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Ievads  

 
Inovācijas dzīvē ienāk ar jaunu izglītības politiku, jaunu izglītības saturu, mūsdienīgām 

mācību metodēm un visiem apzinātu izglītības iestādes darbības virzību.  

 

Zilupes  Mūzikas un mākslas  skolas attīstības plāns 2020.– 2024.gadam (2019./2020.m.g.-

2023./2024.m.g.)  balstīts uz desmit pamatprincipiem – humanitātes, demokrātisma, 

individualizācijas, radošās darbības, tikumiskuma, profesionalitātes, zinātniskuma, 

sistēmiskuma, mūsdienīguma principa.  

 

Attīstības plāns paredz:  

 Skolas darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un izpildē  

 Labvēlīgu mācību vides uzturēšanu un pilnveidi  

 Jaunu tehnoloģiju ieviešanu  

 Skaidri noteiktus augstus panākumus  

 Pozitīvu atgriezenisko saiti  

 Rūpes par skolēnu sasniegumiem  

 Pedagogu un audzēkņu pašapziņas celšanu  

 Augstu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti  

 Racionālu pieredzes izmantošanu, tradicionālo metodiku izvērtēšanu  

 Attīstības projektus visam pedagoģiskajam kolektīvam  

 Metodiskā darba sistēmas pilnveidošanu  

 

Attīstības plāna izstrādē piedalījās viss skolotāju kolektīvs. Skolotāju iesniegtie 

priekšlikumi tika analizēti MK sanāksmēs, interešu grupās, administrācijas apspriedēs un 

pedagoģiskās padomes sēdēs.  
 

 

Skolas vīzija  

 

 
 Radoša, tradīcijām bagāta skola, kvalitatīvas, konkurētspējīgas profesionālās ievirzes 

izglītības ieguves un kultūras centrs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Zilupes  Mūzikas un mākslas  skolas mērķi un uzdevumi  

 
 Zilupes  Mūzikas un mākslas  skolas  darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, 

īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas 

un dejas izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

 

1. Nodrošināt audzēkņus ar zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju sagatavoties 

izglītības turpināšanai.  

2. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes 

mūzikā, mākslā un dejā. Sagatavot  audzēkņus  profesionālās vidējās izglītības 

programmu apguvei. 

3. Veicināt  audzēkņu  pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību, veidot 

izpratni par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu.  

4. Sekmēt  audzēkņu pozitīvi kritisku un sociāli aktīvu attieksmi un veidot Latvijas 

pilsoņa tiesību un pienākumu izpratni.  

5. Veidot audzēkņu prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai 

un apzinātai karjerai nākotnē.  

 

 

Skolas uzdevumi:  

1. Īstenot normatīvajos aktos notektā kārtībā licencētas un akreditētas  profesionālās 

ievirzes  mūzikas , mākslas un dejas izglītības programmas  

 2. Izvēlēties izglītības darba metodes un formas.  

3.Sadarboties ar audzēkņu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu  profesionālās ievirzes 

izglītības ieguvi skolas audzēkņiem.  

4. Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu resursus.  

5.Gatavot  audzēkņus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai 

demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas.  

6. Sagatavot audzēkņus izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pārskats par izglītības programmām 

Informācija par Zilupes MMS  2019./2020. mācību gadā profesionālā ievirzes                                                              

īstenotajām izglītības programmām 

Nr. Informācija licencē Informācija akreditācijas lapā (apliecībā)  

 

IP kods IP 

nosaukum

s 

Licences 

Nr. 

Licences 

datums 

IP kods Akredit. 

lapas 

Nr. 

Akredit. 

lapas  

datums 

Akreditācij

as termiņš 

līdz: 

Izglītojamo 

skaits 

valsts Pašv

ald 

kopā 

1.  

20V211001 
 

Vizuāli 

plastiskā 

māksla 

 

P-13690 

 

21.03.2016

    

 

20V211001 

 

AI 

11427 

 

15.06.2018 

 

18.06.2024

. 

 

34 

 

6 

 

40 

 

2. 20V212011 Klaviersp

ēle 

P-13691 21.03.2016

    

20V212011 AI 

11428 

 

15.06.2018 

 

18.06.2024

. 

17  

 

17 

 

3. 20V212011 Akordeon

a spēle  

P-13692 21.03.2016

    

20V212011 AI 

11429 

 

15.06.2018 

 

18.06.2024

. 

12  

 

12 

 

4. 20V212021 Vijoles 

spēle  

P-13693  21.03.2016

    

20V212021 AI 

11430 

 

15.06.2018 

 

18.06.2024

. 

9  

 

9 

 

5. 20V212031 Flautas 

spēle 

P-13694 21.03.2016

    

20V212031 AI 

11469 

 

20.06.2018 

 

18.06.2024

. 

3  

 

3 

 

6. 20V212031 Saksofona 

spēle  

P-13696  21.03.2016

    

20V212031 AI 

11431 

 

15.06.2018 

 

18.06.2024

. 

1  

 

1 

 

7. 20V212031 Trompete

s spēle  

P-13697 21.03.2016

    

20V212031 AI 

11432 

 

15.06.2018 

 

18.06.2024

. 

1  

 

1 

 

8. 20V212031 Eifonija 

spēle  

P-13698 21.03.2016

    

20V212031 AI 

11470 

 

20.06.2018 

 

18.06.2024

. 

1  

 

1 

9 20V212101 Dejas 

pamati 

P-13700 21.03.2016

    

20V212101 AI 

11433 

 

15.06.2018 

 

18.06.2024

. 

 

18 

 

6 

 

24 

 x x x x x  

 

 

Pavisam   

Valsts  97 

 x x x x x Pašvald. 12 

 x x x x x   

109 
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Skolotāju  sastāvs un kvalifikācija 

 

 2019. gada 1. septembrī Skolā strādā 10 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 

paprofesionālās ievirzes izglītības programmām:  

Mūzika      6 

Māksla      3 

Deja          1 

 

Ziņas par pedagogiem Pedagogu skaits % 
Strādā pamatdarbā 9 90 

Strādā blakus darbā 1 10 

Izglītība 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 10 100 

   t.sk. maģistra grāds 4 40 

Kvalitātes pakāpe 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” projektā: 

Ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi 7 70 

Ieguvuši 2.kvalitātes pakāpi - - 

Ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi - - 

Darba stāžs 

Līdz 5 gadiem - - 

5-10 gadi 3 30 

10 gadi un vairāk 7 70 

 

 

 

 

 

 Skolas vadības un atbalsta personāls:  
Amats/Finansējums IZM mērķdotācija 

(amata likmes) 

Pašvaldības finansējums 

(amata likmes) 

Direktors - 1 

Direktora vietnieks izglītības jomā  - 0,5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 
Skolas 

darbības joma 

Darbības prioritāte Sasniegtais 

1. Mācību saturs Esošo profesionālās ievirzes 

izglītības programmu 

aktualizēšana nodrošinot 

kvalitatīvu un mūsdienīgu 

izglītības saturu. 

