā, divi 

mūzikas programmas audzēkņi turpina mācības Jelgavas un 

Ventspils mūzikas vidusskolās. 



6.2.4. Sakarā  ar  attālināto mācību procesu, netika pilnvērtīgi izpildīti 

mācību gada audzināšanas uzdevumi karjeras jomā.   

 

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

7.1.1. Mūzikas programmas audzēkņi attālināti piedalījušies un guvuši 

godalgotas vietas: 

 divos Valsts mēroga konkursos iegūtas - viena 1.vieta un viena 

2.vieta; 

 vienpadsmit Starptautiskajos konkursos – iegūtas divas GRAND 

PRIX, piecas 1.vietas, piecas 2.vietas, viena 3.vieta, divas 

Atzinības, viens Laureāta diploms.  

7.1.2. Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi piedalījušies un 

guvuši godalgotas vietas:  

 astoņos Valsts mēroga konkursos iegūtas – sešas 1. vietas, četras 2. 

vietas, piecas 3.vietas un trīs Atzinības.  

 trijos Starptautiskajos konkursos iegūtas – viena 3.vieta, trīs 

Atzinības, četras Žūrijas balvas. 

 


