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1. Ziņas par Smiltenes mūzikas skolu  
 

1.1. 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 714.1 m², no tām 20 ir mācību klases. Ņemot vērā telpu 

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

 

1.2. 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 

25 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.  

Skolas absolventu dinamika 

Mācību gads Absolventi 

2017./2018. mācību gads 19 

2018./2019. mācību gads 23 

2019./2020. mācību gads 20 
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Audzēkņu dinamika profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmās 

Mācību gads Audzēkņu skaits prof. 

ievirzes programmās 

Audzēkņu skaits interešu 

izglītības programmās 

2017./2018. mācību gads 199 - 

2018./2019. mācību gads 200 20 

2019./2020. mācību gads 210 17 

 

 

2. 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. 
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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. 

 

Iepriekšējā mācību gada prioritātes un rezultāti 

Prioritātes: 

1. Dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes un formas. Inovatīvas pieejas izglītojamo 

apmācībā; 

2. Iestādes pieejamības infrastruktūras pilnveidošana. Ietves un ieejas pieejamība dažādu 

sociālo grupu personām; 

3. Personālresursu piesaistīšana un materiāltehniskās bāzes uzlabošana; 

4. Akreditācijas ieteikumu izpilde. Jaunu pedagogu piesaistīšana. Skolas budžeta 

mērķtiecīga plānošana un izlietošana; 

5. Pilnveidot un turpināt attīstīt starp-priekšmetu saikni mūzikas izglītības programmās. 

Nodrošināt izpratni un paplašināt redzesloku savas specialitātes ietvaros sadarbībā ar 

teorijas priekšmetiem. 

6. Ieviest e-klasei mūzikas skolā, kas uzlabotu saziņu starp skolu, audzēkņiem un to 

likumiskajiem pārstāvjiem. 

Rezultāti: 

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

apstiprināts aktualizētais Smiltenes mūzikas skolas Nolikums. 

1.1. 06.03.2020. Pedagoģiskās padomes sēdē tika apspriesti un aktualizētas skolas 

profesionālās ievirzes izglītības mācību priekšmetu programmas visās 

akreditētajās programmās. 

1.2. Tika izstrādāti vai atjaunoti sekojošie noteikumi: 

Ieskaites, eksāmenu un citu pārbaudījuma formu vērtēšanas noteikumi; 

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Smiltenes mūzikas 

skolā; 

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība; 
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2. Iepriekšējā mācību gadā tika izveidota Izglītības iestādes padome ar padomdevējas 

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

pedagogi un izglītības iestādes direktors.  

3. Notika aktīva darbība materiāltehniskās bāzes atjaunošana. Tai skaitā iegūts Valsts 

kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums jauna pianīna iegādei. Ņemot vērā valstī 

izsludināto ārkārtējo stāvokli, akcentu inventāra iegādei piešķīrām tieši digitāli 

pārvaldāmā inventāra iegādei;  

4.  Skolā vairākās telpās veikts kosmētiskais remonts. Lielākā daļa šādu darbu tika 

organizēta kā ārpakalpojums caur iepirkumu Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, tomēr 

ievērojamu darbu ēkas uzlabošanā veicām ar pašiem pieejamo resursu palīdzību, 

piemēram, koncertu zāles kosmētisko remontu veicām pašu spēkiem. Tāpat tika 

izbūvēts panduss – uzbrauktuve personām ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar 

ratiem, kā arī citām personām, kam ir kustību traucējumi. Vairākām telpām notika 

durvju maiņa, tai skaitā divām mācību telpām tika ievietotas durvis ar paaugstinātu 

skaņas necaurlaidību. 

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.  

 

 

Izglītības iestādes darbības  un izglītības programmu īstenošana 
 

3. Mācību saturs 
 

Skola īsteno 12 profesionālās ievirzes – kods 20V izglītības - programmas. Tās izstrādātas 

atbilstoši Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma prasībām un Latvijas Nacionālā 

kultūras centra (turpmāk – LNKC) metodiskajiem ieteikumiem. Programmas ir licencējis 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk IKVD). Visu programmu licences ir izsniegtas uz 

nenoteiktu laiku ar IKVD 2017.gada 6.novembra lēmumu Nr. 455-p. Uz 2019.gada 1. 

septembri Skolā mācījās 210 profesionālās ievirzes programmu audzēkņi.  

https://www.facebook.com/SmiltenesMuuzikasSkola/
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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 

01.01.2020. 

Taustiņinstrumentu 

spēle 

Klavierspēle 20V212011 P-16245 05.05.2020. 63 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Vijoles spēle 20V212021 P-16246 05.05.2020. 10 

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. 41 

Audzēkņu skaits Profesionālās ievirzes programmās kopā 209 

Interešu izglītības programma 

Interešu izglītības 

programma 

Mazie vokālās 

mūzikas 

kolektīvi 

AK010201 - - 17 

 

Paralēli profesionālās izglītības ievirzes programmām Skola realizē arī  interešu izglītības 

programmu Mazie vokālās mūzikas kolektīvi (programmas kods AK010201), kurā ar mūzikas 

teorijas, vokālās un instrumentu spēles pamatiem tiek iepazīstināti pirmsskolas izglītības 

iestādes vecuma bērni un  Vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi (programmas kods 

AK010401), kurā jaunieši apgūst prasmes spēlēt ansambļu sastāvos un iepazīstas ar ansambļu 

mūzikas žanriem, formveidi un instrumentu funkciju kombo grupu sastāvos. 

Skolas vadība kopā ar metodiskajām komisijām pārrauga izglītības programmu īstenošanu 

un mācību priekšmetu programmu izstrādi, nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu 

pieejamību. Izglītības programmu saturu nosaka mācību priekšmetu kopējais apjoms visos 

mācību gados kopā, kas saskaņots ar Skolas mācību plānu un atbilst licencētajām izglītības 

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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programmām. Katram mācību priekšmetam izstrādāta mācību programma, kurā iekļautas 

teorētiskās un praktiskās nodarbības, gala pārbaudījumu prasības, kas atbilst apgūstamās 

programmas mērķiem, uzdevumiem un iegūstamās profesionālās ievirzes izglītības līmenim.  

Mācību procesu Skola īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām, grozījumi 

izglītības programmās ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Savukārt pedagogi 

sadarbībā ar skolas vadību ir izstrādājuši mācību priekšmetu programmas, kas veidotas pēc 

normatīvos aktos apstiprināta parauga. Neskatoties uz programmā paredzēto, pedagogi 

individuāli vērtē katra audzēkņu spējas individuāli, kā arī audzēkņu mācību procesa tendences. 

Izglītības iestāde un pedagogi mērķtiecīgi sniedz atbalsta pasākumus izglītojamiem.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts atbilst licencētām izglītības programmām un to Skolā 

izstrādā direktora vietnieks, bet apstiprina direktors. Izstrādājot stundu sarakstus, gan skolas 

vadība, gan priekšmetu pedagogi rūpīgi izzina, saskaņo mācību stundu sarakstus ar 

izglītojamiem, kam ir citas ārpus skolas aktivitātes, kā arī ņem vērā pagastos dzīvojošo bērnu 

sabiedriskā transporta kursēšanas laikus. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pārskatāms un 

pieejams skolā (izvietots uz informācijas dēļiem) un interneta vietnē 

https://izglitiba.smiltene.lv/ izvēlnē Smiltenes mūzikas skola. Par izmaiņām mācību priekšmetu 

stundu sarakstā izglītojamie, to vecāki tiek savlaicīgi informēti lielākoties no pedagogu puses.  

Izglītības iestādē ir izstrādāts audzināšanas darba virziena un sasniedzamo mērķu plāns trīs 

gadiem. Sadarbībā ar pedagogiem tiek noskaidrotas mācību metožu vai satura prioritātes, kas 

tiek ņemtas vērā plānojot skolas darbu. Sistemātiski tiek organizētas stundu vērošanas un 

pedagogu darba novērtēšana (t.sk. pedagogu pašnovērtējums). Iestādē izglītības programmas 

tiek īstenotas izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. 

Tālākie mērķi: 

 Izvērtēt, lai projektu nedēļas saturs sevī ietver dažādus Latvijas māksliniekus un 

parādītu to sasniegumus Latvijas kultūrā; 

 Mācībugada laikā noorganizētvairākasmeistarklases. 

 

Vērtējums – labi 

  

https://izglitiba.smiltene.lv/
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4. Mācīšana un mācīšanās 
 

4.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību priekšmetu stundas notiek pēc apstiprināta plāna. Turklāt mācību stundu saturs 

veidots, lai iespējami vairāk saglābtu piesaisti reālai dzīvei, aktualitātēm, tādā veidā paplašinot 

izglītojamo redzesloku, kā arī rada lielāku interesi par apgūstamo vielu. Mācību procesā 

pedagogi izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, iekārtas un materiālus, kā arī 

interneta resursu iespējas tā, lai rodas loģiska starppriekšmetu saikne. Tāpat vienlīdz būtisks ir 

augstais profesionālais līmenis, ilglaicīgā pieredze, kā arī teicama komunikācija un spēja 

motivēt audzēkņus mācību procesam. Mājas darbi tiek sabalansēti un tie tiek uzdoti 

pamatojoties uz programmā paredzētajiem sasniedzamajiem mērķiem. Līdz ar to, ik stundu 

pedagogi var veikt paveiktā darba analīzi un sniedz iespēju izglītojamajiem veikt paša prasmju 

un darba analīzi, pēc kā seko pašvērtēšana. 

Izglītības iestādē strādā gan pieredzējuši, gan jauni pedagogi ar labu izglītības līmeni (sk.4.1 

diagr.). Visi pedagogi regulāri pilnveido savas zināšanas, apmeklējot kursus, meistarklases, 

koncertus, organizējot dažāda mēroga pasākumus un piedaloties dažādos projektos, kas dod 

jaunas iedvesmas darbam ar audzēkņiem.  

