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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Taustiņinstrumentu 

spēle 

Klavierspēle 

20V 2012 01  P-14803 13.10.2016. 5 4 

Vokālā mūzika 

Kora klase 

20V 2012 06 1  P-17531 11.09.2018. 9 9 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

20V 211 00 1  P-14802 13.10.2016. 56 50 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības 

iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi 

par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 

mācību gada laikā); - 2 audzēkņi. 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli) 

Neviens no audzēkņiem, kurš izstājās, nemainīja izglītības iestādi. 2 audzēkņi 

izvēlējās mācīties tikai vienā programmā – mākslā vai mūzikā, savukārt 3 

audzēkņi izvēlējās neapmeklēt skolu Covid nedrošā situācijas dēļ, jo nevēlējās 

vakcinēties. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. 

māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

0 nav 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

0 nav 

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – radīt apstākļus audzēkņiem veidoties  par brīvu, atbildīgu, 

aktīvu, radošu un sirdsgudru personību, kurš ir sagatavots un motivēts Latvijas kultūras 

mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, uzturēšanā un tālāknodošanā. 
2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – personalizācija mācību procesā, 

veicinot talantu un spēju attīstību. 

1.1. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – katra audzēkņa  attīstības 

vajadzību izpratne, sadarbība un līdzdarbība. 

 

2.3. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 Nodrošināt 

sistemātisku, 

nepārtrauktu un 

kvalitatīvu izglītības 

procesu skolā 

profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmu un 

mācību priekšmetu 

programmu 

īstenošanai Covid – 

19 ierobežojumu 

laikā.  

 

Kvantitatīvi-  visi (7) pedagogi 

piedalījušies pilnveides kursos par 

digitālajām pratībām. 

 

Kvalitatīvi - realizētas 

profesionālās ievirzes izglītības 

programmas. 

Sasniegti labāki rezultāti un 

augstāki rādītāji audzēkņu 

ikdienas mācību darbā. 

 

Sasniegts. Mācību 

gadu visi audzēkņi 

beiguši sekmīgi. 

Audzēkņi piedalījušies 

konkursos, skatēs, 

izstādēs, nometnēs, 

koncertos. Pedagogi 

piedalījušies dažādos 

pilnveides kursos, 

apgūstot digitālās 

pratības. 

Nr.2 Vides 

labiekārtošana, 

mācību procesa 

nodrošinājums ar 

tehnoloģijām. 

Kvantitatīvi – 10 planšetes, 2 

datori, 1 digitāla mācību 

programma, A4 melnbalts 

printeris 

 

 Kvalitatīvi – nodrošināts mācību 

process attālinātā režīmā. 

Daļēji. Iegādātas 

digitālas programmas 

mācību darbam, datori 

pedagogiem un 

planšetes audzēkņiem,  

A4 melnbalts 

printeris. 

Nepieciešams A3 

krāsainais 

multifunkcionārs 

printeris 

 

 

 

 

 

 

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

sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 



 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 

un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Nr.1 Pilnveidot pedagogu 

profesionālo pilnveidi 

(t.sk.digitālās pratības), 

sadarbību un labās prakses 

popularizēšanu skolā un 

ārpus tās. 

Kvantitatīvi – visi (7)  pedagogi 

piedalīsiess profesionālās pilnveides 

kursos, organizēs 3 konkursus un 1 

profesionāļās pilnveides kursu 

mūzikas pedagogiem. 

 

Kvalitatīvi - Iegūs jaunas atziņas un 

prasmes izglītības kvalitātes 

nodrošināšanai. 

 

 

 

 

Nr.2 Mērķtiecīgi un 

demokrātiski izvērtēt 

skolas darbību un plānot 

tās attīstību. 

Kvantitatīvi - Izstrādās iestādes 

attīstības plānu 2023.- 2025.gadam. 

 

Kvalitatīvi -  izstrādē iesaistītas visas 

iestādes darbībā ieinteresētās 

mērķgrupas – vecāki, audzēkņi, 

pedagogi, Izglītības pārvalde. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogi pārzin savu mācību priekšmetu 

programmas un mērķtiecīgi virzās uz 

sasniedzamo rezultātu. 

Tiek izvērtēti mācību gada laikā izvirzītie 

mācību satura mērķi un uzdevumi. 

 

Turpināt pilnveidot mācību priekšmetu 

programmu saturu atbilstoši mūsdienu 

aktualitātēm, nodrošinot saikni ar reālo dzīvi. 

