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1. Smiltenes mūzikas skolas vispārīgs raksturojums 
 

Smiltenes mūzikas skola (turpmāk – Skola) ir Smiltenes pilsētas pašvaldības dibināta 

un Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša izglītības iestāde ar 

pastarpinātās pārvaldes iestādes statusu, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmas mūzikā. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās 

izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, kuru apstiprināja ar 

Smiltenes novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.498, 2018.gada 29.augustā. 

Skola dibināta 1957. gada 1. oktobrī, pamatojoties uz Smiltenes pilsētas Darbaļaužu 

deputātu padomes Izpildu komitejas pieņemto lēmumu. Skolas juridiskā adrese ir Pils iela 3, 

Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. Skolas e-pasts ir muzikasskola@smiltene.lv, tālr. +371 

64773220. Ar 2018. gada 11. jūniju direktora amatā iecelts Edgars Roslovs.  

Kopējā skolas telpu platība ir 665.2 m², no tām 19 ir mācību telpas. Ņemot vērā telpu 

trūkumu, mācību process tiek organizēts divās vietās – Pils ielā 3 un Pils ielā 6. 

 

I. Izglītības programmas un audzēkņu skaits  

 

Kopā tiek īstenotas divpadsmit profesionālās ievirzes programmas mūzikā un viena 

interešu izglītības programmas, kur kopā ik gadu mācās vairāk kā 200 audzēkņi. Skolā strādā 

23 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki. 

Vidēji skolu ik gadu absolvē nedaudz vairāk kā 20 audzēkņi. Daži skolas absolventi 

izvēlas mācības turpināt arī nākamajā izglītības pakāpē, kur gūst lieliskus panākumus, tomēr 

lielākai audzēkņu daļai nav mērķis izvēlēties savu specialitāti kā profesiju. Bet, neskatoties uz 

to, daudzi absolventi izvēlas turpināt muzicēt Smiltenes pūtēju orķestrī, dažādos koros un 

ansambļos.  

Audzēkņu dinamika profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās 

Mācību gads Audzēkņu skaits prof. 

ievirzes programmās 

Audzēkņu skaits interešu 

izglītības programmās 

2016./2017. mācību gads 184 - 

2017./2018. mācību gads 199 - 

2018./2019. mācību gads 200 20 

2019./2020. mācību gads 210 17 
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Izglītības 

programmu kopa 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Akredi 

tācijas 

lapas 

numurs 

Akreditācijas 

lapas 

derīguma 

termiņš 

(dd.mm.gggg.) 

Audzēkņu 

skaits 

izglītības 

programmā 

01.09.2018. 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 20V212011 P-16245 05.05.2020. 64 

Stīgu instrumentu spēle Vijoles spēle 20V212021 P-16246 05.05.2020. 9 

Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle 20V212021 P-16247 05.05.2020. 12 

Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 20V212031 P-16248 05.05.2020. 18 

Pūšaminstrumentu spēle Klarnetes spēle 20V212031 P-16249 05.05.2020. 5 

Pūšaminstrumentu spēle Saksofona spēle 20V212031 P-16250 05.05.2020. 14 

Pūšaminstrumentu spēle Mežraga spēle 20V212031 P-16251 05.05.2020. 3 

Pūšaminstrumentu spēle Trompetes spēle 20V212031 P-16252 05.05.2020. 14 

Pūšaminstrumentu spēle Eifonija spēle 20V212031 P-16254 05.05.2020. 8 

Pūšaminstrumentu spēle Tubas spēle 20V212031 P-16253 05.05.2020. 1 

Sitaminstrumentu spēle Sitaminstrumentu 

spēle 

20V212041 P-16255 05.05.2020. 20 

Kora klase Vokālā mūzika 20V212061 P-16256 05.05.2020. 42 

 

II. Iestādes darbības pamatmērķis  

 

Skolas misija ir nodrošināt kultūrizglītību audzēkņiem, attīstīt to prasmes mūzikā, 

veicināt etnisko un sociālo integrāciju, kā arī pilnveidot audzēkņu patriotisko un sociāli aktīvo 

personību izaugsmi. 