 

4.1. diagramma Izglītības līmeņu diagramma 

 Pagājušā gadā tika aktualizēta nodarbību novērošana, lai novērtētu pedagoga darbu, 

sadarbību ar audzēkni un mācību procesa organizāciju stundas laikā, kā arī nepieciešamības 
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gadījumā sniegtu priekšlikumus mācību procesa optimizācijai. Stundas novērošanas nolūkā tika 

izveidota Nodarbības vērošanas un novērtējuma veidlapa (par pamatu ņemot 15. Pielikumu MK 

2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 350). Pēc stundu novērojuma, Skolas direktors un 

direktora vietniece veica tūlītējas pārrunas ar pedagogu par stundas laikā novēroto, kā arī, lai 

izzinātu konkrētā pedagoga vēlmes mācību procesa pilnveidei. Veicot stundu novērojumus un 

pārrunas ar pedagogiem var secināt, ka pedagogi prasmīgi diferencē mācību metodes darbā gan 

ar talantīgiem audzēkņiem, gan tādiem, kam ir problēmas ar programmas apgūšanu vai 

uzvedību. Darbs notiek tā, lai visus audzēkņus motivētu mācībām atbilstoši viņu spējām un 

visos gadījumos pieeja tiek veidota individuāli.  

 Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu mācību procesu, instrumentu spēles 

pedagogi regulāri atjauno mācību materiālus un atbilstoši vajadzībām, stundu darbā izmanto 

mūzikas instrumentus, CD atskaņotājus, projektoru, datoru un dažādas digitālās informācijas 

platformas. Grupu un teorijas priekšmetu pedagogi ne tikai apgūst nepieciešamo mācību vielu, 

bet arī veido atraktīvas un izzinošas spēles redzesloka un zināšanu paplašināšanai. Kopš 2020. 

gada pavasara pedagogi sākuši veidot mācību video materiālus, digitālus mācību teorētiskos 

materiālus un personificētus audio ierakstus mācību stundu vadīšanai, ja nepieciešams arī 

attālinātu nodarbību vadīšanai. 

Kopumā pedagogi pieturās pie programmā paredzētās apgūstamās vielas, bet 

nepieciešamību gadījumā veic satura izmaiņas, pieskaņojoties audzēkņa individuālās attīstības 

spējām. Lai skolēni attīstītu savas prasmes instrumentu spēlē, skola iespēju robežās nodrošina 

audzēkņus ar mūzikas instrumentiem bez īres maksas vai citām prasībām. Mācību procesa 

ietvaros skolā tiek organizēti dažādi gadskārtu koncerti, nodaļu audzēkņu koncerti, pedagogu 

klases audzēkņu vakari, kur kā klausītāji tiek aicināti visi novada interesenti. 

Pedagogi ikdienā mācību nodarbību  žurnālā veic ierakstus par audzēkņa stundu 

apmeklējumu un stundu vērtējumu. Reizi pusgadā direktora vietniece pārbauda, kā tiek ievēroti 

žurnālu aizpildīšanas noteikumi.  

  

Tālākie mērķi: 

 Attīstīt informācijas tehnoloģijas, modernizēt mācību saturu un 

komunikācijas prasmes interneta vidē; 

 Ieviest e-klasi, lai atvieglotu komunikācijas un uzdevumu nodošanas 

sistēmu starp skolu un audzēkni;  
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 Interesantāka un piesaistošāka audzēkņu motivēšanas metode. 

 

Vērtējums – labi 

 

4.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību process tiek balstīts uz vertikāli vērstu sadarbību un informācijas apmaiņu ar 

visām izglītības procesā iesaistītajām personām. Audzēkņi izprot un līdzdarbojas mācību 

procesā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kopā ar audzēkni, pedagogi analizē un pārrunā mācību 

pārbaudījumos iegūtos rezultātus un pieņem lēmumu, kā mācību procesu organizēt tālāk, lai 

vērtējumi uzlabotos. Nepieciešamības gadījumā, audzēkņiem ir iespēja vienoties ar 

pedagogiem par individuālām konsultācijām. Tāpat skola uzskaita mācību stundu kavējumus, 

analizē to iemeslus un veic pasākumus kavējumu novēršanai. Skolas Iekšējās kārtības 

noteikumos ir izstrādāta kārtība, kas nosaka, kā rīkoties audzēknim un viņa vecākiem, ja kavētas 

mācību stundas.  

Ņemot vērā, ka mūzikā īpaši svarīgs ir darbs mājās, ir ārkārtīgi nepieciešama regulāra 

instrumenta spēle un elastīga laika pieeja no izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju puses, 

kas īpaši tiek aktualizēta vecāku sapulcēs, kā arī individuālās sarunās starp pedagogu un vecāku. 

Skola iespēju robežās, bez īres un citām atbildību saistībām piedāvā visus brīvos mācību 

līdzekļu resursus. Izglītojamie tiek mācīti vērtēt savu sasniegto darbu un izpratni par to, kas 

jāapgūst, lai sasniegtu vēlamo mērķi, līdz ar to audzēkņiem attīstās pašvērtēšanas prasmes. Tas 

ietekmē individuālā mācību darba saturu. 

Skola regulāri iesaistās pilsētas pašvaldības un ārpus novada rīkotos koncertos, 

konkursos un festivālos. 

Ņemot vērā mūsdienu dinamisko attīstību un audzēkņu vēlmes, skolai jāprot 

piemēroties. Tas attiecās gan uz jaunām mācību metodēm, gan uz materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājumu, kas nodrošina mācību procesa kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. 

Pedagoģiskajam sastāvam svarīgs ir ne tikai individuālais darbs, bet arī komandas darbs un 

pieredzes apmaiņa skolas ietvaros, jo tikai tā rodas balanss starp mūsdienīgām mācību metodēm 

un pieredzi. 

Izglītojamo sadarbības, plānošanas un pašvērtēšanas prasmes attīstot, skola ik gadu 

strādā pie dažādu kampaņveidīgu un tradīcijām bagātu pasākumu organizēšanas, kuru procesā 

aktīvi piedalās visu nodaļu izglītojamie. Skola nodrošina audzēkņiem iespēju daudzveidīgi 

izpausties radoši un gūt kvalitatīvus mūzikas izglītības pamatus, piedaloties dažādos skolas, 
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Latvijas mēroga un starptautiskos pasākumos. Par pasākumu norisēm, to saturu un rezultātiem 

izglītojamos un to likumiskos pārstāvjus skola informē caur informācijas apmaiņas platformām 

un sociālo tīklu aplikācijām, protams, ievērojot personu datu aizsardzību. 

Tālākie mērķi: 

 Ierakstīt un ievietot digitālajā vidē pieejamus pavadījumus apgūstamajiem 

skaņdarbiem. Nodrošināt lielāku pieeju digitālajām klavierēm, audio 

atskaņošanas ierīcēm un elektroniskajiem pastiprināšanas līdzekļiem. 

 

Vērtējums – labi 

 

4.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Audzēkņu sasniegumi un mācību procesa vērtēšana notiek atbilstoši valsts noteiktai 

vērtējumu klasifikācijai. 2020. gadā skolā tika aktualizēti noteikumi “Ieskaites, eksāmenu un 

citu pārbaudījuma formu vērtēšanas noteikumi”, kur ir paredzēta audzēkņu sasniegumu analīze 

un vērtēšanas sistēma, kas palīdz objektīvi izskatīt katra audzēkņa sasniegumus un attīstību. 

Izglītojamiem un viņu vecākiem vērtējumi tiek pamatoti un izskaidroti pamatojoties uz kārtības 

noteikumiem. 

Metodiskās nodaļas ir sastādījušas sasniegumu vērtēšanas kritērijus pārbaudes darbiem 

visos priekšmetos ņemot vērā izvēlētās programmas specifiku. Kritēriji ietver vērtējumu 

skaidrojumus un sasniedzamos mērķus. Vērtēšanas periodiskumu nosaka mācību plāns. 

Novērtējumi regulāri tiek apkopoti žurnālos, kas pieejami skolotāju telpā. Iespēju robežās, 

mācību procesa laikā, audzēkņiem tiek dota savstarpējās vērtēšanas iespēja, bet nekādā 

gadījumā netiek aizskarta audzēkņa cieņa izpaužot vērtējumus trešajām personām. 

Vērtējumi un darba analīze tiek pārskatīta Pedagoģiskās un Metodisko komisiju sēdēs. 

Vērtējumu uzskaiti apkopo un pārrauga direktora vietniece. Katra mācību pusgada beigās tiek 

rīkoti klases koncerti, kur pedagogs individuāli pārrunā ar audzēkņiem un viņu vecākiem 

attīstības procesa rezultātus.  

Tālāki mērķi: 

 Turpināt strādāt pie audzēkņu motivācijas metodikas, lai iespēju robežās 

mazinātu nepamatotos stundu kavējumus. 

 Akcentēt audzēkņu pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma nozīmi mācību 

procesā 



14 

 

 Pilnveidot darbu mācību priekšmetu metodiskajās komisijās 

 Ieviest E-klases pakalpojumu skolā. 

 

Vērtējums – labi 

5. Izglītojamo sasniegumi 
 

5.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā ir atkarīgi no vairāku komponentu kopas, tādu kā 

darbs stundā, mājās pildītais darbs un tā regularitāte, pareiza pieeja, programmas izvēle un visu 

iepriekš minēto vienību analīze, tādēļ sasniegumus vislabāk pārzin attiecīgā priekšmeta 

skolotājs. Audzēkņu uzrādītie rezultāti ieskaitēs un eksāmenos ir dažādi, līdz ar to, bieži skolas 

uzdevums ir izvērtēt audzēkni izvērstāk, ņemot vērā, ka mūsu pedagoģiskais darbs nesatur tikai 

darbu ar talantīgajiem bērniem, bet gan kultūrizglītību kopumā.  

Audzēkņiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ noteiktajos termiņos nav nokārtojuši visas 

programmā prasītās saistības, tiek pagarināts termiņš programmas izpildei, kas galvenokārt 

rezumējas ar veiksmīgu tās apguvi. Situācijās, kad izglītojamais periodiski vai sistemātiski 

nepilda mācību plāna prasības, pedagogs sazinās ar izglītojamā likumisko pārstāvi, lai izprastu 

neizpildes iemeslus un rastu risinājumu mācību procesa uzlabošanai. Ja komunikācija nav 

sniegusi vēlamo rezultātu, audzēknis var tikt atskaitīts, lai gan šādas situācijas ir ārkārtīgi retas. 

Lai veicinātu lielāku audzēkņu iesaisti mācību procesā, audzēkņiem tiek dota iespēja 

izvēlēties apgūstamo repertuāru, kā arī iespēju robežās - procesa intensitāti. Tiem, kas vēlas 

lielāku attīstības dinamiku Skola nodrošina dalību pasākumos – koncertos, festivālos, 

konkursos. Uz šāda veida pasākumiem visiem interesentiem tiek nodrošināta 100% dalības 

maksas segšana un transports. 

Skolas mācību darbs kopumā vērsts uz to, lai katrs audzēknis labi apgūtu priekšmetu 

pamatprasības, iegūtu skolas beigšanas apliecību un būtu motivēts piedalīties arī ārpus 

izglītības programmu pasākumos. No šī gada mums ir izstrādāta personificēta pieeja attīstības 

sasniegumu dinamikas novērtēšanai. Tas dos iespēju sekot katra skolas audzēkņa attīstībai pa 

mācību gadiem. 
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Tālākie mērķi: 

 Pievērst uzmanību darba iespēju paplašināšanai piesaistot tehnoloģijas 

digitalizējot mācību saturu.  

Vērtējums – labi 

 

5.2. Izglītojamo sasniegumi konkursos, festivālos, izstādēs  

Skolas vadība atbalsta audzēkņu un pedagogu dalību dažādos reģiona, valsts un 

starptautiskajos konkursos un festivālos. Pedagogi tiek regulāri informēti par iespēju pārstāvēt 

skolu konkursos un festivālos. Ir pedagogi, kuri veic nopietnu un mērķtiecīgu audzēkņu 

sagatavošanu šāda veida pasākumiem. 

Konkursu rezultāti tiek izvērtēti metodiskajās sēdēs. Skola uzskaita un analizē audzēkņu 

piedalīšanos un sasniegtos rezultātus. Iegūtie rezultāti liecina, ka, pateicoties neatlaidīgam 

darbam, vecāku atbalstam un pedagogu profesionalitātei, ir iespējams gūt labus rezultātus.  

Tāpat Skola regulāri informē ne tikai iekšēji Skolā, bet arī plašāku sabiedrību par sasniegtajiem 

rezultātiem dažādos pasākumos. Lielākoties informēšanas darbs notiek, izmantojot vietni 

https://izglitiba.smiltene.lv/smiltenes-muzikas-skola/, Facebook lapu - 

https://www.facebook.com/SmiltenesMuuzikasSkola/, kā arī informācija par plānotiem 

pasākumiem un to rezultātiem regulāri tiek izvietota visiem Skolas apmeklētājiem redzamā 

vietā – uz ziņojuma dēļa. Jāmin, ka izveidojusies laba sadarbība ar reģionālo laikrakstu 

“Ziemeļlatvija,” kurš pastarpināti informē visus novada iedzīvotājus par Skolas aktivitātēm, tai 

skaitā, audzēkņu sasniegumiem.  

Periods no 2017.gada septembra līdz 2019. gada maijam 

Pasākums Norises vieta Audzēknis Skolotājs, KCM Iegūtais 

vērtējums 

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 

XXIII 

Starptautiskais 

Jauno pianistu 

konkurss 

Valmiera T. Rieksta I. Balode Atzinība 

V Starpt. L.Garūtas 

Jauno pianistu 

konkurss 

Sigulda T. Rieksta I. Balode Atzinība 

Sigulda M. Jakoviča I. Balode Atzinība 

Sigulda J. Pakalne G. Druska Atzinība 

XVI Jauno pianistu 

Etīžu konkurss 

Saldus M. Jakoviča I. Balode 3. vieta 

Saldus M. Kulberga G. Druska Pateicība 

https://izglitiba.smiltene.lv/smiltenes-muzikas-skola/
https://www.facebook.com/SmiltenesMuuzikasSkola/
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III jauno pianistu 

festivāls “Debija 

2017” 

 

Juglas MS T. Rieksta I. Balode Atzinība 

“Mākslu duets” Carnikava T. Rieksta I. Balode 3. vieta 

M. Jakoviča I. Balode 1. vieta 

J. Cimzes 

Starptautiskais 

instrumentālo trio 

festivāls 

Valkas MS T. Rieksta, E. 

Strazdiņa, K. 

Rozīte 

I. Balode, I. Sīmane, A. 

Krūze 

Žūrijas 

simpātija 

A. Kalniņa pianistu 

konkurss 

Cēsiu MS J. Pakalne G. Druska Pateicība 

S. Dorše I. Strazdiņa Atzinība 

“Mūsdienu klasika” Rīga T. Rieksta I. Balode 3. vieta 

M. Jakoviča I. Balode Pateicība 

II Vidzemes reģiona 

mūzikas skolu 

audzēkņu konkurss 

Vispārējā 

klavierspēlē 

J. Norviļa 

Madomas MS 

K. Rozīte Z. Kokare 3. vieta 

Jautrītei Putniņai 

veltītais 

Starptautiskais 

jauno pianistu 

konkurss 

Valmiera T. Rieksta I. Balode 1. vieta 

III Vidzemes 

novada Mūzikas 

skolu audzēkņu 

konkurss vispārējās 

klavierēs 

Lielvārde K. Rozīte Z. Kokare 1. vieta 

V. Kvelde I. Rācene Atzinība 

IX Starptautiskais 

Brāļu Mediņu jauno 

pianistu konkurss 

Rīga T. Rieksta I.Balode 2.vieta 

S. Dorše I. Strazdiņa Pateicība 

Jāņa Cimzes 

Starptautiskais 

instrumentālo 

kvartetu festivāls 

Valkas MS M. Jakoviča, 

A. N. 

Pilsnibure, S. 

Vintere, K. 

Sīmanis 

I.Balode 2.pakāpes 

laureātu 

diplomi 

XXIV 

Starptautiskais 

jauno mūziķu 

konkurss "Sigulda 

2019" 

Sigulda T. Rieksta I.Balode 1. vieta 

M. Jakoviča I.Balode Pateicība 

M. Kulberga G. Druska Pateicība 

Mūzikas skolu 

rudens ansambļu 

festivāls 

Gulbene Paula Šūtele 

un Tīna 

Rieksta 

A.Krūze, I.Balode  

18. Jauno pianistu 

Etīžu konkurss 

Saldus Tīna Rieksta I.Balode 2.vieta 

Saldus Selīna Dorše I.Strazdiņa  



17 

 

XV Starptautiskā 

Pētera Čaikovska 

klaviermūzikas 

izpildītāju solistu un 

klavierduetu 

konkurss 

Koknese Tīna Rieksta 

un Selīna 

Dorše 

I.Balode  

Koknese Selīna Dorše I.Strazdiņa Atzinība 

I Lielvārdes 

Starptautiskais 

konkurss Vispārējās 

klavierēs 

Lielvārde Katrīna Rozīte Z.Kokare  

Lielvārde Valters 

Kvelde 

Z.Kokare  

IX Jauno izpildītāju 

konkurss 

Gaujiena Jasmīna 

Kopilova 

I.Strazdiņa 3.vieta 

Gaujiena Sofia 

Jakabsone 

I.Balode Atzinība 

Gaujiena Nikola Anna 

Skrapce 

I.Balode  

Gaujiena Samanta 

Kvitko 

Z.Rozenberga Atzinība 

Gaujiena Viktorija 

Purkalīte 

G.Druska  

Gaujiena Sanija Strauja G.Druska  

1.Starptautiskie 

Mūzikas un mākslas 

svētki 

Valmiera Annija 

Pilsnibure 

G.Druska Atzinība 

Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle 

A. Grīnberga Jauno 

ģitāristu konkurss 

“Kur tad tu nu biji” 

Mārupe A. Skujiņš J. Žagariņš Pateicība 

R. Indrēvics J. Žagariņš Pateicība 

Ģitāristu konkurss - 

festivāls "Kur tad tu 

nu biji 2019" 

Mārupe R. Indrēvics J. Žagariņš 1. vieta 

A. Skujiņš J. Žagariņš 3. vieta 

R. Krūmiņš J. Žagariņš 1. vieta 

Valsts konkursa I 

kārta ģitārspēlē 

Smiltene Markus 

Mežulis 

J. Žagariņš  

Smiltene Emīlija Agape 

Felce 

J. Žagariņš  

Smiltene Hugo Pakalns J. Žagariņš 3.vieta 

Smiltene Martins 

Kondričs 

J. Žagariņš  

Smiltene Gustavs 

Dankbārs 

J. Žagariņš 3.vieta 

Smiltene Renārs 

Vikmanis 

J. Žagariņš 2.vieta 

Smiltene Dāvis Žēbins J. Žagariņš  

Smiltene Andris Skujiņš J. Žagariņš 3.vieta 

Smiltene Rūdolfs 

Indrēvics 

J. Žagariņš 3.vieta 

Smiltene Ričards 

Žukovskis 

J. Žagariņš 3.vieta 



18 

 