Turpināt starppriekšmetu saiknes 

aktualizēšanu un stiprināšanu. 

Skola  apkopo un analizē informāciju un datus 

par  audzēkņu mācību rezultātu dinamiku  
Notiek datu analīze, tiek noteikti un īstenoti 

atbalsta veidi  audzēkņiem, kuriem tas 

nepieciešams. 

Audzēkņi un viņu vecāki tiek nodrošināta 
atgriezeniskās saikne. 

Turpināt pilnveidot atbalsta pasākumu 

piemērošanas procesu audzēkņu  mācību 

sasniegumu paaugstināšanai. 

Veicināt audzēkņu un viņu vecāku 

līdzatbildību mācību sasniegumu jomā. 

Audzēkņi tiek motivēti piedalīties dažāda līmeņa  

konkursos, izstādēs.  Tiek nodrošināta visu 

izglītojamo dalība LNKC organizētā valsts 

konkursa pirmajā kārtā. 

Pēc Covid pandēmijas spēt adaptēties 

uzstāties klātienē. 



3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolā ir vienota izpratne par vienlīdzību un 

iekļaušanu. 
Aptauju dati liecina, ka izglītības iestādē nav 

sastopama diskriminācija vai kāda cita veida 

neiecietība. 
Aptauju un interviju dati norāda, ka pārsvarā 

visiem audzēkņiem un darbiniekiem ir 

vienlīdzīgas iespējas iesaistīties skolas aktivitātēs 
. 

Aptauju dati apliecina ka visas iesaistītās 

mērķauditorijas grupas jūtas iesaistītas lēmumu 

pieņemšanā, kā arī izjūt cieņpilnu un taisnīgu 
attieksmi komunikācijā. 

Skaidrojošais darbs vecākiem un skolotājiem, lai 

nodrošinātu vienotu izpratni par iekļaujošas 
izglītības jautājumiem. 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skola nodrošina profesionālo izglītību atbilstoši 

pieprasījumam un vistuvāk dzīvesvietai. Tiek 

piedāvātas un realizētas programmas atbilstoši 
pieprasījumam. Pedagogi  

īsteno pedagoģisko pieeju, kas  atbilst audzēkņu 

spējām. vajadzībām un interesēm. Programmas 
piedāvājums nodrošina atbilstību mainīgajām 

sabiedrības vajadzībām. 

Sadarbībā ar  pašvaldību nodrošināt transportu 

audzēkņiem no apkārtējiem pagastiem. 

 

Skola ir apzinājusi iemeslus, kādēļ audzēkņi 

izvēlas pamest mācības, nepabeidzot skolu. Pēc 
individuālām sarunām ar vecākiem un 

audzēkņiem izdodas mainīt lēmumu un mācības 

tiek turpinātas, bet reizēm lēmums paliek 
nemainīgs. 

Turpināt veikt darbu pie audzēkņu un vecāku 

motivēšanas, lai mazinātu priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riskus. 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Skolā ir izstrādāti  iekšējās kārtības un drošības 

noteikumi. Ar tiem var iepazīties ikviens un tie ir 

pieejami koplietošanas telpās. Audzēkņi 

parakstās žurnālos par iepazīšanos un skolas  
darbinieki veicina šo noteikumu ievērošanu, 

nepieciešamības gadījumā ar tiem iepazīstināt 

atkārtoti, uzsverot būtiskākās lietas, kuras 
jāievēro, lai visi zinātu, kā uzvestie ikdienā un 

kas jādara ārkārtas gadījumos.  

 

Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus 

2022./2023.m.g. 

Audzēkņi skolā jūtas fiziski droši un mācību 

procesa laikā nav gadījumu, kuri būtu 

jārisina. Skolotāji rūpējas par audzēkņu 

savstarpējo attieksmi, situācijas izvērtē un 

Turpināt veikt aptaujas, sarunas ar 

audzēkņiem un skolotājiem, ar kuru 

palīdzību noskaidrot, vai viņi skolā un tās 

teritorijā jūtas fiziski droši, un kā 



novērš konfliktus jau to pirmsākumos.  nepieciešamības gadījumā uzlabot fizisko 

drošību. 

Skolā izveidojusies pozitīva un cieņpilna 

savstarpējā attieksme starp skolotāji  un 

audzēkņiem.   

 

Skolā mācās dažādi audzēkņi, tajā skaitā ar 

īpašām vajadzībām un izveidotā piederības  

sajūta veido izpratni pieņemt katru tādu, kāds 

viņš ir. Pedagogu un audzēkņu labizjūtu 

skolā raksturo intervijās paustais par drošu, 

radošu un atbalstošu vidi. 