Skolas vīzija: 

- Skola, kas ir atbilstoša mūsdienu tehnoloģiskajām un sociālajām prasībām; 

- Skola, kura spēj motivēt un ievirzīt audzēkņus savas personības attīstībai. 

Skolas mērķis ir izglītojoša un kultūru audzinoša darbība. 

Skolas pamatuzdevumi: 

1. Nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt pamatzināšanas un prasmes mūzikā. 

2. Sagatavot audzēkņus mūzikas profesionālās izglītības nākamās pakāpes programmu 

apguvei. 

3. Nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu interešu, spēju un talantu izkopšanai, 

pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai. 

4. Veicināt kultūrvides attīstību Skolā un tās apkaimē. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56961&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56961&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56962&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56962&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56963&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56963&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56964&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56964&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56965&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56965&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56966&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56966&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56968&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56967&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56967&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56968&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56970&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56970&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56969&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56969&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56971&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56971&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56972&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56972&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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III. Izglītības iestādes mikroklimata kvalitatīvie rādītāji  

 

Izglītības iestāde atrodas Smiltenes pilsētas centrā un centrālā ēka ir vēsturiska Smiltenes 

pilsētas celtne. Tādēļ ģeogrāfiski tuvu izvietota parkiem, pilsētas administrācijai un autoostai, 

kas ir būtisks faktors priekš audzēkņiem, kas brauc no novada pagastiem un pat blakus 

novadiem. Mūzikas skola ir arī viena no lielākajām izglītības iestādēm, skaita ziņā konkurējot 

arī ar vispārējās izglītības iestādēm novadā, kas norāda uz sabiedrības lielo interesi pret 

mūziku. Lai nodrošinātu ne tikai kvalitatīvu izglītību, esam rūpējušies arī par audzēkņu 

drošību un komfortu. 

 Estētiska un sakārtota skolas vide; 

 Skola nodrošina ar instrumentiem ne tikai mācību darbam iestādē, bet arī 

audzēkņu ikdienas lietošanai; 

 Nomainīts koncertflīģelis uz kā audzēkņi gatavojas ieskaitēm un eksāmeniem; 

 Pilnvērtīgs nodrošinājums ar mācību materiāliem; 

 Mācību maksu samazinājums vai 100% atlaide maznodrošinātām ģimenēm, 

daudzbērnu ģimenēm un, ja skolu apmeklē divi un vairāk bērni no vienas ģimenes, 

kā arī audzēkņiem ar īpaši augstiem sasniegumiem; 

 Nodrošināts bezmaksas transport no pagastiem uz skolu; 

 Nodrošināts bezmaksas transports uz konkursiem, festivāliem, koncertiem ārpus 

novada robežām; 

 Piedāvājam regulārus bezmaksas koncertus visiem interesentiem; 

 

IV. Personāls 

 

Skolā strādā 23 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Pedagogi regulāri tiek 

informēti un atbalstīti savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā, sniedzot iespēju 

apmeklēt tālākizglītības kursus un seminārus. Informācija par katra pedagoga profesionālo 

pilnveidi tiek apkopota Valsts izglītības informācijas datu sistēmā. Vidējais pedagoģiskā 

sastāva vecums ir 52,9 gadi, vidējais skolotāju darba stāžs pedagoģijā ir 30,9 gadi. Skolas 

pedagogi ir ne tikai profesionāli pedagogi, bet arī profesionāli mūziķi un mākslinieki, kuri 

piedalās dažādās ar pedagoģisko un profesionālo darbu un māksliniecisko jaunradi saistītās 
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aktivitātēs: konkursos, koncertos, festivālos, izstādēs un starptautiskos projektos. Lielākā daļa 

pedagogu piedalās mācību priekšmetu programmu, mācību metodisko materiālu izstrādē, 

līdzdarbojas projektos un asociācijās. 

