
ZILUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKKOOLLAASS    

 2018./2019. mācību gada 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

  
GGAALLVVEENNIIEE  UUZZDDEEVVUUMMII  

22001188..//22001199..  mmāāccīībbuu  ggaaddāā  

  
 

  NNooddrrooššiinnāātt  ssiisstteemmaattiizzēēttuu  ppaammaattzziinnāāššaannuu  uunn  ppaammaattpprraassmmjjuu  aappgguuvvii,,  
vveeiicciinnāātt  mmuuzziikkāālloo  ssppēējjuu  aattttīīssttīībbuu,,  kkāā  aarrīī  vvēērrttiibboorriieennttāācciijjaass  vveeiiddooššaannuu  
mmūūzziikkāā,,  vviizzuuāāllii  ppllaassttiisskkaajjāā  mmāākkssllāā  uunn  ddeejjāā  aattbbiillssttooššii  pprraassīībbāāmm  
mmūūzziikkaass,,  mmāākkssllaass  uunn  ddeejjaass  pprrooffeessiioonnāāllāāss  vviiddēējjāāss  iizzggllīīttīībbaass  
pprrooggrraammmmāāss..  
  

  KKoonncceennttrrēētt  uuzzmmaannīībbuu  uuzz  ggaallvveennoo  ––  aauuddzzēēkkņņuu  ssaassnniieegguummiieemm  uunn  
rraaddooššaass,,  ppaattssttāāvvīīggaass  ppeerrssoonnīībbaass  vveeiiddooššaannuu..  
  

  PPiieevvēērrsstt  īīppaaššuu  uuzzmmaannīībbuu   audzēkņu patriotiskai audzināšanai  ikdienišķā 

darbā, mācot audzēkņiem latviešu tautasdziesmas, tautas dejas, atskaņojot 

latviešu komponistu skaņdarbus, izpētot latviešu mākslinieku darbus un 

iepazīstinot audzēkņus ar Latvijas kultūras tradīcijām un izcilākiem 

radošiem darbiniekiem.  
  
  SSaaggaaiiddoott  LLaattvviijjaass  ssiimmttggaaddii,,  ggaattaavvooššaannaass  pprroocceessāā  ppiieeddaallīīttiieess  rraaddooššaajjooss  

ppaassāākkuummooss,,  vveellttīīttooss  VVaallssttss  jjuubbiilleejjaaii..  
  

  SSeekkmmēētt  ppeerrssoonnāāllaa  iizzaauuggssmmii,,  uuzzssvveerroott  ppeeddaaggooģģiisskkoo  uunn  pprrooffeessiioonnāālloo  
kkoommppeetteennccii  uunn  ppiieerreeddzzii..  

  
  
  AAttttīīssttīītt  ssaaddaarrbbīībbuu  vviissooss  llīīmmeeņņooss  ––  aauuddzzēēkkņņii  --  ppeeddaaggooggii  ––  vveeccāākkii  ––  

ppaaššvvaallddīībbaa..  
  

  

 PPiillnnvveeiiddoott  aauuddzzēēkkņņuu  iieessppēējjaass  vveeiiddoott  kkoonncceerrttppiieerreeddzzii,,  ppiieeddaalloottiieess  
ddaažžāāddaa  llīīmmeeņņaa  kkoonncceerrttooss,,  kkoonnkkuurrssooss  uunn  ffeessttiivvāāllooss  ggaann  iinnddiivviidduuāāllii,,  ggaann  
kkoolleekkttīīvvooss..   

  
  

 

 

 
 

 



 

 

2018./2019.m.g. tika noteikti galvenie uzdevumi sekojošos virzienos: 

 

1. Darbā ar skolotāju kolektīvu. 

2. Mācību darbā. 

3. Audzināšanas darbā un patriotiskajā audzināšanā. 

4. Darbā ar vecākiem un sabiedrību. 

 

Visu šo uzdevumu realizācija notika cieši sadarbojoties audzēkņiem - skolotājiem - vecākiem. 

 

Pedagoģiskā personāla sastāvs 

 

Skolā pagājušajā mācību gadā strādāja 13 skolotāji:  

 profesionālā vidējā izglītība     -  1; 

 augstākā pedagoģiskā izglītība      – 1; 

 augstākā pedagoģiskā izglītība, bakalaura grāds   -  6; 

 augstākā izglītība, maģistra grāds -    -  4; 

 augstākā izglītība, doktora grāds       -  1; 

 t. sk. ieguvuši 3.pedagoģiskās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpi – 2. 

    

Tālākizglītības kursu un semināru apmeklēšana.  

 

 Vera Doreiko-Sinkeviča:  

o Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas organizētā pedagogu  profesionālās 

pilnveides kursu  programma “Klavierspēles metodisko paņēmienu daudzveidība 

un to atbilstības noteikšana dažādiem sagatavotības līmeņiem” 4 stundas. 

 Tatjana Fenčenko: 

o Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas organizētā pedagogu  profesionālās 

pilnveides kursu A programma “Māčibu procesa pilnveidošana mūzikas vēstures 

un solfedžo kontekstā.” 8 stundas. 