Atjaunot tradīciju skolotāju kopīgām 

ekskursijām, kultūras pasākumu 

apmeklējumiem. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir nodrošināti mācību materiāli, 

mūzikas instrumenti, nošu materiāli, 

molberti, izdales materiāli,  metodiskie 

materiāli. Materiāli ir pieejami un 

izmantojami ikvienam pedagogam.      

Pedagogi iesaistās izvērtējumā par 

nepieciešamību materiālus, ievērojot lielo 

piedāvājumu un izvērtējot nepieciešamāko.                      

 

Apzināt un izvērtēt materiāltehnisko resursu 

turpmāko nepieciešamību. 

Skola ir aprīkota ar tehnoloģijām, kuras 

nepieciešamas digitālo resursu izmantošanai 

mācību programmās. Iegādāti digitālie 

mācību materiāli mākslā, bet mūzikā tiek 

izmantoti digitālie resursi. 

Turpināt materiāltehniskās bāzes 

papildināšanu ar mācību materiāliem. 

Pedagogi ļoti rūpīgi izvērtē skolas resursu 

izmantošanas efektivitāti, īpaši digitālos 

resursus, lai tie būtu atbilstīgi attiecīgajam 

mācību priekšmetam un piemēroti 

programmai. 

No plašā piedāvājuma klāsta pedagogiem 

izvēlēties efektīvākos un atbilstošākos 

mācību līdzekļus. 

 

Skolas telpas ir iekārtotas, lai tās būtu 

atbilstošas katram mācību priekšmetam. 

Audzēkņi skolā var atstāt savus individuālos 

mācību līdzekļus, brīvajās klasēs ir iespējams 

mācīties. Lai skolā būtu mājīgāk, ir noteikti 

maiņas apavi, ir iespēja izmantot skolas 

traukus un sezonas piedāvājumus – ābolus, 

sulu u.c. Skolā ir nodrošināta ventilācija. 

Skolas teritorijā ir realizēts projekts un ir 

pieejama Zaļā klase, kura ir aprīkota ar 

krēsliem, galdiem, tāfeli. Zaļā klase tiek 

izmantota kopīgiem pasākumiem, izstādēm, 

mācību praksei. Skolai pieejama zāle, kurā 

atrodas flīģelis, tajā tiek organizēti koncerti, 

izlaidumi un konkursi. 

Nodrošināt Zaļo klasi ar elektrības 

pieejamību, pieslēgumu datora, projektora, 

mūzikas centra nepieciešamībai. 

 



 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību 

gadā 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika”.  

Konkursa noteikumi - jāieklausās J.Vītola mūzikā un jārada vizuālās mākslas darbs. 

Šogad konkursa dalībnieki tika aicināti klausīties Jāzepa Vītola kantāti 

„Ziemeļblāzma”, gleznot mākslas darbu ar impresionisma paņēmieniem. Konkursam 

tika iesūtīti 259 darbi no visas Latvijas piecās vecumā grupās. Aktīvākie bija audzēkņi 

vecuma grupā no 10 – 12 gadiem, kur tika saņemti 137 darbi.  Skolas pedagogi un 

audzēkņi piedalās žūrijā darbu novērtēšanā.  

 

4.2. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

Jauno izpildītāju konkurss. Skolas organizētais Klavierspēles programmas 

audzēkņu konkurss, kurā piedalījās audzēkņi no Smiltenes Mūzikas skolas, Valkas 

Mūzikas skolas  un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas. Žūrijas komisijā  

strādāja A.Kalniņa  Cēsu  Mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotājas  I.Mazkalne 

un I.Merga. Pedagogi saņēma  profesionālās meistarības pilnveidošanas kursu 

apliecības Taustiņinstrumentu spēles programmā.  

4.3.Projekta īsa anotācija un rezultāti 

Radošā mūzikas nometne Vītolēni. 

Kopš 2003.gada katru vasaru Gaujienā organizējam radošo mūzikas nometni Vītolēni, 

lai turpinātu izcilā komponista, profesora Jāzepa Vītola dzīves misiju – veidot 

muzikāli izglītotu tautu. Nometnes mērķis – dot bērniem iespēju profesionāli 

pilnveidoties vasaras brīvajos mēnešos, dziedāt apvienotajā korī un spēlēt 

simfoniskajā orķestrī. No daudzām Latvijas mūzikas skolām kopā piedalījās 120 

dalībnieki, ar kuriem strādāja profesionāli pedagogi, lai sagatavotu 

koncertprogrammas Gaujienas Vītolsvētkiem. Nometnē piedalījās 5 audzēkņi, 

sasnieguši atbilstošu vecumu, kā arī 3 skolas absolventi 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Alūksnes NVO atbalsta centrs. Sadarbībā ar biedrību skola saņēma krāsas, otas 

un ZAAO kastes atkritumu šķirošanai. Mācību priekšmetā Muzeju prakse un 

Kompozīcija audzēkņi tās apgleznoja, radot krāsainu dizainu kastēm. 

