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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS   
 
 Zilupes mūzikas un mākslas skola atrodas Tautas ielā 2, Zilupē, LV 5751.  

Skolas dibinātājs ir Zilupes novada pašvaldība.  

Zilupes mūzikas skola dibināta 1965. gadā, kā Ludzas bērnu mūzikas skolas filiāle, un  

no 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 

01.11.2002. skolai izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas iestādes 

reģistrācijas apliecība Nr.1570902313, bet 2009. gadā mainoties iestādes dibinātāja 

nosaukumam, reģistrācijas apliecības Nr.4274902313.  

2006. gada maijā notika skolas akreditācija, un 2006. gada 19.jūnijā skolai tika izsniegta 

akreditācijas lapa Nr.AI 1153, ar akreditācijas termiņu uz 6 gadiem (līdz 2012. gada 18. 

jūnijam). 

 Zilupes Mūzikas un mākslas skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, 

Profesionālās izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, 

Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Zilupes novada pašvaldības 

apstiprinātais Zilupes mūzikas un mākslas skolas nolikums. 

 Skolā mācās bērni no Zilupes pilsētas, Zilupes novada Zaļesjes, Pasienes, Lauderu 

pagastiem, Ludzas pilsētas, Ludzas novada Brigu, Nirzas, Istras, Rundēnu pagastiem.  

 

Novērtēšanas perioda audzēkņu skaita dinamika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemās dzimstības, iedzīvotāju trūcīgā materiālā stāvokļa un pastiprinātās iedzīvotāju migrācijas 

ekonomisko apstākļu dēļ pēdējos gados skolēnu skaits samazinās.  

 

Skolā 2011./2012. m. g. strādā 14 skolotāji:  

 Mūzikas programmās – 8 

 Vizuāli plastiskās mākslas programmā – 4 

 Dejas programmā -2 

 

 

 

Audzēkņu skaits

120

130

140
2006./2007.

2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

2010./2011.

2011./2012.

Audzēkņu skaits
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No visiem (14) skolotājiem:  

 augstākā pedagoģiskā izglītība – 9, no tiem mācās maģistratūrā -1; 

 vidējā speciālā izglītība, augstskolas sertifikāts ar tiesībām mācīt interešu izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības programmās -1; 

 maģistra grāds – 3; 

 

Pedagoģiskie darbinieki paaugstina kompetenci šādos virzienos:  

 pedagoģija un psiholoģija; 

 datorzinības; 

 IT izmantošana; 

 mācību priekšmetu mācīšanas metodika; 

 profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. 

 

Skolas vadību nodrošina:  

 direktors – 1; 

 direktora vietnieks mācību darbā – 1; 

 

Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā:  

 tehniskie darbinieki –3.  

 

Novērtēšanas perioda skolas finansējuma nodrošinājums; 

 

Gads Ieņēmumu avots Summa latos 

2006. Valsts dotācija 59 873 

Pašvaldības budžets 10 982 

Vecāku finansējums   3 321  

Kopā 74 176 

2007. Valsts dotācija  78 427 

Pašvaldības budžets  43 648 

Vecāku finansējums    3 479 

Valsts Kultūrkapitāla fonds    1 300 

Kopā 128 214 

2008. Valsts dotācija 92 944 

Pašvaldības budžets 44 720 

Vecāku finansējums   3 576 

Valsts Kultūrkapitāla fonds      300 

Kopā 141 540 

2009. Valsts dotācija  71 717 

Pašvaldības budžets 16 039 

Vecāku līdzfinansējums   3 343 

 Kopā 91 109 

2010. Valsts dotācija  45 609 Ls  

Pašvaldības budžets 21 885 Ls 

Vecāku līdzfinansējums   3 212 Ls 

Sorosa fonds Latvijā 24 000 EUR 

 Kopā 70706 Ls,  un 24 000 EUR 

2011. Valsts dotācija  45 588 Ls 

Pašvaldības budžets 18 954 Ls 

Vecāku līdzfinansējums   2 528 Ls 

Kopā 67 070 Ls 
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  Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite 

tiek realizēta Zilupes novada pašvaldības grāmatvedībā. Skolas budžeta izlietojums ir racionāls.  

Skola strādā, lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus no Kultūrkapitāla fonda, Sorosa fonda 

Latvijā, individuālajiem ziedotājiem, u.c. avotiem. 

 

2.  INFORMĀCIJA PAR SKOLĀ ĪSTENOTAJĀM IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀM (IP). 
 

Novērtēšanas periodā skola īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.  

 

Programmas nosaukums, 

īstenošanas ilgums 

Kods Licence 

Deja - Dejas pamati   

2033 stundas 

20V 212 10 Nr. P-1295, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Vizuāli plastiskā māksla 

2455 stundas 

20V 211 00 Nr. P-1285, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Taustiņinstrumentu spēle – 

Klavierspēle 2030 stundas 

20V 212 01 Nr. P-1286, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle 1697 stundas 

20V 212 01 Nr. P-1287, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Stīgu instrumentu spēle – 

Vijoļspēle 2152 stundas 

20V 212 02 Nr. P-1288, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Pūšaminstrumetu spēle – 

Flautas spēle 1697 stundas 

20V 212 03 Nr. P-1289, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Pūšaminstrumetu spēle – 

Klarnetes spēle 1697 stundas 

20V 212 03 Nr. P-1290, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Pūšaminstrumetu spēle – 

Saksofona spēle 1697 stundas 

20V 212 03 Nr. P-1291, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Pūšaminstrumetu spēle – 

Mežraga spēle 1697 stundas 

20V 212 03 Nr. P-1292, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Pūšaminstrumetu spēle – 

Trompetes spēle 1697 stundas 

20V 212 03 Nr. P-1293, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Pūšaminstrumetu spēle – 

Eifonija spēle 1697 stundas 

20V 212 03 Nr. P-1294, 27.01.2010.,  

spēkā līdz 23.03.2016. 