 Nataļja Šalajeva:  

o Jāna Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas organizētā  pedagogu profesionālās 

kompetences A programma „Radoša pieeja muzicēšanas un izpildītājmākslas 

iemanu attīstīšanā Izglītības programmas Klavierspēle audzēņiem” 8 stundas. 

 Mārtiņš Dzindzuks – 

o Daugavpils Universitātes organizētā profesionālās pilnveides kursu  programma 

“Rišarda Kšīštofa Žoledzevska meistarklāsū kurss pūšaminstrumentu mācību 

metodikā par jaunākajiem atklājumiem mūsdienu saksofona mūzikas 

atskaņojumā” 8 stundas. 

o Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas organizētā profesionālās pilnveides kursu  

programma  “Rīgas Saksofonu kvarteta aalībnieku vadītās meistarklases un 

koncertu cikla Latvijas reģionos „Nāc, muzicēsim kopā!” 8 stundas. 

o Ozolnieku Mūzikas skolas organizētā pedagogu profesionālās pilnveides kursu  A 

programma  „IX Starptautiskā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa izvērtēšāna” 6 stundas. 

 Romāns Seņkovs: 

o Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas organizētais „Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle 

un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa II kārtas metodiskais  

 Aļona Mičenko: 



o Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas organizētā  pedagogu  profesionālās 

pilnveides kursu  programma “Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts 

konkursa projekta „Dabas objekta izpēte – vizuāls pētījums” iespējamo darba 

virzienu apskate” 8 stundas. 

o Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas organizētā  pedagogu  profesionālās 

pilnveides kursu  programma „Dabas objekta vizuāls pētījums” 6 stundas. 

o Valsts Izglītības satura centra organizētā  pedagogu  profesionālās pilnveides 

kursu  programma „Dizaina vēsture kā caurviju kompetence” 18 stundas. 

o Nautrēnu vidusskolas organizētā  pedagogu  profesionālās pilnveides kursu  

programma „Sīkplastika un  plastiskie elementi Latgales keramiķu darbos” 6 

stundas. 

 Marija Sidorina:  

o Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas organizētā  pedagogu  profesionālās 

pilnveides kursu  programma “Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts 

konkursa projekta „Dabas objekta izpēte – vizuāls pētījums” iespējamo darba 

virzienu apskate” 8 stundas. 

o Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas organizētā  pedagogu  profesionālās 

pilnveides kursu  programma „Dabas objekta vizuāls pētījums” 6 stundas. 

o Valsts Izglītības satura centra organizētā  pedagogu  profesionālās pilnveides 

kursu  programma „Datorgrafikas pamati – programmas Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator” 36 stundas. 

o Valsts Izglītības satura centra organizētā  pedagogu  profesionālās pilnveides 

kursu  programma „Dizaina vēsture kā caurviju kompetence” 18 stundas. 

 

2018./2019. Mācību gadā objektīvu iemeslu audzēkņu skaits nedaudz samazinājās – 110: 

 Izglītības programmās "Taustiņinstrumentu spēle", “Stīgu instrumentu spēle” un 

“Pūšaminstrumentu spēle”- 48 

 Izglītības programmā ''Vizuāli-plastiskā māksla" - 35  

 Izglītības programmā ''Deja – Dejas pamati" - 27 

 

Mācību gada laikā (periods no 01.09.2018. līdz 31.08.2019.) no visām izglītības programmām 

atskaitīti 14 audzēkņi, kas ir par 3 audzēkņiem mazāk, nekā pagājušajā mācību gadā. 

 

Gadījumā, kad audzēkņu atskaitīšana notiek uz vecāku iesniegumu pamata, tika konstatēti 

sekojošie atskaitīšanas iemesli: 

1. Audzēkņiem ir grūtības attiecīgās programmas apguvē. Visbiežāk tas attiecas uz 

audzēkņiem, kuru muzikālās vai mākslinieciskās dotības uzņemšanas laikā tika 

novērtētas kā gandrīz labās vai viduvējās.  

2. Biežāk un biežāk audzēkņi tiek atskaitīti sakarā ar viņu ģimenes dzīvesvietas maiņu 

ekonomisko iemeslu dēļ. Latgale ir ekonomiski depresīvais Latvijas reģions, tādejādi 

cilvēki spiesti mainīt savu dzīvesvietu uz vairāk attīstītajiem Latvijas reģioniem 

(visbiežāk tā ir Rīga), kā arī pavisam atstāt Latviju un doties ārzemēs: Anglijā , Vācijā 

u.t.t. 

3. Audzēkņi pāriet uz citu skolu. Šīs atskaitīšanas iemesls ir cieši saistīts ar audzēkņu 

ģimeņu dzīvesvietas maiņu, bet šajā gadījumā  audzēknis turpina mācības mūzikas vai 

mākslas skolā.  

4. Audzēkņa ilgstošā slimība. 

5. Ģimenes apstākļi un citi iemesli visvairāk konstatēti šādi:  

 Vecāku neieinteresitāte  un pasivitāte: sakarā ar bērna atskaitīšanu no skolas 

vecākam paliek mazāk psiholoģisku un materiālo problēmu.  

 Liels mācību noslogojums vispārizglītojošā skolā un liels piedāvājums interešu un 

profesionālās ievirzes izglītības programmu pilsētā: daudz interešu pulcinu Bērnu 



un Jauniešu Interešu izglītības centrā „Zilupe”, deviņas izglītības programmu 

Mūzikas un mākslas skolā un profesionālās ievirzes izglītības programmas 

īstenošana sporta skolā. 