Smiltene Alise 

Zvejniece 

J. Žagariņš  

Valsts konkursa II 

kārta ģitārspēlē 

Cēsis Renārs 

Vikmanis 

J. Žagariņš 3.vieta 

Cēsis Ričards 

Žukovskis 

J. Žagariņš  

Cēsis Hugo Pakalns J. Žagariņš  

Cēsis Gustavs 

Dankbārs 

J. Žagariņš  

Cēsis Andris Skujiņš J. Žagariņš  

Cēsis Rūdolfs 

Indrēvics 

J. Žagariņš  

Andra Grīnberga 

ģitāristu konkurss 

“Kur tad tu nu biji 

2020” 

neklātiene Emīlija Agape 

Felce 

J. Žagariņš Pateicība 

neklātiene Hugo Pakalns J. Žagariņš 1.vieta 

neklātiene Renārs 

Vikmanis 

J. Žagariņš 2.vieta 

Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle 

XXIII Latvijas 

mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu 

un 

sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

JVLMA S. Rauza A. Krūze, I. Megne Atzinība 

S. Rauza J. Silakalns, I. Megne Atzinība 

E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne Atzinība 

A. Dreimane P. Vilks, I. Strazdiņa 1. vieta 

“Mākslu duets” Carnikava E. Bediķe J. Silakalns Atzinība 

IV Ziemeļvidzemes 

pūšaminstrumentu 

spēles audzēkņu 

konkurss 

Salacgrīva P. Šūtele A. Krūze, I. Megne 3. vieta 

S. Rauza J. Silakalns, I. Megne Atznība 

E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne Atznība 

A. Dreimane P. Vilks, I. Strazdiņa 1. vieta 

A. Pulčs J. Vilks, I. Strazdiņa Pateicība 

II Latvijas flautas 

spēles konkurss 

”Sudraba flauta” 

Latgales 

priekšpilsētas 

mūzikas un 

mākslas skola 

S. Rauza A. Krūze, I. Megne 3. vieta 

E. Strazdiņa A. Krūze, I. Strazdiņa 3. vieta 

II Starptautiskais 

pūšaminstrumentu 

konkurss “Naujene 

Wind 2018” 

Daugavpils A. Dreimane P. Vilks, I. Strazdiņa 1. vieta 

A. Pulčs J. Vilks, I. Strazdiņa 3. vieta 

E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne 3. vieta 

S. Rauza A. Krūze, I. Megne 2. vieta 

E. Strazdiņa P. Vilks, I. Strazdiņa 3. vieta 

IX Starptautiskais 

jauno mūziķu 

konkurss “Viva La 

Musica!” 

Daugavpils E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne Pateicība 

II Mazpilsētu un 

lauku mūzikas 

skolu audzēkņu 

Flautas spēles 

konkurss  

Ulbroka S. Rauza A. Krūze, I. Megne 2. vieta 
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IX Starptautiskais 

mazpilsētu un lauku 

mūzikas skolu 

konkurss 

pūšaminstrumentu 

spēles audzēkņiem  

Ozolnieki E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne 2. vieta 

S. Rauza J. Silakalns, I. Megne 3. vieta 

A. Pulčs J. Vilks, I. Strazdiņa Atzinība 

A. Dreimane P. Vilks, I. Strazdiņa 1. vieta 

XXIV Latvijas 

Mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu 

un 

sitaminstrumentu 

Izpildītāju konkurss 

Rīga E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne 2. vieta 

A. Dreimane P. Vilks, I. Strazdiņa 1. vieta 

Valsts Konkursa 

"Latvijas 

profesionālās 

ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu 

izglītības 

programmas 

pūšaminstrumentu 

spēle un 

sitaminstrumentu 

spēle" 3. kārta 

Rīga P. Šūtele A. Krūze, I. Megne 2. vieta 

G. Stāvausis - 

Bērtiņš 

J. Silakalns, I. Megne 3. vieta 

J. Vahers P. Vilks, I. Strazdiņa 3. vieta 

A. Dreimane P. Vilks, I. Strazdiņa 2. vieta 

P. Poikāns P. Vilks, I. Strazdiņa 2. vieta 

E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne 3. vieta 

A. Pulčs J. Vilks, I. Strazdiņa 3. vieta 

III Mazpilsētu un 

lauku mūzikas 

skolu konkurss 

Flautas spēles 

audzēkņiem 

Ulbroka P. Šūtele A. Krūze, I. Megne 2. vieta 

IX Starptautiskais 

mazpilsētu un lauku 

mūzikas skolu 

konkurss 

pūšaminstrumentu 

spēles audzēkņiem 

"Ozolnieki 2019" 

Ozolnieki E. Bediķe J. Silakalns, I. Megne 2. vieta 

P. Silakalne J. Silakalns, I. Megne 3. vieta 

A. Pulčs J. Vilks, I. Strazdiņa 3. vieta 

III Latvijas flautas 

spēles jauno 

izpildītāju konkurss 

“Sudraba flauta” 

 

Ogre Paula Šūtele A.Krūze 

I.Megne 

1.vieta 

XXV Latvijas 

mūzikas skolu 

Pūšaminstrumentu 

un 

sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

Rīga Pēteris 

Poikāns 

Andris Pulčs 

Anna Celmiņa 

Alise 

Dreimane 

P.Vilks/I.Strazdiņa 

J.Vilks/I.Strazdiņa 

P.Vilks/I.Strazdiņa 

P.Vilks/I.Strazdiņa 

 

3.vieta 

 

Diploms 
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Starptautiskais 

pūšaminstrumentu 

spēles jauno 

izpildītāju konkurss 

“WIND STARS 

2020” 

Mārupe Kārlis 

Kulbergs 

Evelīna 

Āboliņa 

Gustavs 

Pētersons 

Paula Šūtele 

J.Vilks/S.Eidemane 

J.Silakalns/I.Megne 

J.Silakalns/I.Megne 

 

A.Krūze/I.Megne 

2.vieta 

2.vieta 

3.vieta 

 

1.vieta 

1.Starptautiskie 

Mūzikas un mākslas 

svētki 

Valmiera Rodrigo 

Bukavs 

D.Groza/V.Ispravņikova Atzinība 

Vokālā mūzika – Kora klase 

Solo dziedāšanas 

konkurss 

“Vidzemes cīrulīši” 

 

Cēsis J. Kubuliņš A. Elmane, I. Rācene 2. vieta 

A. Moruzai B. Žēbina, Z. Pertovska 2. vieta 

J. Vītola bērnu un 

jauniešu koru un 

vok.ans. Konkurss 

“Lai skan!” 

Rīga Skolas mācību 

koris 

B. Žēbina Sudraba 

diploms 

A. Altmaņa III 

dziesmu konkurss 

“Ulbrokas 

balstiņas” 

Ulbroka A. Moruza B. Žēbina, Z. Pertovska 3. vieta 

Vokālistu konkurss 

“Smiltenes 

balstiņas” 

Smiltene A. Moruza B. Žēbina, Z. Pertovska 2. vieta 

Solo dziedāšanas 

konkurss 

"Vidzemes Cīrulīši" 

 

 

 

Cēsis K. Masaļska B. Žēbina, Z. Pertovska 3. vieta 

A. Moruza B. Žēbina, Z. Pertovska 1. vieta 

V. Kvelde A. Elmane, I. Rācene 2. vieta 

Solo dziedāšanas 

konkurss 

“Vidzemes cīrulīši” 

Cēsis Ketija Anna 

Masaļska 

Keita Lukstiņa 

Ance Anita 

Moruza 

Valters 

Kvelde 

B.Žēbina/Z.Rozenberga 

 

Dz.Jēkabsone/Z.Kokare 

B.Žēbina/Z.Rozenberga 

 

A.Elmane/I.Rācene 

Atzinība 

 

1.vieta 

3.vieta 

 

2.vieta 

Teorētisko un jaunrades priekšmeti  

Jaunrades konkurss 

 

Ādaži K. Šiliņa I. Rācene 2. vieta 

S. Vintere I. Rācene 2. vieta 

Skolas mācību 

koris 

B. Žēbina Pateicība 

Teorētisko 

priekšmetu 

viktorīna 

Valmiera Skola 

komanda 

I. Rācene, Z. Kokare Simpātiju 

specbalva 
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Jaunrades dziesmu 

konkurss “Kas Mēs 

bijām, būsim, 

esam” 

Aloja Keita Šiliņa 

Sabīne Lapiņa 

Selīna Dorše 

Santa Vintere 

I.Rācene 

I.Rācene 

I.Rācene 

I.Rācene 

1.vieta 

2.vieta 

Atzinība 

Veicināšanas 

prēmija 

Reģionālais 

konkurss mūzikas 

literatūrā un 

solfedžo “Emīlam 

Dārziņam – 145” 

 

 

 

Kompozīciju 

konkurss 

Daugavpils Gustavs 

Stāvausis 

Bērtiņš 

Selīna Dorše 

Simona 

Sarkangalve 

Jasmīna 

Pakalne 

Rūdolfs 

Rudzītis 

Estere Ance 

Stīpniece 

Selīna Dorše 

 

I.Rācene 

Z.Kokare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Rācene 

3.vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.vieta 

5.1. tabula Izglītojamo sasniegumu tabula 

 Tālākie mērķi: 

 Veicināt pedagogu un izglītojamo dalību valsts un starptautiskos pasākumos, 

t.sk. attālināta vai videokonferences tipa konkursos; 

 Sadarbībā ar vecākiem, iedrošināt mazāk aktīvos audzēkņus piedalīties 

konkursos, festivālos, koncertos. 

 Analizēt audzēkņu sasniegumu dinamiku, apkopot secinājumus, izstrādāt 

turpmāko rīcības plānu. 

Vērtējums – labi 

6. Atbalsts izglītojamiem 
 

6.1. Psiholoģiskais atbalsts  un sociālpedagoģiskais atbalsts  

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

Visi skolas pedagoģiskie darbinieki ir apguvuši psiholoģijas pamatus, savukārt bērnu tiesību 

aizsardzības kursus ir izgājuši kā pedagoģiskie, tā tehniskie darbinieki. Tādēļ vienkāršās 

situācijās darbinieki paši spēj sniegt psiholoģisko atbalstu, savukārt sarežģītākās situācijās 

skolas darbinieki konsultējas ar administrāciju. Neparedzētās situācijās, kurās skolas  personāls 

pats nav tiesīgs rīkoties, darbinieki ir iepazinušies ar Smiltenes novada domes izstrādātajiem 

noteikumiem par starpinstitucionālo sadarbību darbā ar ģimenēm un bērniem. Gan izglītojamie, 
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gan pedagogi zina kā rīkoties psihoemocionālas vardarbības gadījumos, pedagogi seko un 

analizē izglītojamo uzvedību. Vardarbības gadījumi skolā nav konstatēti. 