Visu darbinieku atbildību, pienākumus un tiesības nosaka darba līgumi un amatu 

apraksti, kā arī Skola darbojas saskaņā ar amatu struktūru, kas ir pārlūkojama un viegli 

izprotama (sk. 1. shēmu). Skolas dokumentācija ir sakārtota atbilstoši apstiprinātajai lietu 

nomenklatūrai. Dokumentos tiek veiktas korekcijas, vadoties no izmaiņām ārējos 

normatīvajos aktos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. shēma Skolas darbinieku struktūra 

 

V. Sociālās vides raksturojums  

 

Skola sniedz vispusīgu atbalstu audzēkņa personības veidošanā, attīstībā un izaugsmē. 

Skolas vide iespēju robežās veidota droša un mājīga audzēkņiem. No šā gada Skola 

nodrošinājusi nelielu atpūtas zonu audzēkņiem, kur uzturēties starp stundām. Kas ir īpaši 

svarīgi tiem audzēkņiem, kas nedzīvo Smiltenes pilsētas robežās. Kopā uz šo brīdi skolu 

apmeklē audzēkņi no visiem Smiltenes novada pagastiem, kā arī ir audzēkņi, kas brauc no 

blakus novadiem. 

Direktors 

Direktora 

vietnieks 

Pedagoģiskais 

personāls 

Izglītības iestādes 

padome 

Tehniskais 

personāls 

Metodisko 

komisiju vadītāji 
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Zināmu ietekmi uz skolas darba organizāciju atstāj sociālekonomiskais stāvoklis valstī 

un pilsētā. Tomēr, tā kā mūzikas skola nav obligāta, kopumā skolas audzēkņi un viņu vecāki 

ir motivēti un apzinās savu izvēli, atbildību un pienākumus pret skolu. 

 

VI. Nākotnes vīzija 

 

 Jāturpina uzlabot skolas tēls, jārāda veiksmes piemēri skolā. Jāturpina strādāt pie tā, 

lai skola iegūtu nozīmīga novada kultūras objekta statusu. 

 Jāpiedāvā inovatīva pieeja pasākumu rīkošanā, kur skola veic kultūras iestādes lomu 

gan pašu novadā, gan apkārtējos novados. 

 Sadarbībā ar dibinātāju jārisina telpu trūkuma un fiziskā nolietojuma jautājums, jo tas 

pavērtu attīstības iespējas. Pārējie resursi veiksmīgai attīstībai šobrīd jau ir. 

 Jādomā par mūsdienīgu pieeju mācību un individuālā darba norisei, jāievieš digitālie 

mācību materiāli, kas dotu priekšrocības izglītībā. 

 

VII. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana  

 

Prioritātes: 

1. Aktualizēt skolas iekšējos normatīvos aktus; 

2. Skolas attīstības nolūkā iesaistīt izglītojamo vecākus vai pārstāvjus un izzināt 

sadarbības stiprās un vājās puses; 

3. Atjaunot Skolas materiāltehnisko bāzi; 

4. Uzlabot ēkas tehnisko stāvokli; 

5. Atjaunot skolas tēlu un ieviest savu simboliku. 

Rezultāti: 

1. Ar Smiltenes novada domes 29.08.2018. lēmumu Nr.498 (protokols Nr.11, 1.§.) 

apstiprināts aktualizētais Smiltenes mūzikas skolas Nolikums. 

1.1. 30.08.2018. Pedagoģiskās padomes sēdē tika apspriesti un aktualizēti skolas 

iekšējie noteikumi un instrukcijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 

prasībām: 

Iekšējie kārtības noteikumi; 

Darba kārtības noteikumi; 
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Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība, izglītojamo 

pārcelšana nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšana; 

Izglītības iestādes padomes reglaments; 

Pedagoģiskās padomes reglaments; 

Skolas nodaļu reglaments. 