 Aktualizētas esošās mācību programmas. 

 Regulāri veikta kontrole un sniegta palīdzību 

skolotāju darbības efektivitātes paaugstināšanā. 

 Organizēts skolotāju darba pašvērtējums. 

 Pilnveidota  audzēkņu sasniegumu vērtēšanas 

sistēma. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Audzēkņu mācīšanās 

motivācijas attīstīšana un 

personīgās atbildības, par savu 

pienākumu izpildi, sekmēšana. 

Mācību kvalitātes 

pilnveidošana. 

 Organizētas meistarklases talantīgākajiem 

audzēkņiem un viņu skolotājiem 

 Veicināta talantīgāko audzēkņu izaugsme, 

atbalsts un motivēšana (balvas gada noslēgumā, 

braucieni kolektīviem u.c.) 

 Stiprināta paškontroles un kontroles sistēma 

skolā, lai novērstu un mazinātu neattaisnotos 

kavējumus. 

3. Audzēkņu 

sasniegumi 

Audzēkņu  mācību sasniegumu 

paaugstināšana ikdienas darbā. 
 Veikta  audzēkņu sasniegumu dinamikas  analīze. 

 Regulāri organizētas mācību priekšmetu 

skolotāju individuālās sarunas ar audzēkņiem un 

vecākiem par viņu bērnu mācību darbu 

 Popularizēti audzēkņu sasniegumi skolā un masu 

medijos. 

 Veikta audzēkņu sasniegumu uzskaite. 

 Regulāri veikta  audzēkņu mācību sasniegumu 

vērtēšanas uzskaites dokumentu kontrole 

(žurnāli, dienasgrāmatas)  
4. Atbalsts 

audzēkņiem 

Nodrošināt iespēju 

audzēkņiem  radoši izpausties, 

piedaloties konkursos, 

koncertos un festivālos, 

piedāvājot mūsdienīgus 

mācību līdzekļus mācību 

procesā. 

 Skola regulāri un aktīvi piedalījusies konkursos, 

koncertos un festivālos. 

 Pārskatīti, papildināti iekšējās kārtības 

noteikumi. 

 Regulāri izstrādāti metodisko komisiju darba 

plāni un audzēkņu individuālie plāni. 

 Organizēti koncerti ar vidējās profesionālās 

izglītības audzēkņu uzstāšanos. 

 Organizēti audzēkņu vispusīgas izglītošanas un 

personību veidojoši pasākumi atbilstoši 

interesēm un skolas tradīcijām. 

 Skolas materiālā bāze papildināta ar 

mūsdienīgiem mācību līdzekļiem. 

5. Skolas vide Labvēlīga skolas psiholoģiskā 

klimata veidošana, attīstot 

pozitīvu sadarbības vidi: 

skolotājs- audzēknis- vecāki. 

 Organizētas regulārs skolas telpu, apkārtnes 

sakopšanas talkas. 

6. Resursi Skolas materiālās bāzes 

pilnveidošana un 

modernizēšana.  

Darbs pie investīciju 

piesaistīšanas, projektu 

rakstīšana. 

Skolotāju un saimniecības 

darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšana un 

nodarbinātības efektivitāte. 

 Iegādāti jauni mūzikas instrumenti, piesaistot 

budžeta  un sponsoru līdzekļus. 

 Regulāri paaugstināta pedagogu  kvalifikācija. 

 Lielākā daļa skolotāju ir ieguvuši pedagogu  

kvalitātes pakāpi. 

 Skolā izveidots bezvadu internets 



7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba pamatjomu 

detalizēta izvērtēšana un 

efektīva attīstības plāna 

realizēšana. 

 

 Pārskatītas, veiktas korekcijas skolas darbību 

reglamentējošajos dokumentos. 

 Paplašināta sadarbība ar sabiedrību un citām 

institūcijām skolas darba kvalitātes 

pilnveidošanas nolūkā. 

 Regulāri prezentēts un popularizēts skolas darbs 

sabiedrībā. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS 7 PAMATJOMĀS 

 

Pamat 

joma 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 
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 Izglītības programmas ir licencētas un tiek 

īstenotas mācību procesā atbilstoši 

licencētajām izglītības programmām. 

 Katrs mācību priekšmeta skolotājs pārzina 

mācāmā priekšmeta nozīmi Skolas izglītības 

programmas īstenošanā, kā arī savu darbību 

atbilstošajā izglītības jomā. 

 Skolotāji pārzina mācību priekšmetu 

prasības un programmas, vērtēšanas kārtību 

un formas. 

 Mācību apguves saturs, mācību līdzekļi, 

metodes, vērtēšanas formas secīgi ietverti 

mācību 

priekšmetu programmās. 

 MK  tiek apspriesta mācību līdzekļu izvēle, 

mācību saturs un mācību darba organizācijas 

jautājumi. 

 Skolas vadībai sniegt atbalstu 

skolotājiem mācību priekšmetu 

programmu izvēlē vai izstrādē: 

 Efektīvāk izmantot informācijas 

tehnoloģijas mācību priekšmetu 

mācīšanas procesā. 

 Aktivizēt sadarbību ar citu skolu 

skolotājiem pieredzes apmaiņā un labas 

prakses piemēru ieviešanā Skolā. 
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 Mācību procesā tiek aktualizēta individuālā 

pieeja. 

 Mācību priekšmetu skolotāji mācību stundās 

izmanto daudzveidīgas mācību metodes, 

paņēmienus un darba organizācijas formas. 

 Notiek skolotāju  savstarpējā pieredzes 

apmaiņa. 

 Mācību procesā tiek veicināta 

starppriekšmetu saikne. 

 Notiek regulāra mācību priekšmetu 

skolotāju tālākizglītība. 

 Skolotāji un audzēkņi iesaistās mācību 

projektos. 

 Skolā pieejami resursi un IT nodrošinājums 

mācību stundās.  

 Individuālo nodarbību nodrošinājums visos 

mācību priekšmetos.  

 Skolā ir vienota izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Skola regulāri informē audzēkņus  un 

vecākus par audzēkņu sekmēm.  

 Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un 

analizē audzēkņu mācību sasniegumus, 

analīzes rezultātus izmanto mācību procesa 

pilnveidošanai.  