Minētās IP programmas (izņemot IP „Deja - Dejas pamati”) šobrīd apgūst audzēkņi, sākot no 

3.klases. Pamatojoties uz 22.12.2009. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apstiprinātajiem  

„Metodiskiem ieteikumiem valsts un pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm profesionālās 

ievirzes izglītības programmu mākslā, mūzikā un dejā izstrādes un noformēšanas kārtībai”  no 

2010./11 mācību gada  skola īsteno izglītības programmas (kuras šobrīd apgūst 1.un 2. klašu 

audzēkņi) Kultūrizglītības reformas 1.posma ietvaros:   

Programmas nosaukums, īstenošanas ilgums Kods Licence 

Vizuāli plastiskā māksla 

1460 stundas 

20V 211 00 Nr. P-3030, 

09.09.2010.  

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 

 667 stundas 

10V 212 01 Nr. P-3031,  

09.09.2010. 

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle 

667 stundas 

10V 212 01 Nr. P-3032,  

09.09.2010. 

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle   

 667 stundas 

10V 212 02 Nr. P-3033,  

09.09.2010. 
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Pūšaminstrumetu spēle – Flautas spēle  

667 stundas 

10V 212 03 Nr. P-3034,  

09.09.2010. 

Pūšaminstrumetu spēle – Klarnetes spēle  

667 stundas 

10V 212 03 Nr. P-3035,  

09.09.2010. 

Pūšaminstrumetu spēle – Saksofona spēle  

667 stundas 

10V 212 03 Nr. P-3036,  

09.09.2010. 

Pūšaminstrumetu spēle – Mežraga spēle  

667 stundas 

10V 212 03 Nr. P-3037, 

09.09.2010. 

Pūšaminstrumetu spēle – Trompetes spēle  

667 stundas 

10V 212 03 Nr. P-3038,  

09.09.2010. 

Pūšaminstrumetu spēle – Eifonija spēle  

667 stundas 

10V 212 03 Nr. P-3039, 

09.09.2010. 

 

Audzēkņu skaits pa programmām novērtēšanas periodā uz mācību gada sākumu bija šāds:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateicoties sadarbībai ar Ludzas rajona Bērnu un jauniešu centru, Zilupes novada   

pašvaldību un Sorosa fondu novērtēšanas periodā skolā tika īstenotas arī dažādas interešu 

izglītības programmas. Skolā darbojās interešu pulciņi, kurus apmeklēja ne tikai Zilupes mūzikas 

un mākslas skolas audzēkņi, bet arī mūsu skolas absolventi, Zilupes vidusskolas skolēni un 

Zilupes Pirmsskolas izglītības iestādes bērni: 

 

Sadarbības  

partneris 

Mācību gads Interešu pulciņa nosaukums 

  

Ludzas rajona BJC 2006./2007.m.g., 

2007./2008.m.g. 

Klūgu pinēju pulciņš „Klūdziņa”; 

Deju pulciņš „Fouette”; 

Pulciņš „Apģērba dizains”;  

Pulciņš „Sporta dejas”. 

2008./2009.m.g. 

 

Klūgu pinēju pulciņš „Klūdziņa”;  

Deju pulciņš „Fouette”;  

Pulciņš „Apģērba dizains”; 

Pulciņš „Sporta dejas”; 

Pulciņš „Veidošana no māla”. 

2009./2010.m.g. 

 

Klūgu pinēju pulciņš „Klūdziņa”;  

Pulciņš „Veidošana no māla”. 

0
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Absolventu skaits

20%

13%

3%
1%

1%
3%

1%
3%

36%

19%

Taustiņinstrumentu spēle -

Klavierspēle

Taustiņinstrumentu spēle

–Akordeona spēle

Stīgu instrumentu spēle -

Vijoļspēle

Pūšaminstrumentu spēle –

Flautas spele

Pūšaminstrumentu spēle –

Klarnetes spele

Pūšaminstrumentu spēle –

Trompetes spele

Pūšaminstrumentu spēle –

Mežraga spele

Pūšaminstrumentu spēle –

Eifonija spele

Vizuāli plastiskā māksla

Deja -Dejas pamati

Zilupes novada 

pašvaldība 
2010./2011.m.g.  

 

Klūgu pinēju pulciņš „Klūdziņa”. 

 

Sorosa fonds Latvijā Kokapstrādes pulciņš 

Zilupes novada BJC 2011./2012.m.g. Klasiskās dejas pulciņš pirmsskolas 

vecuma bērnie 

Pinēju pulciņš novada iedzīvotājiem 

līdz 25 gadiem 

Kokapstrādes pulciņš 

 

3.  SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI 

(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI 

REZULTĀTI)  

Zilupes mūzikas un mākslas skolas darbības pamatmērķis.  

 Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, 

aktīvu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās izglītības programmas pamatus, prot 

radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību 

nākamajā pakāpē. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

 

Uzdevumi:  

 Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas, iemaņas un 

prasmes mūzikā, dejā un vizuāli plastiskajā mākslā; 

 Sagatavot audzēkņus attiecīgo profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;  

 Veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi; 

 Racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus. 

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

  Sadarboties ar citām mācību iestādēm novada, reģionā, Latvijā, kā arī ārpus mūsu valsts 

robežām.  

  Sagatavot izglītotus mūzikas klausītājus un skatītājus.   

 

Novērtēšanas periodā Zilupes mūzikas un mākslas skolu dažādās izglītības programmās 

beidza 84 absolventi.  
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Mūzikas IP

90%

10%

Absolventu skaits

Iestājās profesionālās

vidējās izglītības iestādēs.

Vizuāli plastiskā māksla

84%

16%
Absolventu skaits

Veiksmīgi kārtoja

iestājeksāmenus,

saistītos ar mākslu,

dažās izglītības

iestādēs.

Deja -Dejas pamati

95%

5%

Absolventu skaits

Veiksmīgi kārtoja

iestājeksāmenus, saistītos ar

deju izglītības iestādēs.

No 2006. līdz 2012.gadam skolas absolventi gan iestājās un turpināja mācības vidējās 

profesionālajās izglītības iestādēs (Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, IP 

„Klavierspēle”, „Trompetes spēle”; Daugavpils mūzikas vidusskola, IP „Vijoļspēle”, „Flautas 

spēle”, Latvijas kultūras koledža), gan kārtoja iestājeksāmenus, saistītos ar iemaņām un 

prasmēm, iegūtām Zilupes mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu apguves laikā. 

(Latvijas mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāle, grafikas fakultāte; Rīgas vieglās rūpniecības 

tehnikums, tērpu dizains; Rīgas Ekonomikas un Kultūras augstskola, Telpu dizains; Baltijas 

Starptautiskā akadēmija, Datordizaina programma; Rīgas Celtniecības koledža. IP „Arhitekta 

palīgs”). Viena skolas absolvente, Viktorija Gavriļina, pašlaik studē Daugavpils Universitates 

Klavierspēles maģistratūrā un strādā par klavierspēles skolotāju Zilupes Mūzikas un mākslas 

skolā. 

 

2006.-2011.g. Zilupes mūzikas un mākslas skolas absolventu tālākas gaitas pa programmām: 
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4.  IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 
 

2006.gadā notika Zilupes mūzikas un mākslas skolas un izglītības programmu 

akreditācija. Ekspertu komisijas atzinumā par akreditāciju tika saņemti sekojoši ieteikumi:  

 

Novērtējamie kritēriji Sasniegtais 

 

Pilnveidot pieejamības 

nodrošināšanu audzēkņiem ar 

īpašām vajadzībām. 

 

2010.gadā tika izdarīts skolas lieveņa kapitālais remonts, 

kura rezultātā uzcelts jauns, atbilstošs visām funkcionāli 

tehnoloģiskām prasībām, invalīdu ratiņu celiņš. 

 

 

Izveidot skolas bibliotēku. Regulāri 

papildināt bibliotēkas fondus ar 

jaunu mācību literatūru, nošu 

krājumiem un audio un 

videoierakstiem. 

 

 

Izdalīta atsevišķa telpa bibliotēkai, bibliotēkas fonds 

regulāri papildinās ar jaunu mācību literatūru, nošu 

krājumiem un audio un videoierakstiem. 

 

Eksāmenu komisijās aicināt 

mūzikas, mākslas un horeogrāfijas 

vidusskolu pedagogus. 

 

 

Novērtēšanas periodā beigšanas eksāmenu komisijās tika 

aicināti skolotāji no Ziemeļlatgales mūzikas skolu 

metodiskā centra -  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskolas. 

IP „Deja – Dejas pamati” visu audzēkņu mācību līmenis 

tika vērtēts ikgadējos Latvijas mūzikas un mākslas skolu 

IP „Dejas pamati” audzēkņu festivālos, kuri notika Rīgas 

Horeogrāfijas vidusskolā. 

 

 

Nodrošināt ar kvalitatīviem 

instrumentiem izglītības 

programmas „Pūšaminstrumentu 

spēle” un „Stīgu instrumentu 

spēle”, „Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle”. 

 

Novērtēšanas periodā skolā tika iegādāti jauni mūzikas 

instrumenti: 

2007.g. – Vijole;  

2008.g. -  Klarnete; Flauta J.TREVOR;  

                Digitālās klavieres YAMAXA; 

2011.g. -  Alta Saksofons JUPITER  JAS – 567 GL; 

                Eifonijs SOUND STATION SEU10G; 

                Akordeons HONER 80B. 

 

 

Paplašināt audzēkņu skaitu koka 

pūšaminstrumentu specialitātēs un 

stīgu instrumentu nodaļā. 

 

Novērtēšanas perioda audzēkņu skaita dinamika IP „Stīgu 

instrumentu spēle - Vijoļspēle”: 
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Novērtēšanas perioda Audzēķņu skaita dinamika Koka 

pūšaminstrumentu spēles izglītības programmās:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielu uzmanību pievērst 

pūšaminstrumentu kolektīvai 

muzicēšanai. 