2. Iepriekšējā mācību gadā tika izveidota Izglītības iestādes padome, kam ir 

padomdevējas funkciju. Tās sastāvā ir 4 izglītojamo vecāki vai deleģēti pārstāvji, 2 

izglītības iestādes pedagogi un izglītības iestādes direktors.  

3. Tāpat vecāku un pārējo interesentu viedokļa izzināšanai, tika veikta  sabiedrības 

aptauja, kuras izklāstā bija jautājumi par skolas tēlu, funkciju izpildi, sadarbību un 

materiāltehniskās bāzes stāvokli. Ar apkopotiem anketu rezultātiem tika iepazīstināti 

pedagogi, tika veiktas pārrunas, sniegti priekšlikumi, kā uzlabot un pilnveidot 

rezultātos atklātās problēmas un citas negatīvi ietekmējošās korelācijas.  

4.  Skolā novecojošais mēbeles aizstātas ar jaunām mēbelēm vairākās mācību telpās, 

iegādāts jauns pianīns un vairāki pūšaminstrumenti. 2019. gada budžetā apstiprināts 

finansējums visu teorētisko priekšmetu telpu skolēnu galdu un krēslu iegādei, kā arī 

flīģeļa iegādei skolas zālē. 

5. Pērn izstrādāts projekts par skolas elektroinstalācijas un gaismas objektu vienkāršoto 

renovāciju un apstiprināts finansējums 2019. gada budžetā vienkāršotās renovācijas 

būvdarbu un būvuzraudzības realizācijai. 

6. Tika veikta izvērsta sabiedrības aptauja par skolas simbolikas izveidi, kā rezultātā 

izveidots skolas logo, kas balstīts uz Smiltenes novada simboliku. Tāpat sacerēta 

skolas himna.  

Ņemot vērā mūsdienu informācijas iegūšanas tendences un vēloties pēc iespējas 

nodrošināt caurskatāmāku skolas darbību, skolai aktualizēts Facebook profils 

https://www.facebook.com/SmiltenesMuuzikasSkola/, kurā vecāki, audzēkņi un citi 

interesenti tiek informēti gan par skolas aktualitātēm (sasniegumiem konkursos, 

viktorīnās, aktuālie stundu saraksti, audzēkņu koncerti, vecāku sapulces u.c.), 

aktualitātēm mūzikā kopumā, tādā veidā ļaujot sekotājiem izvērstāk izzināt mūzikas 

labvēlīgo ietekmi uz bērna attīstību.  

VIII. Pamatojamas analīzes rezultātu iegūšanas metodes:  

 Skolas dokumentu un materiālu analīze – mācību programmas, darba plāni, skolotāju 

pašvērtēmi, nodaļu dokumentācija, izglītojamo vērtējumu protokoli, sanāksmju un 

sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, ārējo pārbaužu akti, budžeta tāmes; 

https://www.facebook.com/SmiltenesMuuzikasSkola/
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 Mācību nodarbību un pasākumu vērošana; 

 Sarunas – individuālo sarunu rezultāti ar pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem. 

 

2. Skolas attīstības prioritāte 2019.-2022. gadam 
 

Pamatjoma 2019./2020. m.g. 2020./2021. m.g. 2021./2022. m.g. 

1. Mācību saturs Aktualizēt mācību 

programmas. 

Pārskatīt to saturu, 

mērķus, uzdevumus un 

mācību pārbaudījumu 

formu. 

Pilnveidot un turpināt 

attīstīt starp-

priekšmetu saikni 

mūzikas izglītības 

programmās. 

Nodrošināt izpratni un 

paplašināt redzesloku 

savas specialitātes 

ietvaros sadarbībā ar 

teorijas priekšmetiem. 

Pilnveidot mācību 

darbu pielāgojot to 

mūsdienu 

praktiskajam 

pielietojumam.  