Jebkurš audzēkņu atskaitīšanas gadījums tiek uzskatīts par ārkārtēju. Skolotāji  dara visu, 

lai audzēkņus nebūtu jāatskaita. Bet gadās arī tā, ka audzēknis tiek atskaitīts nesekmības dēļ.  

Ļoti reti, bet tādi gadījumi arī ir. 

 

 ģimenes apstākļu dēļ  – 1 

 dzīvesvietas maiņas dēļ - 3 

 grūtību programmas apguvē dēļ – 1 

 nesekmības dēļ - 0 

 slimības dēļ - 2 

 pārgāja uz citu skolu - 0 

 citu iemeslu dēļ – 4 

 izlaiduma klasēs nekārtoja beigšanas eksāmenus - 1 

 

Priekšlikumi turpmākajam darbam: 

 Samazināt audzēkņu atbirumu. 

 

Beigšanas eksāmenus veiksmīgi nokārtoja 15 audzēkņi. Rezultāti objektīvi atspoguļo 

audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu atbilstību standartam. Visi saņēma apliecības par 

profesionālās ievirzes izglītības beigšanu. 

Rezultāti redzami tabulā:  

 

2018./2019. m. g. noslēguma pārbaudījumu rezultāti:   

 

 Izglītības programma ''Taustiņinstrumentu spēle –Klavierspēle'' 20V 212 011.  

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

uzvārds 

Klavierspēle Solfedžo un 

mūzikas teorija 

Mūzikas 

literatūra 

1. Leora Lipste Eksāmens                      -    7 

eksāmena tehniskā daļa -   8  

                     

eksāmens -  7 

                     

eksāmens -  8 

 

 Izglītības programma ''Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle'' 20V 212 021. 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

uzvārds 

Vijoles spēle Solfedžo un  

mūzikas teorija 

Mūzikas 

literatūra 

1. Līga 

Igovena  

eksāmens                 -       7 

eksāmena tehniskā daļa - 6 

                   

eksāmens - 5 

                   6 

eksāmens - 6 

 

 Izglītības programma ''Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle'' 20V 212 031. 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

uzvārds 

Flautas spēle Solfedžo un 

mūzikas teorija 

Mūzikas 

literatūra 

1. Jelizaveta 

Tumina 

eksāmens -      8 

eksāmena tehniskā daļa - 7      

                    

eksāmens - 6 

                      

eksāmens - 8 

 

 Izglītības programma ''Pūšaminstrumentu spēle –Saksofona spēle'' 20V 212 031. 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

uzvārds 

Saksofona spēle Solfedžo un 

mūzikas teorija 

Mūzikas 

literatūra 



1. Aleksandra 

Šaitere 

eksāmens -      8 

eksāmena tehniskā daļa - 8      

                    

eksāmens - 5 

                     

eksāmens - 8 

 

 Izglītības programma ''Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle'' 20V 212 031. 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

uzvārds 

Trompetes spēle Solfedžo un 

mūzikas teorija 

Mūzikas 

literatūra 

1. Vitālijs 

Šaiters 

eksāmens -      4 

eksāmena tehniskā daļa - 4      

                    

eksāmens - 4 

                      

eksāmens - 6 

 

 Izglītības programma ''Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle'' 20V 212 031. 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

uzvārds 

Eifonija spēle Solfedžo un 

mūzikas teorija 

Mūzikas 

literatūra 

1. Vladislavs 

Lukačs 

eksāmens -      7 

eksāmena tehniskā daļa - 6      

                    

eksāmens - 4 

                   5  

eksāmens - 6 

 

 Izglītības programma ''Vizuāli plastiskā māksla'' 20V 211 001. 

 

N
r.

p
.k

. 

V
ār

d
s,

 

u
zv
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s 

N
o
sl
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a 
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a 

 

n
o
sa

u
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s 
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o
sl
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m

a 
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o
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u
k
u
m

s 

m
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īb
u
 

p
ri

ek
šm

et
s,

 

te
h
n
ik

a 

V
ēr

tē
ju

m
s 

1. Katrīne 

Cirska 
“Skūpsts’’ 

Darbs materiālā, Mākslas valodas 

pamati. 
10 

2. Viktorija 

Protasova 
“Paradīzes putni” Veidošana. Kompozīcija 10 

3. Veronika 

Ostrovska 
“Sapņu ceļš” Gleznošana. Kompozīcija 10 

 

 Izglītības programma ''Deja –Dejas pamati'' 20V 212 101. 
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V
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tē
ju

m
s 

1. Maksims 

Kudrjavcevs 
6 9 “Lietus deja” 

Laikmetīga deja, 

Kompzīcija 
7 

2. Ksenija  

Lipste 
7 9 “Šausmīgais sapnis” 

Laikmetīga deja, 

Kompzīcija 
7 

3. Jūlija 

Moisejeva 
9 9 “Draudzība” 

Laikmetīga deja, 

Kompzīcija 
7 

4. Daina 

Piroženoka 
7 9 “Draudzība” 

Laikmetīga deja, 

Kompzīcija 
7 

5. Žanna 

Protasova 
8 9 “Zēna sapņis par lelli” 