Tika aktualizēta Pūšaminstrumentu spēles programmas 

mācību priekšmetā „Kolektīvā muzicēšana”. Novērtēšanas 

perioda katrā mācību gadā skolā darbojās 

pūšaminstrumentu spēles audzēkņu ansambli, kuri 

uzstājās ne tikai skolas un pilsētas pasākumos, bet arī 

valsts konkursu II kārtās. 2011./12.mācību gadā skolā 

izveidots neliels jauktais orķestris, kurš uzstājās Zilupes 

pilsētas 90 gadu jubilejai veltītajos svētkos.  

Organizēt audzēkņu izbraukumus 

un akordeonistu apmeklējumus 

Daugavpilī un citās Latvijas 

pilsētās. 

Regulāri tika organizēti akordeona spēles audzēkņu 

izbraukumi Starptautiskajā akordeonistu festivālā Daugav-

pilī. Akordeona spēles skolotāja piedalījās festivāla ietva-

ros rīkotajos koncertos kā koncertu dalībniece, bet 

audzēkņi  - skatītāju lomās. Augstās kvalitātes akordeona 

mūzikas klausīšanās motivēja audzēkņus lielākajam pat-

stāvīgā darba ieguldījumam mācībās, aktīvākai mācību 

stundu un kolektīvās muzicēšanas nodarbību apmek-

lēšanai un rezultātā kvalitatīvākai uzstāšanai kā skolas 

mācību koncertos, tā arī dažādos radošajos pasākumos. 

Ciešāk un regulārāk sadarboties ar 

sava reģiona centra mūzikas 

vidusskolām. 

Skola cieši sadarbojas ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskolu dažādās jomās: Zilupes MMS audzēkņi 

piedalījās Valsts konkursu II kārtās, kuras tika organizētas 

JIRMVS, notiek darba pieredzes apmaiņa starp 

skolotājiem ikgadējos Ziemeļlatgales mūzikas skolu 

festivālos, JIRMVS skolotāji pēc nepieciešamības sniedz 

konsultācijas Zilupes MMS skolotājiem dažādos 

metodiskajos jautājumos, īpaši saistītos ar audzēkņu 

sagatavošanu konkursiem. JIRMVS skolotāji tiek 

uzaicināti un labprāt piedalās Zilupes MMS audzēkņu 

beigšanas eksāmenu vērtēšanā. Zilupes MMS absolventi 

turpina savu mūzikas izglītību JIRMVS un Daugavpils 

mūzikas vidusskolā. Zilupes MMS skolotāji apmeklē 

profesionālās pilnveides kursus, kuri tiek organizēti 

JIRMVS un Daugavpils MVS. 

Aktīvāk interesēties par iespējām 

celt kvalifikāciju dažādos kursos un 

semināros. 

Novērtēšanas periodā Zilupes MMS skolotāji apmeklēja 

sekojošus kvalifikācijas celšanas kursus:  

“Projektu metode un vadība kultūrizglītībā”; 

„Improvizācijas stilu apmācība mūzikas skolās un 

mūzikas vidusskolās”; 

 “Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle pedagogiem  Akordeona spēles 

pedagoģijas problēmas”; 
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“Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes un 

profesionālās vidējās izglītības programmā  Akordeona 

spēle”; 

“Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes un 

profesionālo vidējo mūzikas izglītī-bas programmu 

mācību priekšmetā Mūzikas valoda”; 

“Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes 

izglītības programmā  Taustiņinsrumentu spēle - 

Klavierspēle”; 

“Jaunu radošu metožu un paņēmienu pielietojums skolēnu 

motivēšanai mūzikas skolā”; 

“20.-21.gadsimta galvenie improvizācijas virzieni un to 

apguves metodes”; 

“Inovacijas psihiloģija. Inovācijas pedagoģijā. Inovācijas 

mūzikas pedagoģija.”;  

“Daudzveidīga, skolēnu izziņas aktivitāti veicinoša 

mācību procesa īstenošana mājturības un tehnoloģiju 

pamatos izglītībā”; 

“Floristikas darba pamati”;  

„Izstāžu sagatavošana, noformēšana un  iekārtošana”; 

 “Profesionālās ievirzes izglītīubas programmas Dejas 

pamati obligātā satura apmācības metodika”; 

“Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās vidējās 

izglītības programmā Deja”; 

 “Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes 

profesionālās vidējās izglītības programmā 

Pūšaminstrumentu spēle”; 

“Nodarbību satura un īstenošanas metožu aktualitātes 

mūsdienu deju apmācību programmas veidošanā”; 

u.c. kursus  un seminārus. 

Ievest modernās tehnoloģijas 

mācību procesā, nodrošināt 

interneta pieslēgumu. 

Mūzikas teorijas un mūzikas literatūras kabinetos ir datori 

ar interneta pieslēgumu. Skolā ir viens portatīvais dators, 

kas ļauj katram skolotājam pielietot informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju mācību procesā. 

IP „Vizuāli plastiskā māksla” 

pilnveidot darba metodes, ievest 

inovācijas un daudzveidību mācību 

saturā. 