 Vērtēšana tiek pārraudzīta un kontrolēta.  

 Mācību sasniegumu uzlabošanai un zināšanu 

papildināšanai audzēkņiem ir pieejamas 

individuālās nodarbības.   

 Dažādot skolotāju pieredzes 

popularizēšanas formas, popularizēšanā 

piedalīties katram skolotājam  

 Turpināt darbu, lai nodrošinātu 

individuālo pieeju katram audzēknim 

 Sekmēt audzēkņu un skolotāju 

praktiskās darba iemaņas informācijas 

iegūšanā un izmantošanā. 

 Drošāk un enerģiskāk darboties mācību 

līdzekļu izstrādē, apgūstot un 

izmantojot jaunas IT programmas, 

piemēram, portāls www.uzdevumi.lv  

 Pilnveidot mācību procesu, dažādojot 

metodes, lai mācību process radītu 

interesi.  

 Turpināt strādāt ar audzēkņu mācību 

motivācijas izpēti. 

 Regulāri akcentēt vērtēšanas nozīmi un 

plānošanu. 

 Pilnveidot audzēkņu prasmes mācīties, 

plānot savu darbu.  

 

http://www.uzdevumi.lv/
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I  Regulāri un sistemātiski tiek analizēti darbu 

rezultāti, veidota sasniegumu dinamika un, 

balstoties uz rezultātiem, noteiktas 

pilnveidojamās zināšanas un prasmes.  

 Sasniegumu uzlabošanai un zināšanu 

papildināšanai audzēkņiem ir pieejamas 

individuālās nodarbības.   

 Pilnveidot  mācīšanas  metodiku  un  

individuālo  darbu  ar audzēkņiem 

 Veicināt katra audzēkņa personisko 

iniciatīvu un atbildību; 
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 Skolā izstrādātas drošības tehnikas 

instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti 

audzēkņi , skolotāji un tehniskais personāls. 

Skola garantē drošību. 

 Skola vecākus informē par iespējām 

konsultēties un saņemt palīdzību sociālajos 

dienestos. 

 Skolā ir izstrādāts skolas audzināšanas darba 

plāns  

 Audzēkņiem ir iespējas organizēt dažādus 

pasākumus, piedalīties starpnovadu 

pasākumos un projektos. 

 Skolā notiek mērķtiecīgs darbs karjeras 

izglītības jomā. 

 Skolā rīkotās  Vecāku dienas un pasākumi  

 Audzēkņiem ir nodrošinātas individuālās un 

papildus nodarbības.  

 Skolai ir labi rezultāti darbā ar talantīgiem 

audzēkņiem 

 Skola veiksmīgi organizē darbu audzēkņiem 

, kuriem mācības sagādā grūtības, vai kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

 Daudzveidīgas metodes vecāku 

informēšanai par Skolas darbību. 

 Veiksmīgi darbojas Skolas padome  

 Turpināt attīstīt sadarbību ar Sieviešu 

„ROTARY ASTOR ” sabiedrību 

 Turpināt iesākto darbu, organizējot 

izglītojošus pasākumus par karjeras 

iespējām. 

 Mācīt audzēkņiem objektīva 

pašvērtējuma veidošanu noteikto 

karjeras mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai. 

 Turpināt pilnveidot darbu ar 

talantīgajiem audzēkņiem.  

 Pilnveidot metodes darbam ar 

audzēkņiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības.  

 Turpināt atzinīgi novērtēt katra 

audzēkņa un skolotāja ieguldījumu 

mācību darbā.   

 Nepieciešamības gadījumā skolotājiem 

iegūt nepieciešamo izglītību un 

organizēt darbu audzēkņiem ar 

speciaļām vajadzībām. 

 Organizēt vecākiem izglītojošas 

lekcijas profesionālu psihologu un citu 

speciālistu vadībā. 

 Meklēt jaunas un pilnveidot esošās 

metodes un paņēmienus labākai 

sadarbībai ar vecākiem,  lai sekmētu 

viņu bērnu mācību sasniegumu un 

uzvedības uzlabošanos, motivācijas 

celšanai. 
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 Skolai ir savas tradīcijas, tā tās kopj un 

attīsta. 

 Skolā ir pozitīva sadarbības vide. 

 Skolā plāno un īsteno pasākumus, kas 

uzlabo savstarpējo sadarbības kultūru. 

 Skolas telpas ir izremontētas, apkārtne ir 

sakopta un uzturēta kārtībā. 

 Skolas telpās ir nodrošināta diennakts 

apsardze. 

 Skolas telpas ir drošas. 

 

 Efektīgāk jāiesaista atbalsta personāls 

Skolas mikrovides veidošanā. 

 Jāpilnveido audzēkņu uzvedības kultūra 

mācību stundās, Skolas pasākumos. 

 Jāstrādā pie Skolas apkārtnes 

labiekārtošanas un apzaļumošanas. 

 Ugunsdrošības inženiertehniskās 

sitēmas izstādīšana 

R
E

S
U

R
S

I 

 Skola ir nodrošināta ar mācību procesam 

nepieciešamajiem līdzekļiem. 

 Skola rūpējas par iekārtu un 

materiāltehniskā nodrošinājuma 

modernizēšanu. 

 Skola patstāvīgi piesaista papildus līdzekļus 

estētiskās vides uzlabošanai, 

materiāltehniskās vides pilnveidei. 

 Skolai ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta 

un tehniskais personāls. 

 Pedagogi izmanto tālākizglītības iespējas- 

iesaistās tālākizglītības kursos, semināros. 

 Visas grupu nodarbību klases jāaprīko 

ar interaktīvām tāfelēm. 

 Regulāri jāatjauno datortehnikas klāsts. 

 Jānostiprina jauno skolotāju motivācija 

attīstīt savu darbu Skolā ilgākā laika 

periodā. 

 Pilnveidot skolotāju IT prasmes un to 

pielietojumu mācību procesā. 
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 Skolas pašvērtējums ir skaidri strukturēts un 

veiksmīgi plānots, visiem ir iespēja 

iepazīties ar to. 

 Skolā mērķtiecīgi organizē un īsteno 

kontroli un izvērtēšanu dažādos Skolas 

darbības aspektos. 

 Skolas darba pašnovērtēšanā iegūtie 

secinājumi tiek izmantoti Skolas attīstības 

plāna papildināšanai un pilnveidei. 

 Attīstības plāns ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs, konkrēti mērķi, 

izpildes gaita. 

 Skolas darbinieku pienākumi, atbildība ir 

skaidri noteikti, veiksmīgi tiek organizēta 

savstarpējā sadarbība. 