Laikmetīga deja, 

Kompzīcija 
9 

6. Ēriks  

Silovs 
6 7 ”Kramplauzis” 

Laikmetīga deja, 

Kompzīcija 
6 



 

Metodiskā darba analīze  

 

Metodiskais darbs noritēja saskaņā ar mācību un audzināšanas darba plānu. Metodisko 

komisiju un pedagoģisko padomju sēdēs skolotāji apsprieda mācību darba jautājumus, pasākumu 

plānus, mācību koncertu un tehnisko ieskaišu rezultātus. Mācību gada beigās skolotāji apkopoja 

audzēkņu sasniegumus un apsprieda tos Pedagoģiskās padomes sēdē. Audzēkņu sasniegumu un 

mācību līmeņa kopsavilkums pamatpriekšmetos 2018./2019. mācību gada beigās ir sekojošs:  

   

 IP "TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE - KlAVIERSPĒLE" 
 audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums.  

  Mācību 

priekšmets 
Skolotājs 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6- 8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Klavierspēle  
N.Šalajeva 

16 3 18 11 69 2 13 

Mūz. māc. T.Fenčenko 5 - - 5 100 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
T.Fenčenko 11 7 63 4 37 - - 

Mūzikas 

literatūra 
T.Fenčenko 11 5 45 6 55 - - 

 

 IP "TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE – AKORDEONA SPĒLE" 

 audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 
Skolotājs 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Akordeona 

spēle 
J.Matjušenoka 9 2 22 4 45 3 33 

Mūzikas 

mācība 

T.Fenčenko 

 
3 1 33 2 67 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
T.Fenčenko 6 2 33 4 67 - - 

Mūzikas 

literatūra 
T. Fenčenko 6 3 50 3 50 - - 

Vispārējās 

klavieres 

J. Matjušenoka 

V. Doreiko-

Sinkeviča 

6 1 16 4 68 1 16 

 

 IP "STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE – VIJOLES SPĒLE"  

audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 
Skolotājs 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Vijoles spēle L.Girsa 9 1 11 6 67 2 22 

Mūzikas T.Fenčenko 6 2 33 4 67 - - 



mācība 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
T.Fenčenko 3 2 66 1 34 - - 

Mūzikas 

literatūra 
T.Fenčenko 3 - - 3 100 - - 

Vispārējās 

klavieres 

N.Šalajeva, 

V.Doreiko-

Sinkeviča, 

J.Matjušenoka 

9 1 11 7 78 1 11 

 

 IP "PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE"  audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums.  

         

Mācību 

priekšmets 
Skolotājs 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Pūšaminstru-

mentu spēle 

R. Seņkovs, 

M. Dzindzuks  
7 1 14 5 72 1 14 

Mūzikas 

mācība 

T. Fenčenko 

 
5 2 40 3 60 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
T. Fenčenko 2 - - 2 100 - - 

Mūzikas 

literatūra 
T. Fenčenko 2 - - 2 100 - - 

Vispārejās 

klavieres 

J. Matjušenoka  

V. Doreiko-

Sinkeviča 

6 2 33 3 50 1 17 

 

 IP "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA'' audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums 

 Mācī

bu 

priekšmets 

Skolotājs 
Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Zīmēšana 
L. Luckāne, 

M. Sidorina 
28 10 36 12 43 6 21 

Gleznošana 
L. Luckāne,  

M. Sidorina 
26 9 35 9 35 8 30 

Kompozīcija 
A. Mičenko 

 
18 5 27 10 56 3 17 

Radošā 

darbnīca 

 

A.Lukača,  

A. Mičenko 

 

32 10 31 15 47 7 22 

Veidošana 

 

A.Mičenko 

 

11 3 27 5 45 3 27 

Mākslas  

valodas pam. 
A.Lukača 

 
8 1 12 5 63 2 25 

 

   



 IP "DEJA - DEJAS PAMATI" audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums  

  

   

 

 Mācību 

priekšmets 

Skolotājs 
Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Vingrošana  O.Štrauha 4 - - 4 100 - - 

Klasiskā deja O.Štrauha 15 1 6 14 94 - - 

Vēstur. deja - - - - - - - - 

Raksturdeja O. Štrauha 10 1 10 9 90 - - 

Laikmetīgā deja O.Štrauha 15 1 6 7 47 7 47 

Mācību prakse O.Štrauha 15 1 6 7 47 7 47 

Mūzikas teorija - - - - - - - - 

 

Vērtējot audzēkņu sasniegumus, skolotāji ievēro daudz faktorus, kuri ietekmē audzēkņu 

attīstību: individuālās muzikālās un mākslinieciskās dotības, mācību stundu apmeklēšanu un  

ieguldīto patstāvīgo darbu, paredzēto arī mācību priekšmetu programmu sastādīšanā  

Nesekmības cēloni: 

- nav stabīlu pamatzināšanu un pamatprasmju; 

- audzēkņiem nav pārliecības par zināšanu nepieciešamību; 

- vecāku attieksme - nepietiekama kontrole; 

- šajā mācību gada audzēkņiem ir ļoti daudz kavējumu slimības dēļ. 