Izstrādājot mācību stundas metodiku, vizuāli plastiskās 

mākslas skolotāji vērš uzmanību uz to, ka stundas darba 

pamatā ir skolotāja stāstījums un izskaidrojums, demon-

strējumi un vingrinājumi, kas nodrošina noturīgu un apzi-

nīgu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi. Katrs vizuālas 

mākslas skolotājs organizē mācību procesu patstāvīgi, t.i. 

strādā pēc paša veidotās mācību programmās, pēc saviem 

ieskatiem, izvēloties vadlīnijās paredzētā satura apguves 

secību un apguvei nepieciešamo laiku. Tai pašā laikā 

skolotājs ir atbildīgs par to, lai audzēkņiem būtu nodro-

šināta iespēja iegūt vadlīniju prasībām atbilstošu izglītību.  

Izvēloties jebkuru aktīvu mācību metodi, skolotāji 

iepazīstina audzēkņus ar mērķi, noformulē uzdevumu, 

izskaidro darba noteikumus, paskaidro gaidāmo rezultātu 

un tā vērtēšanas kritērijus, iesaista audzēkņus darba 

norises izvērtēšanā.  

Pilnveidojot darba metodes, skolotāji izmanto aktīvās 

darba metodes, tādās kā: darbs grupās, kooperatīvā 
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mācīšanās, projektu metode, prāta vētra, situāciju analīze, 

dialogi, diskusijas, radošais seminārs, aptauja, testēšana, 

demonstrēšana, eksperimenti, mācību ekskursijas.  

Lai mācību satura apguve būtu produktīvāka, aktīvās 

darba metodes tiek izmantotas pēc principa: no vienkāršā-

kā uz sarežģītāko. 

Skolotāji arī izmanto inovāciju metodes sava darbā: 

jautājumu metodes, atklājumu metodes, metodes, strādājot  

ar dažāda līmeņa un prasmju audzēkņiem, integrētās 

pieejas īstenošana, audzēkņu radošo darbu izstādes skolas 

estētiskās vides veidošanā, kas ir audzēkņu mācīšanas 

motivācijas veicinājums. 

 

5.  IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  

 

JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS  
 

Skola realizē audzēkņu izglītošanu 11 licencētās profesionālās ievirzes izglītības 

programmās (sk. Pašnovērtējuma 2.p.). Izglītības programmas obligāto saturu nosaka mācību 

priekšmetu kopējais apjoms visos mācību gados kopā, kas saskaņots ar skolas iekšējo mācību 

plānu un atbilst licencētajām izglītības programmām.  

Mācību darbs skolā noris pēc mācību gada sākumā direktora apstiprinātā stundu saraksta 

visam mācību gadam un mācību-audzināšanas darba plāna I vai II pusgadam. Stundu saraksts un 

mācību-audzināšanas darba plāns izlikti uz informācijas stenda un ir pieejami gan vecākiem, gan 

audzēkņiem. Atbilstoši stundu sarakstam un mācību-audzināšanas plānam skolā mērķtiecīgi 

organizēts audzēkņu grupu un individuālais darbs, kā arī radīti nepieciešamie apstākļi mācību 

koncertu, darba skašu, ieskaišu un eksāmenu kārtošanai. Sakarā ar to, ka skolā mācās bērni ne 

tikai no Zilupes pilsētas, bet arī no tuvākajiem vai tālākajiem pagastiem, Stundu saraksts tiek 

sastādīts, ņemot vērā atbilstošo autobusu sarakstu, lai audzēkņiem nebūtu sagādātas neērtības ar 

ierašanu mājās, un viņi varētu apmeklēt visas skolas mācību stundas. 

Jautājumus, saistītos ar mācību un metodisko darbu, risina Metodiskās komisijas un 

Pedagoģiskā sēde. Metodisko komisiju un Pedagoģiskās padomes sēdes tiek protokolētas, un 

protokoli glabājas atbilstoši Lietu nomenklatūras prasībām. 

Skolotāju izstrādātās mācību priekšmetu programmas ir apstiprinātas. Mācību priekšmetu 

apmācības programmas ir izstrādājuši paši skolas pedagogi, balstoties uz licencēto profesionālās 

ievirzes izglītības programmu aprakstos izvirzītām prasībām, noslēguma pārbaudes prasībām un 

apgūstot Latvijas vadošo mūzikas un mākslas skolu pieredzi metodiskajā darbā. Programmas 

regulāri tiek pārskatītas un pēc nepieciešamības aktualizētas Metodisko komisiju sēdēs pirms 

katra mācību gada sākuma. 

Pamatojoties uz mācību priekšmetu programmām, skolotāji izstrādā, izpilda mācību 

vielas tematiskos plānus mācību gadam un individuālos plānus, kurus izskata Metodisko 

komisiju sēdes un apstiprina direktora vietniece mācību darbā. Mācību priekšmetu tematiskajos 

plānos tiek ievēroti sistemātiskuma un secīguma principi. Uzdevumi tiek plānoti tā, lai būtu 

saprotami konkrētajam audzēkņu vecumam un atbilstu viņu interesēm un priekšstatiem, virzoties 

no jau zināmā uz jauno. Tematiskie plāni ir pieejami skolas vadībai.  

Skolotāji mācību stundās seko katra audzēkņa individuālajam darbam, sekmju dinamikai, 

tāpēc cenšas dažādot mācību metodiku, diferencēt uzdevumus, lai attīstītu gan sekmēs vājākos, 

gan spējīgākos skolēnus. Skolotāji papildus strādā ar audzēkņiem, kuriem ir problēmas mācībās, 

kā arī ar talantīgākajiem un spējīgākajiem audzēkņiem, gatavojot viņus konkursiem.  