 Skolā ir visa Skolas darbību reglamentējošā 

dokumentācija. 

 Direktors deleģē pienākumus, konsultējas ar 

vadības komandu un pedagogiem pirms 

lēmumu pieņemšanas. 

 Vadība analizē savu darbu un tā kvalitāti, 

uzlabo vājās darba puses. 

 Skolas sadarbības paplašināšana ar citām 

pašvaldības institūcijām, citu novadu 

kolēģiem. 

 Skolas iesaistīšanās starptautiskajos 

projektos, sadarbības veicināšana 

starptautiskā līmenī 

 Rast optimālāko risinājumu, lai Skolas 

pašvērtējuma process kļūtu par Skolas 

darba neatņemamu sastāvdaļu ikvienam 

Skolas darbiniekam. 

 Vadībai regulāri kontrolēt un uzraudzīt 

padotībā esošo darbinieku darba 

procesus. 

 Pilnveidot organizatoriski metodisko 

vadību Skolā īstenotajām izglītības 

programmām. 

 Turpināt attīstīt vispusīgu un radošu 

sadarbību, veicinot Skolas 

atpazīstamību; 

 

 

 

 

 



SKOLAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

 

 Skola dibināta 1965.gadā kā Ludzas bērnu mūzikas skolas filiāle. Tā realizē profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmas   

Kopš 1974 skola sāka darboties kā patstāvīgā izglītības iestāde. No 1974. gada skolas 

nosaukumu maiņa ir bijusi šāda:  

no1974.-līdz 1990. gadam – Zilupes bērnu mūzikas skola  

no 1990.- līdz 2000.gadam  – Zilupes mūzikas skola 

1998.gadā skola tika paplašināta ar dejas un mākslas programmām   

no 2000.- līdz 2002.gadam. - Ludzas rajona Zilupes mākslu skola 

no 2002. – līdz 2009.gadam - Zilupes Mūzikas un mākslas skola 

no 2009.gada – Zilupes Mūzikas un Mākslas skola 

Skolas dibinātājs ir Zilupes  novada pašvaldība, kura nodrošina skolas uzturēšanu 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un attīstību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Skolas darbību nosaka Zilupes novada pašvaldības apstiprināts nolikums. 

 No 19978. gada septembra skolas direktore ir Vera Doreiko-Sinkeviča 

 Audzēkņi regulāri un ar labiem panākumiem piedalās reģionālajos un valsts mēroga 

konkursos. 

 Skolas audzēkņi daudz un regulāri koncertē gan skolā, gan ārpus tās – pirmskolas 

izglītības iestādēs, skolās, kultūras namos, muzejā un citās pilsētas un novadu iestādēs. 

 Pateicoties pašvaldības atbalstam, 2014. gadā skolā ir veikts kapitālais remonts un 

iegādātās jaunās mēbeles. 

Pateicoties  KPFI projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšānai Zilupes 

Mūzikas un mākslas skolas ēkā” tika  ietaupīti energoresursi, kā rezultātā samazinājusies  gāzu 

emisijas apjoms un piesārņojums videi. Vienlaicīgi tika samazinātas energoresursu izmaksas, kas 

tiek tērētas, nelietderīgi apsildot, vēdinot un ventilējot ēkas. 

 Mācības notiek mūsdienīgi aprīkotos mācību kabinetos un klasēs, mācību procesā 

audzēkņiem pieejami mūzikas instrumenti, interneta pieslēgums. Skolā ir 2 portatīvie   un 2 

stacionārie datori. 

 Finanšu līdzekļus Skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un 

uzskaite tiek realizēta centralizēti, Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībā. Iestādes darbību 

nodrošina finansējums, kuru veido valsts budžeta dotācija, pašvaldības dotācija, vecāku 

līdzfinansējums,  sponsoru ziedojumi.  

 

 

 

 

Finansējuma avoti un veidi 

2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

 

    

Kopējais finansējums 107 300 143 909 132 487 121733 

Pedagoģisko darbinieku algas (KM 

dotācija) 

61809 95156 80433 71117 

Vecāku līdzfinansējums  4465 4300 4334 4920 

Programmas        projektu finansējums     

Citi avoti: pārējie ienākumi 

telpu noma     

  ziedojumi 

5850 8297 6699 7110 

Pašvaldības budžets  35095 35156 41011 38586 

Komunālie maksājumi 8942 11048 3185 6981 

Pārējie izdevumi 2411 2202 9942 1451 

Kapitālie izdevumi 229 400 - - 

Atlīdzība  95 718 130 259 119 360 113301 



Pedagoģisko darbinieku darba samaksu finansē kā valsts budžeta mērķdotāciju 

profesionālās ievirzes izglītības programmām – Kultūras ministrija, kā arī no pašvaldības tiek 

piešķirts finansējums profesionālās ievirzes izglītības programmām. No 2012. gada 1. janvāra, 

saskaņā ar Ministru Kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1035 „Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, 

pašvaldība finansē administrācijas izdevumus . 

Uz 2019.gada 1.septembri profesionālās ievirzes izglītības programmām  no valsts 

budzēta dotācijas tiek tarificētas un apmaksātas 5,76 skolotāju darba likmju skaits 

 un   no pašvaldības finansējuma 1,5 likmes skolas  administrācijai un 0,26 likmes skolotāju 

darba algai  

 

 

Audzēkņu skaits un sadalījums izglītības programmās: 

 

Programmas 2017./2018.

m.g. 

2018./2019.

m.g. 

2019./2020.m.g. 

Klavierspēle 17 18 17 

Akordeona spēle 13 8 12 

Vijoļspēle 13 10 9 

Pūšaminstrumentu spēle 8 7 7 

Vizuāli plāstiskā māksla  41 35 40 

Dejas pamati 29 27 24 

KOPĀ 119 110 109 

 

 Skolā pārsvarā mācās bērni no Zilupes  pilsētas un novada, 4 bērni ir no Ludzas novada,                

1 no Rīgas. 

 

 

Skolas sociālā vide 

 

Izglītojamo ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka: 

No 109 audzēkņiem: 

 

� pilnās ģimenes – 87 

� ģimenes, kur viens no vecākiem strādā algotu darbu ārpus Latvijas -2 

� daudzbērnu ģimenes –  3    

� bāreņi un aizbildniecībā –3 

� nepilnās ģimenes –         14 

 

 no tiem: 

 

� trūcīgas ģimenes statusu 4 

� ar invaliditāti  -nav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SVID ANALĪZE 

Stiprās puses Vājās puses 

 Skola piedāvā pietiekami plašu profesionālās 

ievirzes izglītības programmu klāstu  

 Tiek plānoti finansu resursi skolas uzturēšanai, 

attīstībai, instrumentārija atjaunošanai, dalībai 

konkursos, koncertos un festivālos, skolotāju 

tālākizglītībai un citiem skolas nolikumā 

definētiem mērķiem un uzdevumiem. 