Nodrošināt teorijas 

priekšmetu apgūšanu 

un pielietojumu ar 

mūsdienu tehnoloģiju 

palīdzību. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Vērtējuma kvalitāte un 

diferencētas vērtēšanas 

metodes. Audzēkņu 

motivācijas un intereses 

kultivēšana. 

Dažādot mācīšanas un 

mācīšanās metodes un 

formas. Inovatīvas 

pieejas izglītojamo 

apmācībā. 

Paaugstināt 

mācīšanas un 

mācīšanās 

produktivitāti. 

Vienkāršot mācību 

materiālu un mācību 

līdzekļu pieeju 

audzēkņiem un 

skolotājiem. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo 

individualizēts mācību 

sasniegumu 

monitorings. Rezultātu 

analīze. 

Balstoties uz mācību 

satura un metožu 

uzlabošanu, pieaugs 

darba produktivitāte un 

izglītojamo 

sasniegumi. 

Panākt audzēkņu 

patstāvīgā darba 

apjoma pieaugumu 

un vēlmi apgūt 

priekšmetus. Tas 

attīstītu individuālās 

prasmes.  

4. Atbalsts 

izglītojamiem 

Izglītojamo 

emocionālo, 

psiholoģisko un sociālo 

vajadzību 

nodrošināšana. 

Atbalsts talantīgajiem 

audzēkņiem un 

audzēkņiem ar mācību 

vielas apguves 

grūtībām. 

Atbalsts izglītojamo 

iniciatīvai skolas 

darbības, mācību 

procesa attīstīšanai 

un ārpus nodarbību 

organizēšanai. 

5. Skolas vide Iestādes infrastruktūras 

un telpu ierīkojuma 

uzlabošana. Izglītojamo 

higiēnas un komforta 

nodrošināšana. 

Iestādes pieejamības 

infrastruktūras 

pilnveidošana. Ietves 

un ieejas pieejamība 

dažādu sociālo grupu 

personām. 

Iestādes telpu 

uzlabošana labsajūtas 

un pozitīvu emociju 

vairošanai. 

6. Resursi Plānveidīga 

materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana.  

Personālresursu 

piesaistīšana un 

materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana. 

Ēkas un mācību telpu 

funkcionalitātes 

pārskatīšana. Skolas 

tehnisko telpu 
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remonts. 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Metodiskā darba 

pilnveidošana, labās 

prakses aktualizēšana. 

Skolas budžeta 

mērķtiecīga plānošana 

un izlietošana. 

Akreditācijas 

ieteikumu izpilde. 

Jaunu pedagogu 

piesaistīšana. Skolas 

budžeta mērķtiecīga 

plānošana un 

izlietošana. 

Skolas budžeta 

mērķtiecīga 

plānošana un 

izlietošana. 

 

3. Prioritāšu īstenošanas plāni 
 

I. Mācību saturs 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Mērķi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

Pārskatīt un 

aktualizēt esošās 

mācību programmas. 

Pārskatīt prasības 

pārbaudījumu saturā 

un to realizācijā. 

Pilnveidot tēmas, 

kurās ir mainījušās 

vai veidojusies cita – 

mūsdienām 

piemērota 

aktualitāte. Ņemt 

vērā mūsdienīgās 

mācību metodes. 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu 

pedagogi.  

2019. gada 

augusts - 

septembris 

Direktora 

vietnieks 

Attīstīt Projektu 

nedēļas praksi 

starppriekšmetu 

saiknes 

nodrošināšanai. 

Organizēt 

pasākumus, kuros 

iepazīstam 

māksliniekus, 

instrumentus, 

karjeras iespējas. 

Izvērtēt, lai projektu 

nedēļas saturs sevī 

ietver dažādus 

Latvijas 

māksliniekus un 

parādītu to 

sasniegumus 

Latvijas kultūrā. 

Mācību gada laikā 

noorganizēt vairākas 

meistarklases.  