 13 

 Skolotāju skaits 

23%

23%

23%

31%

 0 – 5 gadi 

 6 – 10 gadi 

 11 – 19 gadi 

 21 un vairāk gadi 

Audzēkņu zināšanas tiek kontrolētas regulāri un sistemātiski. Skolotāji izmantoto dažādas 

pārbaudes formas - pārbaudes darbus, testus un kontroldarbus mācību tēmu noslēdzot; ieskaites 

un eksāmenus – atbilstoši mācību plānam.  

Lai kvalitatīvi organizēt mācību procesu, skolā tiek veikta sistemātiskā mācību līdzekļu, 

aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu atbilstības novērtēšana visu izglītības programmu 

īstenošanas mērķiem un uzdevumiem. Telpas, iekārtas un inventārs nodrošina izglītības 

programmu izpildi. 

 

Stiprās puses. 
1.  Izglītības programmas ir licencētas, un mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētām 

izglītības programmām.  

2.  Visos mācību priekšmetos ir pieejamas noslēguma prasības, paraugprogrammas vai 

programmas un izstrādāti detalizēti stundu tematiskie plāni. Mācību priekšmetu noslēguma 

prasībās paredzēto mācību saturu skolotāji īsteno pilnā apjomā. 

3.  Skolotāji pārzina mācību priekšmetu noslēguma prasības un programmas, vērtēšanas 

kārtību un formas.  

4.  Skolotāji pārzina sava mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu 

īstenošanā, kā arī savu darbību atbilstošajā izglītības jomā.  

5.  Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecumposmu īpatnības un iepriekšējās 

sagatavotības līmeni.  

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

1.  Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un 

audzināšanas darbu skolā.  

2.  Integrēt mūzikas teorijas mācību priekšmetus instrumentu spēles priekšmetos.  

3.  Izvērtējot esošo MK un IP struktūrvienību darbu, veikt nepieciešamās izmaiņas.  

4.  Sekot izmaiņām un reformām.  

5.  Regulāri izglītot skolotājus mācību satura plānošanas jautājumos; 

6. Saglabāt visas esošās izglītības programmas, cenšoties piesaistīt tām audzēkņus; 

 

JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

 

Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte (mācību procesa organizācija, 

mācību metožu daudzveidība, mācību procesa saikne ar reālo dzīvi). 
 

Katras mācību stundas galvenās sastāvdaļas ir mācīšana un mācīšanās. Par tās kvalitāti ir 

atbildīgs katra priekšmeta skolotājs, jo gandrīz visi strādā atbilstoši iegūtajai augstākajai 

pedagoģiskajai izglītībai. Lielākajai skolotāju daļai ir liels pedagoģiskā darba stāžs. 
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Mācību priekšmetu stundas notiek pēc apstiprinātā mācību plāna. Iekšējais mācību plāns 

katram gadam tiek izstrādāts, balstoties uz audzēkņu skaitu. Programmas tiek realizētas atbilstoši 

licencēm un piešķirtajam finansējumam.  

Skolotāji profesionāli, audzēkņiem saprotamā valodā māca saprast to, ko audzēkņi 

apguvuši un kas vēl būtu jāapgūst. Tālākizglītības kursos iegūtās zināšanas ļauj skolotājiem  

strādāt ar jaunām mācību metodēm un pilnveidot metodiskos materiālus. Mācību priekšmetos 

skolotāji izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, materiālus CD formātā, internetu.  

Skolotāji mācību procesā izmanto priekšmeta saturam un skolēnu vecumam atbilstošas 

mācību metodes un darba paņēmienus. Produktīvs, radošs un intensīvs darbs mācību stundās tiek 

papildināts ar pārdomātiem, metodiski pareizi izvēlētiem mājas uzdevumiem gan individuālajās, 

gan grupu stundās. Mājas darbi tiek diferencēti, vadoties pēc katra audzēkņa vai grupas spējām 

Jāatzīst, ka ne visi audzēkņi veic mājās uzdoto, vai arī kavējas ar izpildes laiku, vai arī maz 

praktizējas, līdz ar to cieš zināšanu kvalitāte un netiek gūti vēlamie rezultāti.  

Regulāri tiek veikta pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana, vērojot stundu vadīšanu, 

audzēkņu darbu skates un uzstāšanos ieskaitēs, mācību koncertos, pārcelšanas eksāmenos, skolas 

beigšanas eksāmenos. 2010./2011. un 2011./2012.mācību gados 6 Zilupes mūzikas un mākslas 

skolas skolotāji piedalījās ESF rīkotajā projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. Vērtēšanas komisija izvērtēja skolotāju darbu un piešķira 3. 

kvalitātes pakāpi. Pašlaik 2 skolotāji piedalās minētā projekta 6.posmā un arī pretendē un 

3.kvalitātes pakāpi.  

Individuālo vai grupas nodarbību žurnāls ir dokuments, kurā skolotājs daļēji atspoguļo 

savu ikdienas darbu, regulāri veicot ierakstus par stundas tēmu, vērtējot stundu, atbilstoši 

prasībām veicot pārējos ierakstus. Direktora vietniece 3 reizes gadā veic visu žurnālu kontroli, 

izdarot ierakstus žurnāla pēdējā lapā.  