5.2. Biedrība Vītolēni. Mācību priekšmetā Muzeju prakse un Kompozīcija audzēkņi 

gatavoja Ziemassvētku dāvanas, izmantojot biedrības resursus. 

5.3.Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, iespēja izmantot datorus skolas datorklasē 

mācību priekšmetā Datorgrafika. 

5.4.D.Ozoliņa Apes pamatskolas,  telpu izmantošana Vizuāli plastiskās mākslas 

programmas stundu nodrošināšana skolas audzēkņiem. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Sniegt atbalstu audzēkņiem individuālo kompetenču attīstīšanā - spēja brīvi un 

patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmējot 



atbildīgu rīcību. Motivēt audzēkņus skolas tradīciju stiprināšanai, nodrošinot 

ikvienam līdzdalības iespējas. 

 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Tika apgūtas jaunas iemaņas un prasmes informācijas tehnoloģiju lietošanā 

profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūšanai gan audzēkņiem, gan 

skolotājiem. 

Piedalīšanās skolas organizētajos konkursos, nometnēs un koncertos veido piederības 

sajūtu vietējai kopienai, iegūst zināšanas par  kultūrvēsturi, komponistu Jāzepa Vītolu, 

tradīcijām. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Skola piedalās ne tikai citu organizāciju organizētajos konkursos mūzikas un mākslas 

programmu priekšmetos, bet arī aktīvi veido dažādas izstādes, piedalās pagasta un 

novada organizētajos koncertos. Skolas piedalās ZAAO organizētajā  pārstrādājamo 

materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”, rūpējoties par savas apkārtnes 

veidošanu. 

Izstādes 

1. Konkursa „J.Vītola mūzika” izstāde „Pļava” J.Vītola memoriālajā muzejā 

“Anniņas” 24.07.2021. 

2. Izstāde Trapenes kultūras nama logos 01.10.-01.11.2021. 

3. Audzēkņu Rudens skates darbu izstāde Gaujienas mūzikas un mākslas skolā 

01.10.-26.11.2021. 

4. Audzēkņu Rudens skates darbu izstāde D.Ozoliņa Apes pamatskolā 08.11.-

29.11.2021. 

5. D. Lazdiņas Kolekcijizstāde”Bruņurupuči” D.Ozoliņa Apes pamatskolā 

30.03. - 23.05.2022. 

6. GMMskolas audzēkņu nobeigumu darbu izstāde ”Tādi esam” Apes tautas 

namā 01.06. - 01.07.2022. 

7. Izstāde  - Jāzepa Vītola mūzika „Ziemeļblāzma” un  konkursa uzvarētāju 

apbalvošana. 

Konkursi 

1. Skolas konkurss „Tautiskie raksti silda”  - piedalās visi mākslas programmas 

audzēkņi 

2. Konkurss „Gaujas mozaīka Ādažos” (4 audzēkņi) iegūta 3.vieta N.Mieze 

7.klase. 

3. Valsts konkursa darbu izstāde Salacgrīvā (4 bērni ar kopdarbu)  

4. Konkurss - J.Vītola mūzika “Ziemeļblāzma” 15.06.2022.(20 audzēkņi) 

1.atzinība Elīza Miķelsone 1.b klase 

5. Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkurss  Jēkabpilī, 13.05.2022., 

piedalījās Kora klases 2 audzēknes. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. Valsts konkursi mūzikā sakarā ar Covid-19 pandēmiju 2021./2022.m.g.tika 

atcelti.  



Mākslas programmā valsts konkursā “Mākslas izstāde” tika izvirzīti audzēkņi, 

viņu darbi tika izstādīti Valsts konkursa darbu izstāde Salacgrīvā (4 bērni ar 

kopdarbu). 

7.3 Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas 

mācībās. 

Audzēkņu sasniegumi mācību gada noslēgumā visiem ir augsti, optimāli, 

pietiekami vērtējumi un visi pārcelti nākamajā klasē.  