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

nodrošinājusi nelielu atpūtas zonu audzēkņiem, kur uzturēties starp stundām. 

 Lai risinātu dažādas situācijas sadarbībā ar pedagogiem un vecākiem, skolā ir norādīts 

administrācijas darba laiks ierosinājumu un iebildumu uzklausīšanai, kā arī tiek izskatīti visi 

iesniegumi un rasti rezultatīvi risinājumi visās situācijās. 

 Attiecības starp audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem un skolas administrāciju tiek 

balstītas uz cieņu, sadarbību un atbalstu. 

 Tālākie mērķi: 

 Pilnveidot skolas personāla zināšanas psiholoģiski un emocionāli labvēlīgas 

vides radīšanai. 

 Piesaistot jaunus tehniskos resursus ir iespējams atrisināt diferencētu mācību 

pieeju audzēkņiem. 

Vērtējums – labi 

6.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un aizsardzība) 

 Pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu, Izglītības likumu, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumu, ugunsdrošības noteikumiem un skolas nolikumu, iestādē ir aktualizēti 

darba kārtības noteikumi, darba drošības aizsardzības instrukcija visiem skolas darbiniekiem 

un iekšējie kārtības noteikumi visiem skolas apmeklētājiem. 

Pirms mācību gada sākuma pedagogi un tehniskie darbinieki tiek iepazīstināti ar darba 

aizsardzības noteikumiem, par ko darbinieki parakstās žurnālā. Darba aizsardzības sistēmas 

uzturēšanu Smiltenes mūzikas skolā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, nodrošina SIA 

“VILEVI”. Norādes un evakuācijas plāni ir izvietoti tam paredzētajās vietās. Skolas telpās 

pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Katru pusgadu notiek praktiskās apmācības 

evakuācijas vai ārkārtas situāciju gadījumiem. 

Ugunsdrošības instrukcijas, iekšējās kārtības un darba aizsardzības noteikumi atrodas 

pedagogiem un apmeklētājiem pieejamā vietā lietvedībā un skolotāju atpūtas telpā.  

Personāls ir iepazīstināts, kā rīkoties ekstremālās un nestandarta situācijās. Pedagogi 

analizē izglītojamo uzvedību, seko līdzi kārtības ievērošanai. Izglītojamie un personāls ir 

iepazīstināti ar rīcības plānu psihoemocionālas vai fiziskas vardarbības gadījumos, kā arī 
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personāls ir apguvis bērnu tiesību aizsardzības jomā nepieciešamās zināšanas. Izglītojamie un 

personāls zina kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. 

Uzsākot mācību gadu, specialitātes pedagogs pret parakstu iepazīstina audzēkņus ar 

ugunsdrošības, darba drošības, ceļa drošības  un iekšējās kārtības noteikumiem mācību telpās. 

Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti audzēkņiem un vecākiem pieejamā vietā, savukārt 

operatīvo dienestu telefonu numuri atrodami uz skolas evakuācijas plāniem un ziņojumu dēļa.  

Ar 2019. gada septembri skolā sāka darboties video novērošanas iekārtas, kas uzstādītas 

izglītojamo drošības nolūkā. Ņemot vērā visus iepriekš minētos drošības pasākumus, 

izglītojamie jūtas droši atrodoties skolas telpās un iestādes apkārtnē. 

 

 Tālākie mērķi: 

 Turpināt pilnveidot Skolas telpas. Attīstīt skolas infrastruktūru personāla un 

izglītojamo drošībai. 

 Turpināt audzēkņu un vecāku izglītošanu par drošības pasākumiem, organizējot 

praktiskas nodarbības. 

 

Vērtējums – pietiekami 

 

 

6.3. Atbalsts personības veidošanā  

Skola sekmē audzēkņu atbildību un līdzdarbību. Skolai ir audzinoša loma jaunās 

paaudzes veidošanā, nodrošinot iespēju katram izglītojamam kļūt par atbildīgu personību 

sabiedrībā, bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi un stiprinot piederību Latvijas valstij.  

Lai to sasniegtu, pedagogiem, sadarbībā ar vecākiem, jāiegulda mērķtiecīgs darbs un ne 

mazums pūļu. Viss mācību process Skolā vērsts uz personības attīstību caur radošumu. Pati 

mūzikas skolas specifika ļauj pedagogam ar audzēkni veidot individuālu kontaktu, kas 

pastiprināti rosina personības attīstību.  

Audzēkņu dalība skolas tradicionālajos pasākumos stiprina viņu piederības izjūtu skolai 

un tās vērtībām, piedalīšanās Valsts svētku svinīgajos koncertos veicina valstiskuma apziņu un 

lojalitāti Latvijas valstij, piederības sajūtu Latvijas un Eiropas kultūrtelpai.  

Mūzikas skolas 1. klases bērni sāk mācīties no 7 gadu vecuma astoņgadīgajās 

programmās un no 9 – 10 gadu vecuma sešgadīgajās programmās. Tas ir personības veidošanās 

posms, kad rodas vēlme radīt ko noderīgu. Šajā laikā bērniem ir plašs interešu loks, viņi meklē 

to sfēru, kas atbilst viņu dotumiem, uz kuru pamata viņi var attīstīt savus talantus. Šajā vecumā 
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veidojas noturīgās intereses. Ja bērnam tiek liegta aktīva darbošanās, viņam var veidoties 

mazvērtības komplekss.  

Skolotāji regulāri strādā ar talantīgajiem audzēkņiem ārpus stundu laika, lai sagatavotu 

konkursiem un koncertiem, saskaņojot tos ar vecākiem un vispārizglītojošo skolu, kurā 

audzēknis mācās. Arī mācību stundās ir iespēja izvēlēties sarežģītākus uzdevumus, ņemot vērā 

audzēkņu izteiktās vēlmes. Pedagogu pārliecība ir mudināt, ieinteresēt un iedrošināt 

tālākizglītību saistīt ar mūziku un tas ir viens no svarīgākajiem pedagogu uzdevumiem.  

Iesaistīšanās konkursos tomēr atņem laiku tiešo mācību uzdevumu izpildei. Reizēm konkursa 

nolikumu saņemam pārāk vēlu un pedagogi nespēj iekļaut to mācību darba plānā, ir jāatrod 

papildus laiks konkursa repertuāra sagatavošanai, jāplāno papildus nodarbības un 

koncertmeistaru iesaistīšana, ja tas nepieciešams.  

Mūzikas skolas pedagogi veicina audzēkņu personības izaugsmi, atbalstot viņu dalību 

dažāda mēroga koncertos, konkursos un citos pasākumos. Iestādē vienmēr plānojam un 

organizējam valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot audzēkņa valstiskuma apziņu un 

pilsonisko līdzdalību. Katru gadu veidojam jaunas dekorācijas valsts svētku noskaņās, lai radītu 

asociācijas un stiprinātu izpratni par svētkiem. Skolotāji iegulda mērķtiecīgu papildus darbu 

audzēkņu sagatavošanai atbilstošiem pasākumiem, kā piemēru minot valsts svētku noskaņu 

stiprinot ar Latviešu komponistu darbiem un sasniegumiem. Par talantīgo audzēkņu gūtajiem 

panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti audzēkņa vecāki, kā arī pārējie skolas 

audzēkņi un darbinieki. Šī informācija vienmēr ir atrodama skolā uz informatīvā stenda un tiek 

atspoguļota vietējā presē un televīzijā.  

Mācoties mūzikas skolā, ikviens audzēknis, gūst ne vien zināšanas, prasmes un iemaņas, 

bet sakrāj arī zināmu pieredzi, apmeklējot koncertus, piedaloties konkursos. Īpaši mūzikas 

literatūras pedagogiem ir uzdevums šo „pieredzes bagāžu” sistematizēt. Svarīgi ir novērtēt 

ikvienu, kaut vismazāko sasniegumu vai piedalīšanos konkursos, koncertos. Tas viss pilnveido, 

motivē audzēkņus un veicina harmonisku personības attīstību. Ipaši audzināšanas procesā tiek 

veicinātas indivīda brīvas domāšanas un rīcības izpausmes, tādas kā atbildība, centība, drosme, 

taisnīgums, tolerance u.c.  

 

Tālākie mērķi: 

 Ieviest jaunas metodes izglītojamā attīstībai un interešu loka paplašināšanai. 

 Iesaistīt visus audzēkņus kolektīvajā muzicēšanā, piedāvājot daudzpusīgas 

kolektīvās muzicēšanas formas 
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 Atbalstīt audzēkņu iniciatīvu Skolas darbības, mācību procesa un ārspusstundu 

pasākumu organizēšanā. 

Vērtējums – labi 

 

6.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 Pamatizglītības vecuma audzēkņiem iestājas vecumposms, ko mēdz saukt par 

identitātes krīzes laiku. Pusaudži meklē atbildes uz jautājumiem: “Kas es gribu būt?” 

(profesionālā pašnoteikšanās) un “Kāds es gribu būt?” (morālā pašnoteikšanās). Šai brīdī 

pedagogu uzdevums kopā ar vecākiem ir palīdzēt veidot stabilu identitātes izjūtu, sevis 

apzināšanos, pārliecību par savām spējām.  

Audzēkņiem jāapzinās viņu iespējas un atbilstoši tam jāplāno tālākizglītība. Skolā ir 

nodrošināta un pastāvīgi tiek atjaunināta informācija par izglītības iestādē pieejamajām 

izglītības programmām, kā arī tālākizglītošanās iespējām, kas prasa mūzikas profesionālās 

ievirzes pamatus. Ir pieejama informācija, t.sk. informatīvie materiāli par nākamo izglītības 

pakāpju realizējošām iestādēm. Tiek organizēti tematiskie koncerti, kur uzstājas gan skola 

audzēkņi, gan citu skolu audzēkņi. Skola informē par iespēju apmeklēt atvērto durvju dienas 

profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestādēs un augstskolās, kā arī regulāri tiek aicināti 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi un citi mākslas pārstāvji, stāstīt par savu 

pieredzi un karjeras izvēlēm. Visa aktuālā informācija par pasākumiem un notikumiem tiek 

atainota tīmekļa vietnēs un atbilst reālajai situācijai. 