Visi skolā uzņemtie audzēkņi atbilstoši prasībām ir reģistrēti Audzēkņu reģistrācijas un 

uzskaites grāmatā. Katram audzēknim ir Personas lieta, kurā atrodama visa nepieciešamā 

informācija par šo audzēkni. Mūzikas programmu audzēkņu personu lietās tiek ievietoti 

individuālie plāni mūzikas instrumenta spēlē.  

Sekmju kopsavilkumu žurnālā tiek atspoguļotas audzēkņu semestra kopsavilkuma 

atzīmes katrā mācību priekšmetā. 

Skola nodrošina audzēkņus ar atbilstošām mācību grāmatām, kopētiem mācību 

materiāliem, ar daudzveidīgiem nošu materiāliem instrumentu spēles apguvē visa mācību 

procesa laikā gan no skolas bibliotēkā esošiem nošu krājumiem, gan no pedagogu personīgām 

bibliotēkām, gan plaši izmantojot interneta sniegtās iespējas. Kabinetos audzēkņi ir nodrošināti 

ar nepieciešamo aprīkojumu - mūzikas instrumenti, pultis, speciāli krēsli pie klavierēm, molberti, 

stelles, keramikas apdedzināšanas krāsns, baleta stangas, spoguli, audio un video iekārtas, pieeja 

internetam, fonotēka. Akordeona spēles, pūšaminstrumentu spēles un vijoļspēles klašu 

audzēkņiem ir iespēja īrēt skolai piederošos instrumentus.  

Katru semestri skolotāji sastāda individuālo plānu katram audzēknim instrumenta spēles 

apguvei saskaņā ar mācību programmu, izvērtējot konkrētā audzēkņa dotības, darba spējas, 

attīsta un pilnveido audzēkņu kolektīvās muzicēšanas prasmes, kurām jaunajās programmās tiek 

atvēlēta arvien nozīmīgāka vieta. Atbilstoši mācību plānam audzēkņi uzstājas un rāda savas 

prasmes skolas mācību koncertos. Skolā apgūtās muzicēšanas un dejošanas prasmes audzēkņi 

apliecina, uzstājoties skolas, pilsētas un kaimiņu pagastu rīkotajos radošajos pasākumos. Vizuāli 

plastiskās mākslas audzēkņu darbi tiek demonstrēti darbu skatēs, bet labākie darbi atrodas skolas 

pastāvīgajā izstādē, kuru var apskatīt jebkurš skolas viesis. 

 Novērtēšanas periodā Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem tika dota iespēja 

papildināt un nostiprināt zināšanas par mūziku ikgadējos Ziemeļlatgales mūzikas skolu 

festivālos, kuri notiek pēc kārtas katrā no 11 Ziemeļlatgales mūzikas un mākslas skolām, 

Starptautiskajos akordeonistu festivālos Daugavpilī, Baroka dienās Rēzeknē u.c.  

Dejas programmas audzēkņi tika iepazīstināti ar Olgas Žitluhinas kompānijas 

koncertizvedumu „Frāzes-2”. Ikgadējos Latvijas mūzikas un mākslas skolu IP „Dejas pamati” 
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audzēkņu festivālos, kuri notiek Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, mūsu audzēkņi apmeklēja 

klasiskās dejas meistarklases.  

Skolā tiek rīkotas arī Latgales mākslinieku izstādes (piemēram, fotomākslinieka  

J. Zaikovska darbu izstāde „Fotogrāfijas. Anglija. Francija. Latvija”, mākslinieka B.Pavlovska 

darbu izstāde „Latgales ainavas”), kuras iedvesmo radošai darbībai arī vizuāli plastiskās mākslas 

audzēkņus. 

 

Kritērijs – 2.2. Mācīšanās kvalitāte (audzēkņu mācīšanās darba 

organizēšana, audzēkņu līdzdalība un sadarbība mācību procesā). 
 

Mācību gada sākumā katrs skolotājs iepazīstina savus audzēkņus ar to, kas jauns jāapgūst 

mācību gada laikā, kādās ieskaitēs un mācību koncertos tiks vērtētas apgūtās prasmes, kāda 

programma jāatskaņo ieskaitē, kāds minimālais skaņdarbu, mākslas darbu vai deju kompozīciju 

skaits jāapgūst vienā pusgadā.  

Prasības tehniskajām ieskaitēm, darbu skatēm, mācību koncertiem, pārcelšanas 

eksāmeniem, skolas beigšanas eksāmeniem pa klasēm un izglītības programmām ir precīzi 

izstrādātas. Lai topošais mūziķis, mākslinieks vai dejotājs sekmīgi apgūtu plānoto programmu, ir 

divi svarīgākie faktori - regulārs stundu apmeklējums un regulārs mājas darbs (īpaši mūzikas 

izglītības programmu audzēkņiem). Daudziem audzēkņiem izpaliek tieši mājas darbs. Ar katru 

gadu vairāk parādās grūtības koncentrēties darbam, grūtības atcerēties nošu tekstu no galvas. Tas 

nopietni apgrūtina skolotāja darbu. Skolotāji nodarbībās māca racionālākos mācīšanās 

paņēmienus, lai īsākā laikā sasniegtu iespējami labāku rezultātu, māca plānot savu laiku, mudina 

audzēkņus lietderīgi izmantot to - starplaikos starp nodarbībām izmantot brīvās klases, ja tādas ir 

pieejamas, lai pavingrinātos vai sagatavotos nākošajai stundai.  