    

   Secinājums: pamatīgāk jānostiprina pamatzināšanas un pielietošanas prasmes. 

Priekšlikumi turpmākajam darbam:  

 Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolotājiem pievērst vairāk uzmanības grupu mācību 

stundu audzēkņu apmeklēšanai.  

 Veicināt sadarbību ar vecākiem šajā nozarē. 

 Pastiprināt audzēkņu atbildību par savu mācību darbu. 

 Individuālajos plānos paredzēt dažādu komponistu, laikmetu, stilu, žanru tautību darbus, un 

audzēkņiem jāsniedz zināšanas par izpildāmo skaņdarbu komponistu, darba žanru, stilu 

atbilstoši audzēkņa uztveres iespējām. 

 

Darbs ar talantīgiem audzēkņiem.  
Skolotāji daudz strādāja arī ar talantīgiem bērniem. Skolotāji un viņu audzēkņi piedalījās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, festivālos un konkursos. 

 

Konkursa nosaukums, 

datums, vieta 

Audzēkņa vārds, 

uzvārds, 

izglīt. programma,  klase 

Skolotāja 

vārds, uzvārds 

Piezīmes 

Valsts mēroga  konkursi un festivāli 

Valsts prezidenta 

Ziemassvētku kartītes dizaina 

konkurss 

2018. gada novembris 

Rīgas Prezidenta pils 

Daniils Šveduns 

(1.klase),  Anna Ivanova, 

Izabella Mežecka-Kižlo 

(6. klase)  

 

Marija Sidorina Valsts prezidenta 

kancelejas vadītāja 

Pateicība.  

 



Latvijas profesionālas 

ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžu 10V un 20V IP kopas 

„Pūšaminstrumentu spēle” 

audzēkņu Valsts konkursa  

I  kārta 14.12.2018. 

Zilupes MMS 

Visi 2.-7. Flautas spēles, 

Saksofona spēles, 

Trompetes spēles un 

Eifonija spēles klašu 

audzēkņi 

Mārtiņš 

Dzindzuks, 

Romāns 

Seņkovs 

KCM Vera 

Doreiko-

Sinkeviča 

 

Latvijas profesionālas 

ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžu 10V un 20V IP kopas 

„Pūšaminstrumentu spēle” 

audzēkņu Valsts konkursa 

 II  kārta 17.12.2019. 

Jāņa Ivanova Rēzeknes MVS 

Jelizaveta Tumina  

(7. flautas spēles klase) 

Mārtiņš 

Dzindzuks,  

KCM Svetlana 

Sergejeva 

Atzinības Raksts 

Valsts konkurss Latvijas 

profesionālās ievirzes 

mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņiem 

2018./2019.  mācību gadā   

I kārta 15.02.2019.  

Zilupes MMS 

Visi 2.-7. klases 

audzēkņi 

 

Marija Sidorina, 

Aļona Mičenko 

 

 

Valsts konkurss Latvijas 

profesionālās ievirzes 

mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņiem 

2018./2019.  mācību gadā   

II kārta. 23.03. 2019.  

Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolā.  

Anastasija Grahoļska 

(2. vec. grupa, 10 gadi), 

Anna Ivanova 

(3. vec. grupa, 13 gadi), 

 Marianna Linuža  

(3. vec, grupa, 14 gadi), 

 

Marija Sidorina  

Preiļu novada pašvaldības 

sadarbībā ar Rīgas pisētas 

pašvaldības Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta Rīgas 

pašvaldības kultūras iestāžu 

apvienības Sv. Pētera 

baznīcas pārvaldi, Preiļu 

mūzikas un mākslas slolu un 

Preiļū vēstures un lietišķās 

mākslas muzeju organizētajs 

Vizuālās mākslas darbu 

konkurss "Jāzepa Pīgožņa 

balva jauniešiem Latvijas 

ainavu glezniecībā"  

2018. gada maijs -jūnijs 

Sv. Pētera baznīcā Rīgā. 

Irina Adeļeviča  

(17  gadi), 

Marianna Linuža 

(14 gadi) 

Marija Sidorina Rezultāti nav zināmi 

 Vizuālās mākslas konkurss 

„Jāzepa Vītola mūzika XIII” 

2019.g. „Mirdzas dziesma 

15.06.-27.07.2019. 

Gaujienā 

Jana Merkulova,   

(4. klase), Anna Ivanova, 

Izabella Mežecka-Kižlo, 

Jana Paško, Marianna 

Linuža  (6.klase). 

 Rezultāti nav zināmi 

Starpnovadu konkursi  



I Bauskas vizuālās mākslas 

konkurss „Pils sēta pilsētā” 

Bauskas MMS  

2018. gada septembris-oktobris 

Viktorija Zaula 

 (4. klase) 

Marija Sidorina  

Radošo darbu konkurss veltīts 

Latgales patriotam un 

dzejniekam Ontonam Slišānam 

01.12.2018.-14.01.2019. 

Viļakas novads, Upīte. 

Irina Adeļeviča  

(16-19 gadu grupa) 

Marija Sidorina III vieta 

II Latgales jauno vijolnieku 

konkurss Ludzā.  

07.02.2019. 

Ludzas mūzikas pamatskola. 

Jeļizaveta Meļņikova 

( 7. vijoles spēles 

klase). 