 Pieredzējis un radošs skolotāju kolektīvs. 

 Skolas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja 

piedalīties dažādos reģiona, valsts un 

starptautiska mēroga konkursos. 

 Sasniegti labi rezultāti reģiona un valsts mēroga 

konkursos. 

 Skolā ir stipras kolektīvās muzicēšanas 

tradīcijas. 

 Skolas audzēkņiem tiek dota iespēja regulāri 

uzstāties koncertos. 

 Laba sadarbība ar Rēzeknes mūzikas  un 

mākslas vidusskolām , reģiona mūzikas un 

mākslas skolām. 

 Skolai ir labas tradīcijas 

 Nepietiekams materiālās bāzes 

nodrošinājums. 

 Problēmas skolu nodrošināt ar 

pūšamo instrumentu  skolotājiem. 

 Nav interešu izglītības pieejamība. 

 Nepietiekama audzēkņu un vecāku 

līdzatbildība mācību procesā. 

 Minimāla audzēkņu un vecāku 

līdzdalība skolas pārvaldē. 

 

Iespējas Draudi 

 Materiālās bāzes uzlabošana. 

 Modernu mācīšanas un mācīšanās metožu 

ieviešana mācību procesā. 

 Skolas instrumentārija atjaunošana. 

 Perspektīvāko audzēkņu ieinteresēšana un 

motivēšana turpināt mācības vidējā 

profesionālajā izglītības pakāpē. 

 Skolotāju kvalifikācijas celšanas un pieredzes 

apmaiņas veicināšana. 

 Sadarbības ar audzēkņu vecākiem aktivizēšana. 

 Interešu un mūžizglītības pieejamības 

nodrošināšana. 

 Izglītošanās pieejamība bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

 Mūsdienu ritma mūzikas , mākslas un dejas  

apmācības un papildinstrumenta spēles iespējas. 

 Skolas ieguldījums vietējās kultūrvides 

veidošanā. 

 Zinoša, saprotoša mūzikas klausītāja un 

skatītāja  sagatavošana. 

 Līdzfinansējuma piesaistīšana dažādos fondos. 

 Nedrošība par skolas attīstību 

perspektīvā, kas saistīta ar novadu 

reformu. 

 Biežas izmaiņas LR normatīvajos 

aktos. 

 Jaunu speciālistu problemātiska 

ieinteresēšana  skolotāja darbam. 

 Tendence audzēkņu ģimenēm 

mainīt dzīvesvietu. 

 Iespējamā audzēkņu skaita 

samazināšanās. 

 Sabiedrības nosliece uz 

materiālajām vērtībām. 

 



SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2020.-2024. GADAM 

 

Nr. 

p.k. 

Skolas darbības 

pamatjomas 2020. 2021. 2022. 

1. 

Mācību saturs 

Pilnveidot izglītības programmu saturu un 

tā īstenošanas kvalitāti. Aktualizēt mācību 

priekšmetu programmu saturu 

Pilnveidot izglītības programmu saturu un tā 

īstenošanas kvalitāti. 

Jaunu izglītības programmu (ģitārspēle, 

sitaminstrumentu spēle) īstenošanas 

uzsākšana. 

Pilnveidot profesionālās ievirzes izglītības  

programmu saturu un tā īstenošanas  

kvalitāti.Aktualizēt mācību priekšmetu  

programmu saturu. Jaunu izglītības 

programmu (ģitārspēle, sitaminstrumentu 

spēle) īstenošanas uzsākšana. 

2. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Īstenot radošus projektus pēc dažādu  

sabiedrības grupu pieprasījuma. 

Iepazīt jaunas radošas pedagoģiskās un  

profesionālās darba metodes. 

 

Paplašināt audzēkņu redzesloku,  

zināšanas par laikmetīgām norisēm  

kultūrā. 

Attīstīt radošumu skolas audzēkņu un  

pedagogu sadarbībā. 

Audzēkņu mācīšanās motivācijas attīstīšana 

un personīgās atbildības, par savu pienākumu 

izpildi, sekmēšana. 

Mācību kvalitātes pilnveidošana. 

3. Skolēnu sasniegumi 
Audzēkņu mācību sasniegumu 

paaugstināšana ikdienas darbā. 

Audzēkņu mācību sasniegumu paaugstināšana 

ikdienas darbā. 

Audzēkņu mācību sasniegumu paaugstināšana 

ikdienas darbā. 

4. 

Atbalsts skolēniem 

Iesaistīt audzēkņu vecākus kvalitatīvas  

izglītības nodrošināšanā. 

Paplašināt skolas sadarbības partneru  

loku. 

Nodrošināt iespēju audzēkņiem radoši 

izpausties, piedaloties konkursos, koncertos 

un festivālos, piedāvājot mūsdienīgus mācību 

līdzekļus mācību procesā. 

5. 

Skolas vide 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp  

skolu, pedagogiem, vecākiem,  

pašvaldībām. 

Strādāt pie skolas kolektīva savstarpējo  

attiecību, savstarpējās cieņas, skolas tēla,  

skolas vērtību veidošanas, 

Skolas apkārtnes labiekārtošana. 

Labvēlīga skolas psiholoģiskā klimata 

veidošana, attīstot pozitīvu sadarbības vidi: 

skolotājs- audzēknis- vecāki. 

Labvēlīga skolas psiholoģiskā klimata 

veidošana, attīstot pozitīvu sadarbības vidi: 

skolotājs- audzēknis- vecāki. 

Bibliotēkas labiekārtošana 

6. 

Resursi 

Skolas materiālās bāzes pilnveidošana un 

modernizēšana.  

Skolotāju un saimniecības darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšana un 

nodarbinātības efektivitāte. 

Skolas materiālās bāzes uzlabošana. 

Keramikas laboratorijas izveidošana  

Darbs pie investīciju piesaistīšanas, projektu 

rakstīšana. 

 

Piesaistīt projektu līdzfinansējumu datorklases 

izveidošanai 

 

7. 
Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba pamatjomu detalizēta 

izvērtēšana un efektīva attīstības plāna 

realizēšana. 

Skolas pamatizglītības programmas 

akreditācija. 

 

Skolas darba pamatjomu detalizēta izvērtēšana 

un efektīva attīstības plāna realizēšana. 