Teorijas 

priekšmetu 

pedagogi kā 

padomdevēji, 

direktors veic 

budžeta 

plānošanu un 

organizatorisko 

darbu. 

2020./2021. 

mācību gads 

Direktors 

Uzlabot darba un 

mācību 

produktivitāti 

ieviešot mūsdienīgu 

tehnisko aprīkojumu. 

Iegādāties un 

iekārtot teorijas 

priekšmetu kabinetus 

tā, lai darba procesā 

būtu pieejams 

interaktīvais ekrāns, 

MIDI klaviatūras 

mūzikas materiālu 

ievadei un 

nepieciešamās 

programmatūras, lai 

to varētu apgūt katrs 

izglītojamais. 

Direktors 2021./2022. 

mācību gads 

Direktors 
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Izpildes atskaites tabula 

Kas paveikts Laika periods Sasniegtais rezultāts Komentārs 

    

    

    

    

 

Realizācijas termiņu grozījumi 

 

 

 

 

II. Mācīšana un mācīšanās 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Mērķi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

Katrai metodiskajai 

komisijai izstrādāt 

vienotu vērtēšanas 

nolikumu pa 

instrumentu grupām, 

kur tiktu izskatīti visi 

kritēriji audzēkņu 

sasniegumu 

vērtēšanai. Pārskatīt 

audzēkņu 

motivēšanas 

iespējas.  

Vienota un 

izprotama vērtēšanas 

sistēma. 

Interesantāka un 

piesaistošāka 

audzēkņu 

motivēšanas metode. 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji. 

2019. gada 

septembris 

līdz 2020. 

gada maijam 

Direktora 

vietnieks 

Pārskatīt mācību 

metodes un saturu. 

Izstrādāt katrai 

nodarbībai 

Metodisko 

komisiju 

2020./2021. 

mācību gads 

Direktora 

vietnieks 
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Iesaistīt digitālos 

mācību līdzekļus. 

piemērotu, 

mūsdienīgu  mācību 

saturu. Iesaistīt 

internetā pieejamos 

digitālos mācību 

līdzekļus. 

vadītāji. 

Atslogot mācību 

telpas un pedagogus 

praktiskā mācību 

darba norisē. 

Ierakstīt un ievietot 

digitālajā vidē 

pieejamus 

pavadījumus 

apgūstamajiem 

skaņdarbiem. 

Nodrošināt lielāku 

pieeju digitālajām 

klavierēm, audio 

atskaņošanas ierīcēm 

un elektroniskajiem 

pastiprināšanas 

līdzekļiem. 

Direktors 2021./2022. 

mācību gads 

Direktors 

 

Izpildes atskaites tabula 

Kas paveikts Laika periods Sasniegtais rezultāts Komentārs 

    

    

    

    

 

Realizācijas termiņu grozījumi 
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III. Izglītojamo sasniegumi  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Mērķi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

Izglītojamo 

individualizēts 

mācību sasniegumu 

monitorings sniedz 

precīzu izklāstu par 

audzēkņa attīstību 

mācību procesa 

laikā. Svarīgi panākt, 

lai varētu veikt 

analīzi par visiem 

izglītības iestādes 

audzēkņiem vienlīdz 

labi. Tas var novērst 

mācību procesa 

pamešanu vai 

neattaisnotu 

kavējumu risku. 

Izstrādāt sasniegumu 

uzskaites sistēmu – 

aplikāciju, kas būtu 

piemērota 

profesionālās 

ievirzes izglītības 

specifikai un 

vajadzībām. 

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

2019. gada 

septembris 

līdz 

decembris. 

Direktors 

Attīstoties darba 

metodēm un 

pieejamajiem 

mācību resursiem,  

uzlabot mācību 

darba produktivitāti 

un izglītojamo 

sasniegumus.  

Pievērst uzmanību 

darba iespēju 

paplašināšanai 

piesaistot 

tehnoloģijas 

digitalizējot mācību 

saturu.  