Lolita Girsa, 

KCM Nataļja 

Šalajeva 

III vieta 

XIII Latgales Jauno pianistu 

konkurss Balvos.  

05.04. 2019.  

Balvu MS 

Anna Ivanova   

(6. klavierspēles klase)  

Nataļja Šalajeva   

Latgales novadu bērnu un 

jauniešu izglītības vizuālās 

mākslas un keramikas pulciņu 

radošajs konkurss”Lieldienas”. 

16.04.2019. 

Nautrēnu vidusskola.  

Sanita Daliba (5. klase) 

Marianna Linuža 

(6. klase), 

Viktorija Protasova  

(7. klase), 

 

Aļona Mičenko  

II vieta 

 

 

 

Starptautiskie konkursi 

Krievu Pareizticīgās baznīcas 

reliģiskās izglītības un 

katehizācijas Sinoda nodaļas 

pasākumu sektora organizētais 

XIV Starptautiskais bērnu 

daiļrades konkurss „Dieva 

pasaules skaistums’’ 

(„Красота Божьего мира”), 

 I kārta Daugavpils,  

2018. gada novembris 

Jana Merkulova,  

Albīne Prusakova  

(4. klase), 

Sanita Daliba, Linda 

Marčenoka  

(6. klase) 

Marija Sidorina 

 

 

Ludmila 

Luckāne 

Rezultāti nav zināmi 

Apvienoto Nāciju Izglītības, 

zinātnes un kultūras 

organizācijas, UNESKO 

Latvijas nacionālās komisijas 

organizētajs Vizuālās mākslas 

konkurss „Trejdegsnis – Darba 

vara lietu dara”. 

2019. gada janvāris 

Rīga 

Jana Merkulova  

(4. klase), 

Izabella Mežecka-

Kižlo, Marianna Linuža 

(6. klase) 

 

 

Marija Sidorina UNESKO Latvijas 

nacionālās komisijas 

ģenerālsekretāres 

Baibas Moļņikas 

Pateicība Janai 

Merkulovai par 

teicamu latviešu 

nemateriālā kultūras 

mantojuma atainošanu 

mākslā. Mākslinieka 

Mārā Bišopa dāvana 

2019. gada kalendārs 

„Dziesmu un deju 

svētki - 2019”  



XVII Starptautiskais vizuālās 

mākslas konkurss „Es dzīvoju 

pie jūras”. 

2019. gada februāris. 

Līvu Akvaparks 

Irina Adeļeviča (17 

gaadi) 

Izabella Mežecka-Kižlo 

(6. klase);  

Jana Merkulova  

(4. klase). 

Marija Sidorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Starptautiskais konkurss  

"Волшебные звуки музыки" 

("Muzikas burvīgās skaņas") 

Krievijas Federācijas Sebežas  

mākslu skolā. 

  

09.02.2019. 

Nominācija 

"Instrumentālā daiļrade. 

Vijole"  

Jeļizaveta Meļņikova 

(7. vijoles spēles klase),  

Valērija Aļbina 

Mežecka  

(4. vijoles spēles klase) 

Lolita Girsa, 

KCM Nataļja 

Šalajeva. 

 

 

 

I pakāpes laureāts 

 

 

II pakāpes laureāts 

Starptautiskais Mūsdienu deju 

konkurss „EURO DANCE 

2019”. 

02.03.2019., 

Paņevēži, Lietuva 

Zilupes Mūzikas un 

mākslas skolas deju 

grupa "DANCE 

EXPRESS", 

3.4. klašu deju grupa 

Oksana Štrauha II vieta 

 

 

 

VII vieta 

International Dance 

competition "Tukums Cup 

2019". Starptautiskais deju 

konkurss "Tukums Kauss 

2019" Tukumā.   

16.03.2018. 

Zilupes Mūzikas un 

mākslas skolas deju 

grupa "DANCE 

EXPRESS" . 

3.4. klašu deju grupa 

Oksana Štrauha I pakāpes Diploms, 

kopvērtējumā 4.vieta 

 

 

I pakāpes Diploms, 

kopvērtējumā 5.vieta 

Jelgavas novada Mūzikas un 

mākslas skolas organizētais  

II Starptautiskais konkurss 

"Mākslinieka Ģeberta Eliasa 

mīklu minot. Klusā daba. 

Lauku veltes” Jelgavas novadā. 

2019. gada marts-aprīlis 

Irina Adeļeviča 

 (17 gadi);  

Anna Ivanova (6.klase);  

Jana Merkulova, 

Anastasija Grahoļska  

(4. klase), Daniils 

Šveduns (1. klase) 

Marija Sidorina Pateicības par 

piedalīšanos 

IX Starptautiskais bērnu un 

jauniešu vizuālās mākslas 

konkurss „KRASAWEEK”. 

2019. gada marts-aprīlis 

Minskas Valsts mākslas 

koledža (Baltkrievija) 

Irina Adeļeviča 

(17. gadi);  

Jana Merkulova (4. 

klase); 

Izabella Mežecka-

Kižlo, Andris Starikovs 

(6. klase). 

Marija Sidorina Dalībnieku sertifikāti  

Naujenes Mūzikas skolas 

organizētājs XVII 

Starptautiskais akordeonistu-

solistu konkurss „Naujene -

2019”  

01.04.2019. 