Skolas obligātās dokumentācijas 

aktualizēšana. 

Cilvēkresursu attīstības plāna izstrādāšana. 

Skolas darba pamatjomu detalizēta izvērtēšana 

un efektīva attīstības plāna realizēšana. 

Skolas obligātās dokumentācijas 

aktualizēšana. 



Skolas darbības 

pamatjomas 2023. 2024. 

Mācību saturs 

Pilnveidot izglītības programmu saturu un tā 

īstenošanas kvalitāti. Aktualizēt mācību 

priekšmetu programmu saturu 

Pilnveidot izglītības programmu saturu un tā 

īstenošanas kvalitāti. 

Jaunu izglītības programmu (ģitārspēle, 

sitaminstrumentu spēle) īstenošanas uzsākšana. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Īstenot radošus projektus pēc dažādu  

sabiedrības grupu pieprasījuma. 

Iepazīt jaunas radošas pedagoģiskās un  

profesionālās darba metodes. 

 

Paplašināt audzēkņu redzesloku,  

zināšanas par laikmetīgām norisēm  

kultūrā. 

Attīstīt radošumu skolas audzēkņu un  

pedagogu sadarbībā. 

Skolēnu sasniegumi 
Audzēkņu mācību sasniegumu 

paaugstināšana ikdienas darbā. 

Audzēkņu mācību sasniegumu paaugstināšana 

ikdienas darbā. 

Atbalsts skolēniem 
Iesaistīt audzēkņu vecākus kvalitatīvas  

izglītības nodrošināšanā. 

Paplašināt skolas sadarbības partneru  

loku. 

Skolas vide 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp  

skolu, pedagogiem, vecākiem,  

pašvaldībām. 

Strādāt pie skolas kolektīva savstarpējo  

attiecību, savstarpējās cieņas, skolas tēla,  

skolas vērtību veidošanas, 

Skolas apkārtnes labiekārtošana. 

Labvēlīga skolas psiholoģiskā klimata 

veidošana, attīstot pozitīvu sadarbības vidi: 

skolotājs- audzēknis- vecāki. 

Resursi 

Skolas materiālās bāzes pilnveidošana un 

modernizēšana.  

Skolotāju un saimniecības darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšana un 

nodarbinātības efektivitāte. 

Paplašināt pedagogu kompetenci IT,  

mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā. 

Darbs pie investīciju piesaistīšanas, projektu 

rakstīšana. 

 

Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba pamatjomu detalizēta 

izvērtēšana un efektīva attīstības plāna 

realizēšana. 

Skolas pamatizglītības programmas 

akreditācija. 

 

Skolas darba pamatjomu detalizēta izvērtēšana 

un efektīva attīstības plāna realizēšana. 

Skolas obligātās dokumentācijas aktualizēšana. 

Cilvēkresursu attīstības plāna izstrādāšana. 

 

 

 

 

 

 



ĪSTENOŠANAS GAITAS PLĀNOJUMS 

Pamatjoma Mācību saturs 

 

Prioritāte Pilnveidot izglītības programmu saturu un tā īstenošanas kvalitāti.  

Aktualizēt mācību priekšmetu programmu saturu.  

Ēsošo izglītības programmu saglabāšana 

Mērķis 1. Sniegt ikvienam skolotājam atbalstu mācību priekšmeta programmu aktualizēšanā, 

rast iespējas mācību satura efektīvai integrācijai. 

2. Nodrošināt audzēkņus ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. 

 

  

Novērtēšanas kritēriji  Mācību priekšmetu programmās un tematiskajos plānosietverta diferencēta pieeja, ievērojot izglītojamo vajadzības 

un sasniegumus. 

 Katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst licencētajai izglītības programmai. 

 Notiek savstarpēja stundu vērošana, dalīšanās pieredzē. 

 Skolotāji mācību procesā izmanto dažādas IT iespējas. 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Darbs pie mācību priekšmeta programmu  aktualizēšanas Metodisko komisiju 

vadītāji 

Visu laiku Kursi 

Konsultācijas LNKC 

Finansējums 

Dir. vietn. izglītības jomā 

Sniegt katram skolotājam konsultācijas mācību priekšmeta 

programmas izstrādē, mācību satura apguvei paredzētā 

laika plānošanā  

Dir. vietn.. izglītības 

jomā 

Katru gadu līdz  

1. oktobrim 

Māc. programmu 

paraugi 

Dir. vietn. izglītības jomā 

Veikt kontroli un sniegt palīdzību skolotāju darbības 

efektivitātes paaugstināšanā 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Visu laiku Mācību programmas Dir. vietn.. izglītības 

jomā 

Ēsošo izglītības programmu saglabāšana Direktore un  

dir. vietn.izglīt.jomā 

2019. Skolotāju  Direktore, pašvaldība 

Pilnveidot audzēkņu vērtēšanas sistēmu Dir. vietn.. izglītības 

jomā 

Visu laiku Sekmju apkopojumi 

Iekš. norm. Akti 

 

 

Direktore 

 

 



Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās. 

Prioritāte Īstenot radošus projektus pēc dažādu sabiedrības grupu pieprasījuma. 

Iepazīt jaunas radošas pedagoģiskās un profesionālās darba metodes. 

Paplašināt audzēkņu redzesloku, zināšanas par laikmetīgām norisēm kultūrā. 

Attīstīt radošumu skolas audzēkņu un pedagogu sadarbībā. 

Mērķis Audzēkņu mācīšanās motivācijas attīstīšana un personīgās atbildības, par savu 

pienākumu izpildi, sekmēšana. 

Mācību kvalitātes pilnveidošana. 

  

Novērtēšanas kritēriji 1. Audzēkņiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. 

2. Audzēkņi prot strādāt individuāli, grupās. 

3. Audzēkņi prot plānot laiku patstāvīgajam darbam. 

4. Audzēkņi sekmīgi prot veikt patstāvīgo darbu. 

5. Audzēkņi prot novērtēt savus mācību sasniegumus. 

6. Audzēkņi ir aktīvi mācību stundās. 

7. Skolotāju mācīšanas metodes ir daudzveidīgas. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 

 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Palīdzēt apzināties audzēkņiem savas vajadzības, dotības 

un attīstīt prasmes tās realizēt. 

Dir. vietn.. izgl.  jomā 

Priekšmetu skolotāji 

Visu laiku. Skolotāji, audzēkņi. 