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

2020./2021. 

mācību gads 

Direktors 

Uzlabot pieeju 

mūzikas instrumentu 

bāzei visiem 

audzēkņiem. Īpaši 

paaugstināt skolā 

pavadītā brīvā laika 

izmantošanu mācību 

vajadzībām. 

Digitālo klavieru, 

planšetes, 

pavadījuma ierakstu 

un citu resursu 

pieejamība 

audzēkņiem. 

Direktors 2021./2022. 

mācību gads 

Direktors 
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Izpildes atskaites tabula 

Kas paveikts Laika periods Sasniegtais rezultāts Komentārs 

    

    

    

    

 

Realizācijas termiņu grozījumi 

 

 

 

 

IV. Atbalsts izglītojamiem  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Mērķi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

Izglītojamo mikro  

klimata uzlabošana 

izglītības iestādē. 

Uzlabot drošību 

izglītības iestādē, 

uzlabot higiēnas 

ievērošanas 

apstākļus, dot 

iespēju pārvilkt 

apavus, nodrošināt 

vietu, kur pavadīt 

laiku.  

Direktors 2019. gada 

septembris 

līdz 

decembris. 

Direktors 



15 

 

Diferencēta mācību 

procesa pieeja 

audzēkņiem. Radīt 

motivējošus 

apstākļus 

audzēkņiem, kas spēj 

teicami un izcili 

apgūt mācību 

programmu, kā arī 

radīt motivāciju tiem 

audzēkņiem, kam ir 

problēmas ar mācību 

vielas apguvi. 

Piesaistot jaunus 

tehniskos resursus ir 

iespējams atrisināt 

diferencētu mācību 

pieeju audzēkņiem. 

Tas uzlabotu 

apstākļus 

audzēkņiem, kas ir 

ar dažādu spēju un 

motivācijas līmeni. 

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

2020./2021. 

mācību gads 

Direktors 

Izglītības iestāde 

arvien vairāk 

iesaistās audzēkņu 

attīstības procesos 

un bieži atbild ne 

tikai par mācību 

procesu. 

Izstrādāt sistēmu kā 

sekot visam 

audzēkņu attīstības 

ciklam. Piedāvāt 

iespējas paplašināt 

redzes loku ar 

karjeras iespējām. 

Uzkrāt datu bāzi un 

analizēt iegūtos 

rezultātus par 

audzēkņu 

sasniegumiem un 

karjeras virzību. 

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

2021./2022. 

mācību gads 

Direktors 

 

Izpildes atskaites tabula 

Kas paveikts Laika periods Sasniegtais rezultāts Komentārs 
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Realizācijas termiņu grozījumi 

 

 

 

 

V. Skolas vide 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Mērķi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

Uzlabot iestādes 

tehnisko stāvokli, 

ērtības un citus vidi 

ietekmējošus 

aspektus. 

Atjaunot 

elektroinstalāciju. 

Gaismas objektu 

atbilstība prasībām, 

dzeramais ūdens 

audzēkņiem un 

pedagogiem. 

Kvalitatīvi mūzikas 

instrumenti. 

Direktors 2019. gada 

jūnijs līdz 

decembris. 

Direktors 

Skolas pieejamības 

un funkcionalitātes 

uzlabošana. 

Ieejas pandusa 

izveide. Skaņu 

izolējošo un 

reverberāciju 

nostabilizējošo 

materiālu iebūve 

mācību telpās. 

Direktors 2020./2021. 

mācību gads 

Direktors 

Uzlabot emocionālo 

labsajūtu skolas 

apmeklētājiem un 

audzēkņiem.   

Izlases kārtā veikt 

telpu kosmētisko 

remontu. Iekārtot 

telpas ar 

mūsdienīgām 

mēbelēm un 

dekorācijām. 