Daugavpilī 

Marks Agaki  

(3. akordeona spēles 

klase) 

Jekaterina 

Matjušenoka 

II vieta 

 

Atbalsts karjeras izglītībā  

 

Viena no svarīgākajām skolas prioritātēm ir mērķtiecīga talantīgāko audzēkņu virzīšana 

izglītības turpināšanai vidējās profesionālās izglītības iestādēs.  



 Skolotāji  veic nozīmīgu darbu, lai motivētu audzēkņus turpināt profesionālo izglītību, 

palīdz izvēlēties piemērotāko skolu, savlaicīgi sniedz visu nepieciešamo informāciju par 

konsultācijām, papildus nodarbībās palīdz sagatavoties iestājeksāmeniem.  

Skola sadarbojas ar attiecīgās nozares reģionālajiem metodiskajiem centriem audzēkņu 

kultūrizglītības turpināšanas jautājumos. 

2018./2019. mācību gadā tika veikti sekojošie pasākumi skolas audzēkņu izglītības 

turpināšanai kultūras jomā: 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākuma nosaukums, 

 datums, vieta 

Apraksts 

1. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskolas un Latgales vēstniecības 

GORS organizētās „Maskavas 

virtiozu” orķestra vijolnieka 

Georgija Caja meistarklase” 

22.02.2019. 

Latgales vēstniecība GORS, 

Rēzekne 

Piedalījās 7. vijoles spēles klases audzēkne 

Jeļizaveta Meļņikova. Skolotāja Lolita Girsa, 

KCM Nataļja Šalajeva 

2. Latgales novadu bērnu un jauniešu 

izglītības vizuālās mākslas un 

keramikas pulciņu radošā konkursa 

”Lieldienas” organizatores 

mākslineces Majas Gailumas 

radošās darbnīcas „Dažādu krāsu 

mālu keramikas sīkplastikas 

darbnīca” apmeklēšana. 

13.05.2019. 

„Podnieki”, Rēzeknes novads 

Ziedu vāzes kopā ar meistari izgatavoja Zilupes 

M”uzikas in mākslas skolas vizuāli plastiskās 

mākslas audzēknes Marianna Linuža, Alīna 

Gusaka, Anna Ivanova (6. klase), Samanta 

Lipinska, Viktorija Zaula, Albīne Prusakova (4. 

klase), Anastasija Grahoļska (3. klase).  

Skolotāja Aļona Mičenko. 

3. Valsts konkursa Latvijas 

profesionālās ievirzes mākslas un 

dizaina izglītības programmu 

audzēkņiem 2018./2019.  mācību 

gadā ietvaros organizētās  RMDV 

Mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstādes „Satekpunkti” apmeklēšana 

Latgales Kultūrvēstures muzejā 

22.03.2019.  

Piedalījās Valsts konkursa II kārtas dalībnieki un 

citi ieinteresētie skolas audzēkņi. Skolotāja 

Marija Sidorina. 

  

Priekšlikumi turpmākajam darbam: 

 Veicināt talantīgo audzēkņu turpmāko attīstību; 

 Uzlabot audzēkņu sasniegumus reģiona un valsts līmenī.  

 Talantīgiem audzēkņiem radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās 

izglītības pakāpē. 

 Jauno mācību gadu profesionālās vidējās izglītības iestādes iesāka: 

 Jelizaveta Tumina – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, IP „Pūšaminstrumentu 

spēle – Flautas spēle (Skolotājs Mārtiņš Dzindzuks). 

 Sergejs Martincevs, (skolas beigšanas gads - 2018.)  – Rīgas Horeogrāfijas vidusskola. IP 

„Deja” (Skolotāja Oksana Strauha). 

 Īpaši ir jāatzīmē 2013. gada IP „Deja –Dejas pamati’’ absolventi – Renāti Štrauhu, kura 

iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā izglītības programmā „Horeogrāfija”. 

(Skolotāja – Oksana Strauha). 

 



Skolas radošais darbs  
Skolas kolektīvs rīkoja skolas iekšējos radošos pasākumus, kuros piedalās skolas 

audzēkņi un skolotāji, pieaicinātie profesionālie mūziķi un mākslinieki, kā arī aktīvi piedalījās 

pilsētas, starpnovadu  un starptautiskajā kultūras dzīvē.  

2018./2019. mācību gadā skolas darbs tika veltīts Latvijas simtgades sagaidīšanai un 

svinēšanai. Skolas audzināšanas darbā tika  ppiieevvēērrssttaa    īīppaaššaa  uuzzmmaannīībbaa   audzēkņu patriotiskai 

audzināšanai arī ikdienišķā darbā, mācot audzēkņiem latviešu tautasdziesmas, tautas dejas, 

atskaņojot latviešu komponistu skaņdarbus, izpētot latviešu mākslinieku darbus un iepazīstinot 

audzēkņus ar Latvijas kultūras tradīcijām un izcilākiem radošiem darbiniekiem.    

SSaaggaaiiddoott  LLaattvviijjaass  ssiimmttggaaddii,,  ggaattaavvooššaannaass  pprroocceessāā  sskkoollaass  kkoolleekkttīīvvss  ppiieeddaallīījjāāss  ddaažžāāddaa  

mmēērrooggaa    rraaddooššaajjooss  ppaassāākkuummooss,,  vveellttīīttooss  VVaallssttss  jjuubbiilleejjaaii..  