Regulāri rīkotajiem koncertiem, festivāliem, audzēkņu iesaistei konkursos un projektu 

nedēļām, kur tiek izskatīti spilgtākie nozares speciālisti ir savi panākumi - patiess prieks, ka 

daži no skolas absolventiem izvēlas tālāk mācīties mūzikas vidusskolās. (sk.6.1 tab.). 

Imatrikulācijas gads Vārds, Uzvārds Mācību iestāde 

2016./2017. māc. gads Paula Anna Raiskuma J. Mediņa Rīgas Mūzikas 

vidusskola, Vijoles spēle 

2017./2018. mācību gads Alise Sīmane J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas 

vidusskola, Ērģeļspēle 

2018./2019. mācību gads Samanta Rauza J. Mediņa Rīgas Mūzikas 

vidusskola, Saksofona spēle 

2019./2020. mācību gads Alise Dreimane Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

Vidusskola, Eifonija spēle 

6.1. tabula Izglītojamie, kas turpina mācības profesionālās vidējās izgl. progr. 
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Tālākie mērķi: 

 Mērķtiecīgi turpināt virzīt izglītojamos uz nākamo mūzikas izglītības pakāpi. 

 Organizēt izstāžu, muzeju, izglītības iestāžu apmeklējumus, tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem mūziķiem, māksliniekiem 

Vērtējums – labi 

 

6.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 

Mācību stundās pedagogi piedāvā dažādu grūtības pakāpju diferencētus uzdevumus, 

atbilstoši audzēkņu spējām un interesēm. Pedagogi izmanto daudzveidīgas pārbaudes formas, 

dodot iespēju audzēkņiem vispusīgi atklāt savu zināšanu līmeni, demonstrēt iegūtās prasmes. 

Piemēram, decembra mēnesī skolā tiek īstenota projektu nedēļa, kurā izglītojami paši veido un 

vada prezentācijas par sev interesējošām tēmām mūzikas mācības ietvaros. Ar audzēkņiem, 

kam ir grūtības apgūt programmā noteiktās prasības, mācību process tiek organizēts ar 

minimālām prasībām un darba intensitāti, kā arī tiek piesaistīti izglītojamā vecāki, savukārt 

darbs ar talantīgajiem bērniem tiek organizēts pavisam citā intensitātē. 

 Visbiežāk pedagogi paši ir kompetenti pieņemt darba diferenciācijas metodes, bet 

gadījumos, kad ir nepieciešama palīdzība, šos jautājumus pārrunā metodisko komisiju sēdēs. 

Kas attiecas uz pārbaudījumu prasībām, tad metodiskajās apspriedēs pedagogi vienojas par 

pārbaudījumu prasībām un programmas satura apguves apjomu.  

Pedagogi sadarbojas ar audzēkņu vecākiem, informē par mācību sasniegumiem, 

vienojas par audzēkņu turpmāko mācību darba plānu.  

Tāpat skola dod iespēju audzēknim viena mācību gada laikā apgūt divu klašu mācību 

saturu, ja ir pamatot vecāku iesniegums. Tādā gadījumā mācību priekšmetu pedagogi 

konkrētajam audzēknim izstrādā individuālu mācību apguves programmu. 

Skola veicina un atbalsta talantīgo audzēkņu dalību konkursos un festivālos, tāpat 

lielākoties visas pedagogu iniciatīvas attiecībā uz audzēkņu gatavošanu konkursiem tiek 

atbalstītas no skolas vadības puses. 
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Tālākie mērķi: 

 Turpināt pastiprināti pievērst uzmanību un attīstīties, lai spētu pēc iespējas 

labāk strādāt gan ar audzēkņiem, kam ir mācīšanās grūtības, gan talantīgajiem 

audzēkņiem.  

 Motivēt pedagogus mācību darbā izmantot jaunākās darba metodes un atziņas, 

tehnoloģijas un resursus. 

 Aktivizēt vecāku līdzdalību audzēkņa izglītošanas procesā. 

 

Vērtējums – labi 

 

6.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 Stājoties mūzikas skolā, topošais audzēknis tiek aicināts nākt kopā ar vecākiem, lai 

kopīgi iepazītos ar skolas vidi, skolas iekšējās kārtības noteikumiem un skolas prasībām. Visu 

mācību laiku vecāki tiek rosināti būt līdzdalīgi savu bērnu skolas dzīves aktivitātēs. Vecāku 

sapulces skolā tiek organizētas pēc nepieciešamības, parasti vienu reizi gadā, kuru laikā arī tiek 

ievēlēta skolas padome. Vecāki tiek aicināti uz atklātajiem audzēkņu koncertiem, kuri 

lielākoties tiek organizēti konkrētas nodaļas ietvaros, lai novērtētu bērna sasniegumus.  

Individuālās pārrunas ar vecākiem tiek organizētas pēc nepieciešamības. Katrs pedagogs ir 

izveidojis savu sadarbības formu ar vecākiem. 

 Sadarbībā ar izglītības iestādes padomi 2019./2020. mācību gada laikā skola organizēja 

izbraukumu koncertus, risināja telpu pieejamības jautājumus un skolas infrastruktūras iespējas.  

2019. gadā skolas administrācija organizēja sabiedrībai pieejamu aptauju par skolai 

aktuāliem jautājumiem. Mērķis bija noskaidrot vecāku vēlamos saziņas līdzekļus,  esošo 

saziņas un darba kvalitāti, kā arī turpmākās darbības ierosinājumus. Svarīgi bija noskaidrot tieši 

to, vai audzēkņi un ģimenes locekļi ir informēti par kārtību kā izteikt savus iebildumus vai 

ieteikumus skolas administrācijai. Neskatoties uz to, ka aptaujas atbilžu laiks ir terminēts, savā 

tīmekļu vietnē skola regulāri ievieto vecākiem interesējošo informāciju, kā arī ir norādījusi 

visus veidus, lai sabiedrība sev ērtā veidā var nodot vai uzdot interesējošo informāciju. 

Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamo ģimenes par iestādes darbību, mācību un 

audzināšanas procesu, kā arī audzēkņu apmeklējumu, sekmēm un attieksmi pret mācību 

procesu. Protams, informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Īpaši, ja audzēknim ir nepieciešams 

jebkāda veida atbalsts, skolas vadība nekavējoties sazinās ar vecākiem un atrod labāko 
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situācijas risināšanas veidu. Vairākas reizes gadā vecāki tiek aicināti uz skolu iepazīties ar sava 

bērna un citu skolēnu sasniegumiem – Gadskārtu koncertiem, nodaļu un atklātajiem 

koncertiem, kur vecāki  kopā ar bērniem un pedagogiem izvērtē sasniegto un nosprauž jaunus 

mērķus. Vecāki rūpējās, lai audzēkņiem uzstāšanās reizēs būtu koncertam atbilstošs tērps.  

Tālākie mērķi: 

 Ieviest jaunas formas daudzveidīgākai un kvalitatīvākai sadarbībai ar vecākiem. 

 Pilnveidot elektroniskās saziņas iespējas ar audzēkņu vecākiem. 

 

Vērtējums – labi 

 

7. Izglītības iestādes vide 
 

7.1. Mikroklimats 

 Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka uzvedības normas un savstarpējās 

ētikas principu ievērošanu. Audzēkņi un darbinieki ar tiem ir iepazīstināti un ievēro tos. 

Konfliktsituācijas tiek risinātas pārrunu ceļā, nevairoties no konstruktīviem, pedagoģiski 

nepieciešamiem kompromisiem. Attiecībās pret audzēkņiem pedagogi ievēro taisnīguma principu.  

Audzēkņi un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. 

piederības. Skolā tiek cienīta kolēģu un audzēkņu savdabība, radinot audzēkņus patstāvīgi, brīvi un 

atbildīgi lemt un rīkoties. Katrā audzēknī tiek meklētas pozitīvās īpašības un veidotas savstarpējās 

attiecības balstoties uz tām.  

Pedagogu kolektīvs ir saliedēts, draudzīgs, darbojas kā vienota komanda. Jauno darbinieku 

un audzēkņu ienākšana skolā tiek uztverta ļoti pozitīvi un notiek aktīva cilvēku integrēšana. 

Nepieciešamības gadījumā nav grūti aizvietot prombūtnē esoša kolēģa stundas un nesagādā grūtības 

deleģēt pienākumus vai uzdevumus personālam kā arī izglītojamam. Mājīgo, radošo, ģimenisko 

gaisotni ievērojuši arī skolas apmeklētāji rīkoto pasākumu laikā. Tā sekmē labvēlīgas vides 

veidošanu ikdienas mācību procesā. Skola plānveidīgi rūpējas par iestādes tēla veidošanu, 

tradicionāli piedaloties Smiltenes novada rīkotajos pasākumos, piedaloties labdarības pasākumos 

un pilsētas svētkos. Pērn mērķtiecīgi tika veicināta skolas darbības caurredzamība un uzlabots 

tīmekļvietņu vizuālais stāvoklis, izveidots savs logo un himna. Tradīcijas veidojas arī skolas iekšējā 

darbā. Tās tiek plānotas, atbilstoši mācību gada plānam, gan latviešu tautas ieražu ciklam.  

Skola savos audzēkņos cenšas veidot piederības apziņu un lepnumu par savu skolu, savu 

pilsētu, savu novadu. Pedagogi ir objektīvi, mācību un audzināšanas procesā ievēro visa veida 



29 

 

neitralitāti, nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Protams, personāls un izglītojamie jūtas 

vienlīdzīgi neatkarīgi un netiek diskriminēti, attiecības ir cieņpilnas jebkurā sadarbības situācijā. Ja 

jebkādu iemeslu dēļ ir radusies konfliktsituācija, tad tā tiek risināts savlaicīgi un taisnīgi. Situācijās, 

kad tiek konstatēts pārkāpums, iestāde to analizē un izprot tā cēloni, lai līdzīgas situācijas 

neatkārtojās. 