MK vadītāji 

Direktore 

Veidot audzēkņu un pedagogu koncertprojektus  

novadu auditorijai, kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanai, 

valsts svinamo svētku atzīmēšanai, līdztekus ievērojot 

izglītības programmās izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Priekšmetu skolotāji 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Regulāri Skolotāji, audzēkņi, 

vecāki, sabiedrība 

Dir.vietn.. māc jomā 

Veicināt izpratni par grūtībām kā mācību procesu 

sastāvdaļu. 

Priekšmetu pedagogi Visu laiku Ped. literatūra 

Pieredzes apmaiņa 

Dir. vietn.. māc jomā 

Veicināt talantīgo bērnu izaugsmi 

 

Priekšmetu skolotāji 

 

Regulāri Skolotāji, audzēkņi. 

Konkursi. 

Dir. vietn.. māc jomā 

Novērst stundu neattaisnotos kavējumus, nostiprinot 

paškontroles un kontroles sistēmu skolā. 

Dir. vietn.. izgl.  jomā 

 

Regulāri Skolas dokumentācija 

Iekš. kārtības 

noteikumi 

Direktore 

 

 

 

 



Pamatjoma Audzēkņu sasniegumi. 

 

Prioritāte Audzēkņu mācību sasniegumu paaugstināšana ikdienas darbā. 

Mērķis Panākt augstākus mācību sasniegumu rezultātus ikdienā.   

Novērtēšanas kritēriji 1. Mazāk neattaisnotu stundu kavējumu. 

2. Augstāka audzēkņu mācību motivācija. 

3. Labāki rezultāti konkursos. 

4. Gandarījums par sasniegtajiem rezultātiem. 

5. Augstāks profesionālās ievirzes izglītības reitings sabiedrībā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks 

 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Regulāri veikt skolēnu sasniegumu dinamikas  analīzi. Dir. vietn.. izgl.  jomā 

 

Regulāri Pedagogi, audzēkņi 

 

Direktore 

Organizēt mācību priekšmetu skolotāju individuālās 

sarunas ar audzēkņiem un vecākiem par viņu bērnu 

mācību darbu 

Priekšmetu skolotāji 

 

Pēc vajadzības, 

bet ne retāk kā 

2 reizes gadā 

Sanāksmes 

Sapulces 

Dienasgrāmatas 

Dir. vietn.izgl. jomā 

Popularizēt audzēkņu sasniegumus skolā un masu medijos Direktore 

 

Regulāri Masu mediji Skolas padome 

Veikt audzēkņu sasniegumu  konkursos uzskaiti Dir. vietn.. izgl.  jomā 

 

Regulāri Skolotāji, audzēkņi Direktore 

 Izstrādāt priekšlikumus sasniegumu līmeņa 

paaugstināšanai. 

Dir. vietn.. izgl.  jomā 

 

Visu laiku Pieredze 

MK vadītāji 

Skolotāji 

Direktore 

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas uzskaites 

dokumentu kontrole  

Dir. vietn.. izgl.  jomā 

 

Visu laiku Sekmju atskaites 

lapas 

Direktore 

 

 

 

 

 

 



 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Iesaistīt audzēkņu vecākus kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. 

Nodrošināt iespēju audzēkņiem radoši izpausties, piedaloties konkursos, koncertos un festivālos, piedāvājot 

mūsdienīgus mācību līdzekļus mācību procesā. 

Mērķis 1. Veicināt talantīgāko audzēkņu motivāciju turpināt mācības vidējās 

profesionālās izglītības pakāpē. 

2. Veicināt audzēkņu dalību tautas mākslas kolektīvu darbā. 

3. Veidot radošas personības, kas spētu strādāt jebkurā specialitātē, 

jebkurā nozarē. 

  

Novērtēšanas kritēriji 1. Izglītojamo vecāki labprāt iesaistās Skolas aktivitātēs, atbalsta. 

2. Aktīva audzēkņu piedalīšanās tautas mākslas kolektīvos. 

3. Aktīva audzēkņu piedalīšanās skolas, rajona un republikas pasākumos. 

4. Augstāki rezultatīvie rādītāji mācību darbā. 

5. Labāko audzēkņu stimulēšana. 

6. Skola sadarbojas ar ārpusskolas institūcijām izglītojamo problēmu risināšanā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Aktīvi piedalīties konkursos, koncertos un festivālos Direkt .vietn. izgl. jomā Regulāri Konkursu nolikumi Direktore 

Izstrādāt nodaļu un metodiskās komisijas darba plānus un 

audzēkņu individuālos plānus 

Skolotāji Katru gadu līdz 

1. oktobrim 

Darba plāni Direkt .vietn. izgl. jomā 

Organizēt profesionālās kamermūzikas koncertus Direktore Regulāri  Skolas padome 

Organizēt skolā tikšanās ar vidējās profesionālās izglītības 

iestāžu pārstāvjiem. 

MK vadītāji Ne retāk kā 1 

reizi gadā 

Karjeras izvēles 

kursu materiāls 

Direktore 

Organizēt audzēkņu vispusīgās izglītošanas un personību 

veidojošus pasākumus atbilstoši interesēm un skolas 

tradīcijām (meistarklases, konsultācijas) 

MK vadītāji Regulāri  Direktore 

Mūsdienīgu mācību līdzekļu iegāde Direktore Visu laiku Budžets Skolas padome 

 



Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Pilnveidot informācijas apmaiņu starp skolu, pedagogiem, vecākiem, pašvaldībām. 

Skolas apkārtnes labiekārtošana. 

Mērķis 1. Strādāt pie skolas kolektīva savstarpējo attiecību, savstarpējās cieņas, skolas 

tēla, skolas vērtību veidošanas 

2. Iedzīvināt skolas Iekšējās kārtības noteikumus, nostiprināt audzēkņu disciplīnu 

mācību stundās un ārpus tām. 

3. Aktīvi piedalīties vietējās kultūrvides veidošanā piedaloties tautas mākslas 

kolektīvos, sniedzot koncertus un organizējot vieskoncertus. 

  

Novērtēšanas kritēriji 1. Uzlabota mācību vide – veikti plānotie labiekārtošanas darbi. 