Direktors 2021./2022. 

mācību gads 

Direktors 

 

Izpildes atskaites tabula 

Kas paveikts Laika periods Sasniegtais rezultāts Komentārs 
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Realizācijas termiņu grozījumi 

 

 

 

 

VI. Resursi 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Mērķi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

Skolas darbības 

pamatā ir 

vajadzībām 

atbilstoša 

materiāltehniskā 

bāze.  

Iegādāties jaunu 

koncertflīģeli, bungu 

komplektu un citus 

instrumentus 

audzēkņu 

kvalitatīvākai 

sagatavošanai 

koncertiem un 

konkursiem. 

Direktors 2019. gada 

jūnijs līdz 

decembris. 

Direktors 

Neskatoties uz 

materiāltehniskās 

bāzes pastāvīgu 

nodrošināšanas un 

uzturēšanas darbu, 

liela uzmanība 

jāpievērš 

personālresursiem un 

piedāvāto 

Piesaistīt pedagogu 

jaunas programmas 

nodrošināšanai, kā 

arī papildināt 

pedagoģisko sastāvu 

ar esošo programmu 

speciālistiem. 

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

2020./2021. 

mācību gads 

Direktors 
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programmu klāstam. 

Mācību telpu 

skaitam un platībām 

jāatbilst realizējamo 

programmu 

tehniskajām 

prasībām, lai 

nodrošinātu 

kvalitatīvu un drošu 

pieeju mācību 

darbam. 

Esošās mācību telpas 

ir izkaisītas pa 

dažādām ēkām. Kā 

prioritārs mērķis ir 

atrisināt šo 

jautājumu un izskatīt 

nākotnes iespējas 

nodrošināt izglītības 

procesu vienotā 

mācību telpu 

izvietojumā. 

Direktors  2021./2022. 

mācību gads 

Direktors 

 

Izpildes atskaites tabula 

Kas paveikts Laika periods Sasniegtais rezultāts Komentārs 

    

    

    

    

 

Realizācijas termiņu grozījumi 
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VII. Skolas darbība 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Mērķi Atbildīgais Laiks Kontrole un 

pārraudzība 

Kvalitatīvas 

izglītības iestādes 

darbības pamatā ir 

vienlīdz attīstītas un 

izsvērtas visas tās 

darbības jomas. 

Gatavojoties 

izglītības iestādes 

akreditācijai, vadībai 

ir jāpārskata visi 

skolas attīstības 

aspekti. 

Pārskatīt darba 

metodes, iekšējos 

noteikumus, ētikas 

normu un darba 

noteikumu 

ievērošanu. 

Pārmaiņas ir arī 

finansēšanas 

jautājumos, līdz ar 

to, jāizveido jauna 

pieeja budžeta 

plānošanai un 

realizēšanai. 

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

2019. gada 

Jūnijs līdz 

decembris. 

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

Akreditācijas 

procesā konstatēto 

trūkumu novēršana, 

akreditācijas 

komisijas ieteikumu 

ieviešana. 

Plānot budžetu un 

citus nepieciešamos 

resursus skolas 

darbības uzlabošanai 

un mūsdienīga 

mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Direktors un 

direktora 

vietnieks. 

2020./2021. 

mācību gads 

Direktors 

Ņemt vērā visas tā 

laika vajadzības un 

nodrošināt operatīvu 

darba problēmu un 

aktuālo jautājumu 

risināšanau. 

Plānot budžetu tā, lai 

būtu iespējams 

reaģēt uz konkrētā 

perioda 

nepieciešamībām. 

Direktors  2021./2022. 

mācību gads 

Direktors 

 

Izpildes atskaites tabula 

Kas paveikts Laika periods Sasniegtais rezultāts Komentārs 
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Realizācijas termiņu grozījumi 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs Edgars Roslovs  _____________________ 
  (vārds, uzvārds)    (paraksts) 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 

 

Edgars Avotiņš  _____________________ 

(vārds, uzvārds)    (paraksts)   (datums) 
           

 

 

 

Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Gunta Grigore   _____________________ 

(vārds, uzvārds)    (paraksts)   (datums) 

 