Tālākie mērķi: 

 Mērķtiecīgi strādāt un attīstīt skolas tēlu; 

 Attīstīt komandas darbu un cieņpilnu vidi skolā. 

 

Vērtējums – pietiekami 

 

7.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  

 

 Smiltenes mūzikas skola atrodas 19.gs. būvētā meiteņu draudzes skolas telpās. 

2006.gadā tika uzsākts darbs pie ēkas pārbūves un renovācijas, pielāgojot to skolas vajadzībām. 

Nepārtraukti tiek veikti darbi skolas fiziskās vides uzlabošanā. Izglītības programmas 

īstenošana tiek nodrošināta atbilstošos dzīvības un drošības, kā arī higiēnas prasību normām. 

Tika atjaunots iestādes elektrotīkls un gaismas objekti, ierīkota garderobe un skolotāju istaba 

ar virtuves zonu, skolai ir sava siltumtīkla sistēma, kuru var regulēt atbilstoši nepieciešamībai. 

Par visām infrastruktūras pārbaudēm ir pieejami akti, kas tiek reģistrēti žurnālā un nogādāti 

dibinātājam. Tiek veicināta iestādes resursu taupīga izmantošana ierīkojot sensora gaismas 

objektus vai šķiroti atkritumi. Skola tiek nodrošināta ar “Venden” dzeramo ūdeni, kā arī tiek 

abonēts laikraksts “Partita”. Iestādei piederošā teritorija ir uzkopta un uzturēta labā kārtībā. 

Ārpus skolas ir Latvijas karogs, savukārt iekštelpās ir pieejama Latvijas simbolika. Telpu skaits 

atbilst programmu īstenošanas prasībām, taču skolas attīstība ir apdraudēta sakarā ar ierobežoto 

telpu skaitu. Izglītības realizācija notiek vairākās ēkās, līdz ar to nav iespēja uzņemt lielāku 

audzēkņu skaitu un samazināt darba slodzi pedagogiem un audzēkņiem, par cik darbs tiek 

plānots ar lieliem starplaikiem audzēkņu pārvietošanās dēļ. Problēmas sagādā ceļa drošība, par 

cik audzēkņiem regulāri jāšķērso ceļa braucamā daļa, par ko rakstiski ir informēta Smiltenes 

novada dome, t.sk. saimnieciskās daļas vadītājs, izpilddirektors u.c., bet šobrīd ceļa seguma 

specifikas dēļ vairāk drošības apstākļus uzlabot nav iespējams.  

Smiltenes novada domes centralizētajā grāmatvedībā tiek vesta atsevišķa pamatlīdzekļu 

uzskaite un saraksts, kā arī inventāra izmantošanas kontroles žurnāls, mazvērtīgā inventāra 
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uzskaites grāmata un atsevišķu grupu kartotēka, kā arī mūzikas instrumentu īres līgumi. Mācību 

līdzekļi un materiāli ir sadalīti pa mācību telpām. Mācību materiālu un inventāra iegāde tiek 

plānota, pamatojoties uz pedagogu izteiktajiem priekšlikumiem un iekļauta nākamā gada 

izdevumu tāmes projektā. Priekšlikumus un aktuālās vajadzības apspriež pedagoģiskās 

padomes sēdē un vecāku sapulcēs.  

Turpmākie mērķi: 

 Atrisināt telpu trūkumu; 

 Izbūvēt koncertiem piemērotu, multifunkcionālu koncertzāli. 

 

Vērtējums – labi 

8. Iestādes resursi 
 

8.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 Skolā ir visas nepieciešamās telpas sekmīgai izglītības programmu īstenošanai. Telpu 

iekārtojums un nodrošinājums ar tehnoloģijām ir atbilstošs programmu specifikai un audzēkņu 

skaitam. Skolā ir 20 mācību telpas, zāle, skolotāju istaba, direktora kabinets, noliktavas telpa, 

garderobe un tualete, kuras nodotas skolai beztermiņa lietošanā. 2019. gadā tika noslēgts līgums 

par zāles īri ar Smiltenes tehnikumu, lai atslogotu esošo zāli un rastu lielāku pieeju 

mēģinājumiem.  

Skolā ir interneta pieslēgums, kas ir brīvi pieejams pedagogiem visu mācību procesa 

norises laiku un nepārtraukti tiek pilnveidots. Skolā plānveidīgi tiek iegādāti un regulāri 

izmantoti jauni mācību procesam nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un 

aprīkojums. Resursi ir sadalīti pa klasēm pēc programmu realizācijas prasībām. Izglītojamie ir 

nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Ir noteikta kārtība skolas 

instrumentu izmantošanai. Iestāde regulāri pārskata, remontē un papildina visus resursus, tas 

garantē efektīvu materiāltehnisko resursu izlietojumu. Katrs pedagogs ir atbildīgs par mācību 

telpā esošo materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu uzturēšanu kārtībā un to drošu izmantošanu. 

Katru gadu tiek aktualizētas skolas materiāltehniskās vajadzības, izvērtēta mūzikas instrumentu 

kvalitāte, un, balstoties uz to, tiek pieņemts lēmums par nākamā gada budžeta projekta 

aktualitātēm. 

Periodā no 2019.gada septembrim līdz 2020.gada septembrim iegādāti šādi instrumenti 

un materiāltehniskais aprīkojums: 

 Trompete Yamaha 1 gab. 

 Mežrags Thomann 
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 Roland skaņas pastiprinātājs 

 Akustiskās klavieres W.Hoffmann  

 Aktīvie skaļruņi 2 gab. 

 Loop station ģitāras skaņu ierakstu celiņu sistēma 

 Digitālās klavieres Kawai 2 gab. 

 Planšetdators 

 Studiju austiņas 3 gab 

 GoPro digitālā kamera 

 James Trevor flauta 

 Akustiskā ģitāra Alhambra 

 Stacionārais dators 

 Projektors 

 

Tālākie mērķi: 

 Nodrošināt datortehnikas iegādi; 

 Turpināt papildināt un pilnveidot materiāltehnisko bāzi. 

 

Vērtējums – labi 

 

8.2. Personālresursi 

 Skolā strādā 26 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša pedagoģiskā izglītība un regulāri tiek pieprasīta 

informācija no Sodu reģistra. 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 un laicīgi ievadīta Valsts 

izglītības informācijas datu sistēmā. Visi darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, savukārt pedagogi ir pilnveidojušies audzināšanas jautājumos. Katrai 

metodiskajai komisijai ir sastādīts savs attīstības un profesionālās kompetences pilnveides 

plāns, ko skolas administrācija atbalsta un motivē. Vidējais pedagoģiskā sastāva vecums ir 49,7 

gadi, vidējais skolotāju darba stāžs pedagoģijā ir 27.1 gadi (sk. 8.1. diagr.). 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 aktivitātēs: 

konkursos, koncertos, festivālos, izstādēs un starptautiskos projektos. Lielākā daļa pedagogu 

piedalās mācību priekšmetu programmu, mācību metodisko materiālu izstrādē, līdzdarbojas 

projektos un asociācijās. Personāls ievēro vispārpieņemtās ētikas un savstarpējo attiecību 

normas. Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās satversmei, kā arī ievēro neitralitāti visos 
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sensitīvajos jautājumos. Semestru beigās tiek vērtēts katra pedagoga ieguldījums skolas un savā 

attīstībā. 

 Saimnieciskās funkcijas nodrošina skolas saimnieciskie un tehniskie darbinieki –

sekretāre, viens tehniskais strādnieks un divas apkopējas. 

 

8.1. diagramma Skolotāju pedagoģiskā darba stāžs 

 Tālākie mērķi: 

 Atjaunot un pilnveidot pedagoģisko personālu 

 Turpināt atbalstīt pedagogu dalību profesionālajā un pedagoģiskajā darbībā 

 

Vērtējums – labi 

 

9. Iestādes organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

9.1. Iestādes darba pašvērtēšana  un attīstības plānošana  

 Iestādes vadība ir ciklisks process, kas sevī ietver plānošanu, darbu organizēšanu, 

realizēšanu un atpakaļsaiti. Direktors ir atbildīgs par visiem šī procesa posmiem un tas ir 

piemērojams arī pedagoģiskā darba plānošanā – organizēšanā – vērtēšanā, ēkas attīstībā, 

infrastruktūrā un citās jomās. 

 Pie iestādes darba pašvērtēšanas un attīstības plānošanas punkta ir izskatāmas visas 

iepriekšējās ziņojuma sadaļas. Tieši attīstības plānošanas nolūkā mēs attīstām komunikāciju ar 

Skolotāju pedagoģiskā darba stāžs (2019. gada janvārī)

0-10 gadi 10-20 gadi 20 gadi un vairāk
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sabiedrību, līdztekus prasot tās viedokli, tādēļ veicam atklātās anketēšanas, uzlabojam skolas 

darbības caurspīdīgumu un attīstām pedagogu pašvērtēšanas modeli. Iegūtos analīzes rezultātus 

un nākotnes prioritātes publicējam tīmekļvietnēs. 

 Šim nolūkam skolā darbojās Izglītības iestādes padome, pedagoģiskā padome un sešas 

metodiskās komisijas. Komisijas tiek iesaistītas vadības cikliskajā attīstības darbā, precīzāk – 

plānošanas un atpakaļsaites posmos. Regulāri tiek veikta personāla pašvērtēšana un stundu 

vērošana, kas katru pusgadu tiek analizēts metodisko komisiju sapulcēs. 

 Smiltenes mūzikas skola atrodas vērienīgu pārmaiņu procesā, kurā tiek pilnībā atjaunota 

elektrības instalācija, zāles funkcionalitāte, telpu pārplānošana un programmu pārskatīšana. 

Šādi procesi nespētu norisināties bez visu iesaistīto pušu atbalsta. Ar dibinātāju katru gadu 

veicam pārrunas par iestādes attīstību un paveiktā darba analīzi. Tiek ņemtas vērā izglītības 

tendences valstī un dažādi pašvaldībā esošie ārējie faktori. 