2. Labiekārtota skolas apkārtne 

3. Darbs pie skolas popularizēšanas – mājas lapa, avīzes. 

4. Ir apkopoti kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumi par skolas telpu un apkārtnes atbilstību sanitāri higiēniskām 

normām, drošībai utt., redzama turpmākā rīcība aizrādījumu novēršanā un izpildē 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Audzēkņiem un skolotājiem  aktīvi piedalīties tautas 

mākslas kolektīvos, aktīvi koncertēt 

Direktore Regulāri Kolektīvi Direktore 

Skolas tēla izkopšana –mājas lapas pilnveidošana Direktore Ik gadu Finanses 

 

Skolas padome 

Starptautiskais konkurss „Zvaigžņu piramīda” Minska, 

Baltkrievijā,( PIIP „Deja”) 

Valsts konkurss Profesionālās ievirzes izglītības 

programmā „Taustiņinstrumentu spēlē- Akordeona spēle” 

 

Mūzikas literatūras festivāls, veltīts L.van Bēthovenam 

Rēzeknes JIMV 

III Vijolnieku konkurss Ludzā 

Starptautiskais konkurss „Mūzikas burvīgās skaņas” 

Sebežā, Krievijas Federācijā 

 

Starptautiskais konkurss Profesionālās ievirzes izglītības 

Direktore 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

 

2019.g.novembris 

 

2020.g janvāris 

 

 

2020.g janvāris 

 

2020.g februāris 

 

2020.g februāris 

 

 

Skolotāji, audzēkņi, 

absolventi, vecāki 

 

 

 

 

 

Skolas padome 



programmā „Taustiņinstrumentu spēlē- Akordeona spēle” 

„Naujene-2020”Daugavpilī 

 

PIIP „Deja” Starptautiskais konkurss „TUKUMS CUP 

2020”   

2020.g pavasaris 

 

 

 

2020.g marts 

Skolas tēla izkopšana – mājas lapas pilnveidošana Direktore Ik gadu Finanses 

 

Skolas padome 

Organizēt skolas telpu, apkārtnes sakopšanu Tehniskie darbinieki Regulāri Tehniskie darbinieki Direktore 

Skolas apkārtnes labiekārtošana Direktore 2020-2024.g. Finanses Direktore 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Skolas materiālās bāzes pilnveidošana un modernizēšana. 

Darbs pie investīciju piesaistīšanas, projektu rakstīšana. 

Skolotāju un saimniecības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un nodarbinātības efektivitāte. 

Mērķis 1. Pilnveidot un modernizēt skolas materiālo bāzi. 

2. Atjaunot mūzikas instrumentāriju 

3. Projektos iegūt papildus līdzekļus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. 

4. Izvērtēt un uzlabot personāla darba kvalitāti un efektivitāti. 

  

Novērtēšanas kritēriji 1. Modernizēta un pilnveidota skolas materiālā bāze. 

2. Pakāpeniski atjaunots mūzikas instrumentārijs 

3. Projektos iegūti papildus līdzekļi. 

4. Skolas darbinieki sistemātiski paaugstina profesionālo kvalifikāciju. 

5. Pedagogi regulāri veic pašnovērtēšanu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

Turpināt atjaunot mūzikas instrumentāriju,  keramikas 

darbnīcas un datorklases  izveidošanu, piesaistot KKF 

līdzekļus 

Direktore Ik gadu Budžeta līdzekļi, 

projektu līdzekļi 

Skolas padome 

Grupu nodarbību telpu nodrošināšana ar interaktīvajām 

tāfelēm 

Direktore 2021. Budžeta līdzekļi, 

projektu līdzekļi 

Skolas padome 

Paaugstināt skolotāju un saimniecības darbinieku 

kvalifikāciju un nodarbinātības efektivitāti plānveidīgi un 

regulāri piedaloties kvalifikācijas celšanas kursos 

Direkt .vietn. izgl. jomā Regulāri Budžeta līdzekļi, 

darbinieku 

ieguldījums 

Direkt .vietn. izgl. jomā 



Sadarbība ar „ROTARY CLUB”  (Rīga) Labdarības 

konceru  organizēšana, izstāžu un teātra izrādes 

apmeklēšana 

Direktore Regulāri Budžeta līdzekļi, 

„ROTARY CLUB” 

līdzekļi 

Revīzijas locekļu 

atzinumi 

Rosināt izmantot informācijas tehnoloģijas audzēkņu 

mājas un radošiem darbiem, skolotāju metodiskajam 

darbam 

Skolotāji Regulāri Finanses, IT 

nodrošinājums 

Direktore 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte Skolas darba pamatjomu detalizēta izvērtēšana un efektīva attīstības plāna realizēšana. 

Mērķis Panākt rezultatīvu, profesionālu darbu skolā   

Novērtēšanas kritēriji 1. Detalizēti izvērtētas visas 7 pamatjomas un regulāri veikta iekšējā kontrole. 

2. Skolas darbība atbilst likumdošanai. 

3. Laba darbinieku komanda. 

4. Akreditēta skola. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt plānveidīgu skolas darbības pamatojumu Direktore Regulāri MK vadītāji Skolas padome 

Pārskatīt, veikt korekcijas skolas darbību 

reglamentējošajos dokumentos 

Direktore Regulāri Normatīvie akti Skolas padome 

Organizēt sadarbību ar sabiedrību un citām institūcijām 

skolas darba kvalitātes pilnveidošanas nolūkā 

Direktore Visu laiku Sadarbības partneri Skolas padome 

Maksimāli prezentēt un popularizēt skolas darbu 

sabiedrībā 

Direktore Regulāri Masu mediji, mājas 

lapa 

Skolas padome 

Īstenot skolas attīstības plānu 

 

Direktore Visu laiku Attīstības plāns, 

veiktā analīze 

Skolas padome, 

pašvaldība 

Izstrādāt skolas darba izvērtēšanas plānu Direktore Katru mācību 

gadu rudenī 

Veiktā analīze, 

aptaujas 

Skolas padome 

Apzināt skolas tālākās attīstības vajadzības, balstoties uz 

akreditācijas materiāliem.  

Direktore Visu laiku Skolas kolektīvs Skolas padome, 

pašvaldība 

Veicināt skolas darbinieku, audzēkņu  un vecāku aktīvu 

iesaistīšanos skolas pašpārvaldes institūciju darbā. 

Direktore Regulāri Skolas kolektīvs Skolas padome 



 

 

 

Skolas attīstības plānu izstrādāja darba grupa: 

 

Direktore V.Doreiko-Sinkeviča 

Direktora vietniece  Tatjana Fenčenko 

Metodisko komisiju vadītāji: N.Šalajeva 

                                            J.Matjušenoka  

                                            L.Girsa 

         R.Seņkovs  

                                            A.Lukača 

                                            O.Štrauha  

    

Direktore       V.Doreiko-Sinkeviča 

 

 

APSPRIESTS 

Zilupes Mūzikas un mākslas skolas  

Skolas padomes 2020. gada 17.janvārī 

protokola Nr.1.   

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS  

Zilupes  novada pašvaldības 

Priekšsēdētājs                         Oļegs Agafonovs 

 

 2020. gada 18.janvāris 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