Visnozīmīgākais 2018./2019. mācību  gada  Zilupes Mūzikas un mākslas skolas 

pasākums –  Latvijas simtgadei veltītais svinīgais koncerts, kurš notika 15. novembrī. 

 

Datums Pasākuma nosaukums 

Skolas iekšējie pasākumi 

03.05.2018.-

31.12.2018. 

Latvijas simtgadei veltītā  IP „Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu 

tautasdziesmu ilustrāciju izstāde "Sargāsim tautasdziesmas".  Skolotājas 

Ludmila Luckāne, Marija Sidorina. 

15.11.2018. Latvijas simtgadei veltītais svinīgais koncerts. Koncertu rīkoja Mūzikas 

programmu skolotāji un audzēkņi. Koncertu vadīja skolotājas Tatjana 

Fenčenko un Lolita Girsa. 

18.10.2018.-

30.11.2018. 

Latvijas simtgadei veltītā skolotāju Anitas Lukačas un Aļonas Mičenko 

audzēkņu dekoratīvo darbu izstāde „Latvju raksti”. 

20.12.2018.-

20.01.2019. 

Skolotāju Anitas Lukačas un Aļonas Mičenko audzēkņu Ziemassvētku 

mākslas darbu izstāde. 

27.12.2018. Ziemassvētku koncerts. Piedalījās mūzikas un dejas izglītības programmu 

audzēkņi un skolotāji. Pasākums tika izvests Ziemassvētku pasakas veidā. 

Koncerta vadītāja Vera Doreiko-Sinkeviča. 

Radošie pasākumi pilsētā 

17.11.2018. Līdzdalība Latvijas Republikas proklamēšanas 100-gadei veltītajā svinīgajā 

pasākumā Zilupes pilsētas Tautas namā.  

21.12.2018. Zilupes MMS audzēkņu un skolotāju Ziemassvētku koncerts Zilupes sociālās 

aprūpes centrā. 

15.02.2019. Līdzdalība Sv. Valentīna dienai veltītītajā koncerta Zilupes vidusskolā. 

14.03.2019. Mūzikas nedēļai veltīts koncerts Zilupes Pirmsskolas izglītības iestādē.  

17.05.2019. Līdzdalība Ģimenes dienai veltītājā Teatrāli muzikālajā izrādē „Īkstīte” 

Zilupes pilsētas Tautas namā.  

29.05.2019. Līdzdalība Zilupes vidusskolas mācību gada noslēguma pasākumā. 

Starpnovadu radošie pasākumi 

01.-18.11.2018.  Latvijas simtgadei veltītā skolotāju Anitas Lukačas un Aļonas Mičenko 

dekoratīvo darbu izstāde „Latvju raksti tekstilā” Ludzas novada Brigu pagasta 

bibliotēkā. 

18.12.2018. Līdzdalība Izlaiduma svinīgajā pasākumā Rēzeknes tehnikuma mācību vietā 

Zilupe. 

15.02.2019. Līdzdalība Sv. Valentīna dienai veltītītajā koncertā Ludzas novada Brigu 

Tautas namā.  

24.08.2019. Līdzdalība festivālā «Saules lietus Ludzā 2019 » Ludzas Pilsētas estrādē. 

Starptautiskie radošie  pasākumi. 

10.01.2019.-

30.01.2019. 

Līdzdalība XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē konferencē 

„TREJDEGSNIS/TRIPLE SUN’’ Rīgas Rātsnamā. 



2019. gada 

maijs 

Līdzdalība Starptautiskajā Eiropas-Ķīnas Bērnu mākslas izstādē – 2019.(The 

World and China” Magazine in cooperation with te China Foundation for 

Peace and Development organized EU-China Children`s Art Exhibition 

2019). 

Valsts mēroga radošie pasākumi 

 

Priekšlikumi turpmākajam darbam:  

 Veicināt skolas radošā darba attīstību; 

 Popularizēt profesionālās ievirzes izglītību kaimiņu vispārizglītojošās skolās un pilsētā; 

 Turpināt sadarbību ar draudzīgajām skolām. 

 

Darbs ar vecākiem 

Sadarbībā ar vecākiem tika rasti pozitīvie priekšnosacījumi sadarbības veicināšanai-audzēkņi – 

pedagogi – vecāki:  

 Individuālās pārrunas ar vecākiem; 

 atklātie mācību koncerti un darbu skates; 

 vecāku sapulces; 

 vecāku dalība radošajos pasākumos skatītāju lomā; 

 vecāku iesaistīšana sagatavošanai konkursiem, festivāliem un citem radošiem pasākumiem.  

 

Secinājums: tas sekmē audzēkņu atbildību un pašdisciplīnu. 

 

Priekšlikumi turpmākajam darbam: 

 Regulāri un kvalitatīvi sniegt vecākiem informāciju par bērnu skolas apmeklēšanu un 

sasniegumiem.  

 Turpināt vecāku iesaistīšanu skolas radošajā darbā. 
 

 

 

Direktore:                                     V. Doreiko-Sinkeviča 
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