Skolas vadība veicina izglītības iestādes darba plāna izpildi un aktuālo jautājumu 

risināšanu. Ir izstrādāts skolas attīstības plāns nākamajiem 3 gadiem, lai noteiktu prioritātes un 

optimāli izmantotu visus skolai pieejamos resursus izvirzīto mērķu sasniegšanai. Padziļināts 

darbs ir arī audzināšanas plānošanas un analīzes darbā. Katru gadu skolas pedagoģiskajā 

sapulcē tiek analizēti audzēkņu sasniegumi un ikdienas darbs, no kā izriet audzināšanas plāna 

prioritātes. 

Tālākie mērķi: 

 Attīstīt un izstrādāt modernu, digitālu vērtēšanas un plānošanas sistēmu. Tiek 

ievietoti un ir atrodami plānu izpildes posmi reālajā laikā. 

Vērtējums – labi 

 

9.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 Stājoties amatā, 2018. gada vasarā, skolas direktors pārskatīja visu dokumentāciju un 

balstoties uz to, izstrādāja plānu, kas attiecas uz dokumentu aktualizēšanu un papildināšanu. 

Visa darbība notika demokrātiski un saskaņojot ar izglītības iestādes pedagoģisko padomi.  

Tika izskatīta visa pedagoģiskā procesa organizēšanas dokumentācija un tas, lai tā 

atbilstu visiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka tās saturu. Ņemot vērā iepriekš minētos 

faktus, izstrādājām turpmākā darba plānu. Diemžēl, iepriekšējā perioda darba plānu izpildi 
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nebija iespējams pārskatīt, jo periodiska vadības vakuuma dēļ, plāni par iepriekšējiem 

periodiem neeksistēja. 

Skolas vadības mērķis ir attīstīt iestādi ne tikai no izglītības perspektīvas, bet arī novada 

kultūras centra perspektīvas. Saskaņā ar esošo attīstības plānu Smiltenes mūzikas skola turpmāk 

plāno nodrošināt kultūras attīstības un mācību iestādes funkciju visam novadam. Līdz ar to, ir 

ieviestas jaunas tradīcijas, kas piesaista sabiedrības interesi un izglīto to skatuves un mākslas 

kultūru jomās.  

Skolas administrācija sastāv no direktora un tā vietnieka. Šīs amatpersonas izvēlētas ar 

atbilstošām kvalifikācijām un iegūto pieredzi. Funkcijas ir sadalītas un skaidri saprotamas.  

Savstarpējā komunikācija ir regulāra un pozitīva. Izglītības iestādes vadība savā darbībā ievēro 

politisko un reliģisko neitralitāti, rosina sabiedrību un personālu ievērot vispārpieņemtās ētikas 

normas, aicina būt lojāliem pret Latvijas Republiku un tās Satversmi. Iestādes vadība ievieš 

jauninājumus dažādās jomās, pilnveido izglītības procesus, pārrauga un nodrošina labvēlīgu 

vidi skolā, veicina personāla izpratni par iestādes vīzijas, misijas un mērķu sasniegšanu. 

Direktors regulāri pieprasa ziņas par personāla sodāmību Sodu reģistram. Regulāri nodrošina 

informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Sekots tiek visai 

dokumentu apritei un, lai tā būtu sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolas administrācija 

plāno regulārās sapulces, kas tiek dokumentētas un informācija tiek nodota visam personālam, 

lai nebūtu pārpratumu par sapulces saturu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Ja sabiedrībai 

vai organizācijām ir radušies jautājumi vai ierosinājumi, tad direktors labprāt uzņem un 

uzklausa tos jebkurā darba laikā vai ārpus tā, iepriekš to saskaņojot. 

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. 9.1. shēmu). Skolas dokumentācija ir sakārtota atbilstoši apstiprinātajai lietu 

nomenklatūrai. Dokumentos tiek veiktas korekcijas, vadoties no izmaiņām ārējos normatīvajos 

aktos.  

  



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. shēma Skolas darbinieku struktūra 

 Tālākie mērķi: 

 Turpināt paaugstināt administrācijas kompetenci skolvadības jautājumos. 

 

Vērtējums – labi 

 

 

9.3. Sadarbība ar citām institūcijām  

 Skolai funkciju jautājumos visciešākā sadarbība ir ar iestādes dibinātāju – Smiltenes 

novada domi, Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldi, Latvijas Nacionālo kultūras centru 

un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Lai arī retāk, tomēr ir virkne citu institūciju, bez kuru 

sadarbības Skola nevarētu pastāvēt, jo tas skar dokumentu apriti, ugunsdrošību, higiēnas 

jautājumus un citus ne mazāk svarīgus aspektus. Līdz ar to, var teikt, ka starpinstitucionāla 

sadarbība ir skolas darbības pamatā. 

 Lai veicinātu mūzikas kultūras dzīvi, kā arī kopējo skolas attīstības līmeni, skola 

sadarbojas ar citām mākslas iestādēm. Piemēram, 2019.gada rudenī tika organizēts 

sadraudzības koncerts ar Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolu, kur audzēkņi mākslinieciski 

sniedza ieskatu par katras skolas darbību un sasniegumiem. 

Direktors 

Direktora 

vietnieks 

Pedagoģiskais 

personāls 

Izglītības iestādes 

padome 

Tehniskais 

personāls 

Metodisko 

komisiju vadītāji 
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 Īpaši veiksmīga sadarbība izveidojusies ar A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu.  Tā jau 

šobrīd strādā kā Vidzemes mūzikas skolu atbalsta centrs, sniedzot palīdzību gan dokumentu, 

gan personāla, gan metodiskajos jautājumos. Tur norisinās dažādi konkursi, festivāli, semināri 

un kvalitatīvi koncerti. 

 Savukārt Smiltenes mūzikas skola uzņemas savu lomu novada kultūras dzīves 

uzlabošanā, sniedzot koncertus Smiltenes novadā kā piemiņas dienās, tā arī gadskārtu svētkos 

un citos plaši apmeklētos pasākumos. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Smiltenes 

evaņģēliski luteriskā baznīca, kurā notiek labdarības koncerti un sadraudzības koncerti 

Dievkalpojumu laikā. 

 Izglītības iestāde rūpējas par tās tēlu sabiedrībā, veicina piederību savam novadam, 

pilsētai, valstij un stiprina eiropeisko identitāti. Skola ir atvērta sadarbībai un ir ieinteresēta 

uzklausīt jebkuru ideju.  

 Tālākie mērķi: 

 Turpināt attīstīt skolas sadarbību ar dažāda līmeņa institūcijām, sadarbībā ar tām 

īstenot plānotos projektus. 

 

Vērtējums – labi 

 

9.4. Citi sasniegumi 

 

 Smiltenes mūzikas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāde 

Smiltenes novadā, kura atrodas ģeogrāfiski skaistā un vēsturiski svarīgā vietā, bet daļa no skolas 

audzēkņiem dzīvo novada pagastos. Šī iemesla dēļ, Smiltenes novada dome atbalsta mūzikas 

skolas audzēkņus, nodrošinot pagastā dzīvojošiem bērniem transportu uz skolu, uz rīkotajiem 

pasākumiem un izbraucieniem, uz konkursiem un festivāliem pēc pieprasījuma. Audzēkņu 

radošās izpausmes ir neatņemama novadu kultūras dzīves sastāvdaļa (koncerti, labdarības 

pasākumi) un panākumi tajos nodrošina Smiltenes novada atpazīstamību. 

 

9.5. Turpmākā attīstība 

Stiprās puses (iekšējie faktori) Vājās puses (iekšējie faktori) 

 Veiksmīga sabiedrisko attiecību darbība, 

skolas darbības caurskatāmība 

 Pietiekama finansiālā brīvība 

 Vairākas realizācijas vietas, ielas 

šķērsošana 
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 Jauns flīģelis, novadā vienīgais 

kvalitatīvais koncertinstruments 

 Liels audzēkņu skaits 

 Iespēja katram skolēnam dziedāt korī vai 

spēlēt orķestrī 

 Pieredzējuši pedagogi 

 

 Trūkst telpas ar mākslu saistītām 

izpausmēm 

 Vēsturiski attīstības iztrūkuma posmi 

 Ilgu laiku nemainīgs programmu 

piedāvājums 

 

Iespējas (ārējie faktori) Draudi (ārējie faktori) 

 Relatīvi augsts novada labklājības 

līmenis 

 Izdevīgs un skaists ģeogrāfiskais 

izvietojums 

 Plaša mākslinieciskā brīvība 

 Augsts pieprasījums, daudz mācīties 

gribētāju  

 Ir iespēja paplašināt piedāvāto 

programmu klāstu 

 Demogrāfiskais stāvoklis valstī 

 Finansiālā sloga palielinājums 

 Aizvien pieaugošā audzēkņu vecāku 

neieinteresētība bērnu izglītības procesā, 

garīgo vērtību iztrūkums 

 Augstais pedagoģiskā personāla vidējais 

vecums 

 Konkurence starp profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm 

9.2. tabula SVID analīze 

Analīzes kopsavilkums, kur redzami attīstības virzieni: 

 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. 

Analīzes kopsavilkums, kur redzami draudu elementi: 

 Neesot straujam attīstības impulsam, kas dabīgā ceļā piesaistītu pedagogus, varam 

nonākt situācijā, kad pedagoģiskā sastāva trūkums piespiež pārtraukt mācības 

atsevišķās izglītības programmās. 

 Izglītības jomā novada augošais finansiālais slogs, kopā ar valstī augošajiem izglītības 

kvalitatīvajiem standartiem var novest pie negatīviem izglītības iestādes attīstības 

rezultativitātes rādītājiem. 

 Dibinātāja un sabiedrības ilggadējā uztvere par mākslu novadā nerada fokusu uz 

mākslas attīstību novadā, līdz ar to var samazināties audzēkņu skaits un izglītības 

kvalitāte. 
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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) 

 

           
 