Skolā ir pieejams internets. Regulāri brīvajos kabinetos skolā vingrinās audzēkņi, kuriem 

mājās ļoti slikts instruments vai apgrūtināti mācīšanās apstākļi. Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi nosaka, ka audzēknim vai viņa vecākiem jāpaziņo par neierašanos uz stundām – 

telefoniski vai sūtot ziņu uz skolas e-pastu. Noteikumi paredz, kā jārīkojas pedagogam, ja nav 

zināms audzēkņa neierašanās iemesls. Kavējumu zīmes tiek nodotas direktora vietniecei, 

pusgada beigās kavējumi tiek apkopoti un tos izskata pedagoģiskās padomes sēdē. Dažkārt 

ilgstoša slimība var būt iemesls pedagoģiskās sēdes lēmumam atļaut kārtot pārbaudījumus klasē 

vai no notīm, vai  piešķirt mācību gada pagarinājumu problēmas atrisināšanai. 

Starp audzēkņiem un pedagogiem valda draudzīga atmosfēra, jo skola nav obligāta un 

mācās tie bērni, kuri grib. Bērni labprāt iesaistās radošajos projektos, piedalās koncertos, 

konkursos, festivālos. Aizvien lielāka ir slodze vispārizglītojošās skolās, tāpēc vecāku vēlme 

virzīt bērnu uz konkursiem samazinās, jo tas neapšaubāmi skolotāja darba apjomu palielina. 

 

Kritērijs – 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 
  

 Zilupes Mūzikas un mākslas audzēkņu vērtēšana notiek saskaņā ar  ''Noteikumiem par 

skolas audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas  kritērijiem, vērtēšanas kārtību, audzēkņu 

pārcelšanu nākošajā klasē un  atskaitīšanu no skolas''. Noteikumos ir izklāstīti prasmju pārbaudes 

vērtēšanas komponenti un vērtēšanas skala katrai izglītības programmai.  

 Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu katra audzēkņa izglītības līmeni, 

vērtējumā iekļauti gan apgūto zināšanu apjoms, gan iegūtās prasmes, gan attieksme pret 

izglītības ieguves procesu un arī katra audzēkņa individuālā attīstības dinamika.  

Mācību sasniegumu novērtēšana izmantojas šādas vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni:  

1.  Ievadvērtēšana konstatē audzēkņu muzikālās un mākslinieciskās dotības. Ievadvērtēšana 

notiek uzņemšanas eksāmenā un atspoguļota uzņemšanas eksāmenu kopsavilkumos. 

Ievadvērtēšanu kārto direktores apstiprinātā uzņemšanas komisija. 

2. Kārtējā vērtēšana notiek katrā mācību stundā. Kārtējās vērtēšanas mērķis ir veidot un 

attīstīt mācību priekšmeta specifiskās prasmes, nostiprināt audzēkņu iegūtās zināšanas un 
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motivēt audzēkņus aktīvam un patstāvīgajām darbam. Īpaši tas attiecas uz audzēkņu 

individuālajām nodarbībām. Kārtējā vērtēšana atspoguļota Audzēkņu individuālo mācību 

priekšmetu žurnālos, audzēkņu dienasgrāmatās un Audzēkņu grupu sekmju žurnālos. 

3. Robežvērtēšana sagatavo audzēkņus noslēguma pārbaudēm. Robežpārbaudes palīdz 

skolotājiem novērtēt  audzēkņu attīstības dinamiku, bet audzēkņiem - objektīvāk veikt 

pašnovērtējumu. Robēžpārbaudes Zilupes Mūzikas un mākslas skolā ir šādas:  

 Kontrolstundas. Vērtējumi atspoguļoti Audzēkņu grupu sekmju žurnālos vai audzēkņu 

individuālo mācību priekšmetu žurnālos. Kontrolstundas vērtē mācību priekšmetu 

skolotāji. 

 Tehniskās ieskaites un mācību koncerti. Vērtējumi atrodas Audzēkņu individuālo mācību 

priekšmetu žurnālos (IP "Taustiņinstrumentu spēle", "Stīgu instrumentu spēle", 

''Pūšaminstrumentu spēle''; Audzēkņu grupu sekmju žurnālos (IP "Deja - Dejas pamati") 

un Audzēkņu zināšanu vērtēšanas protokolos. Tehniskās ieskaites un mācību koncertus 

vērtē attiecīgās izglītības programmas metodiskā komisija. 

 Darbu skates. (IP"Vizuāli plastiskā māksla") Vērtējumi atspoguļoti Audzēkņu grupu 

sekmju žurnālos un Audzēkņu zināšanu vērtēšanas protokolos. Darbu skati vērtē 

metodiskā komisija. 

4.    Noslēguma vērtēšana notiek skolas beigšanas eksāmenā. Noslēguma prasības noteiktas 

katra mācību priekšmeta izstrādātājā programmā. Noslēguma vērtēšana atspoguļota Audzēkņu 

grupu sekmju žurnālos, Audzēkņu individuālo mācību priekšmetu žurnālos, Audzēkņu beigšanas 

eksāmenu protokolos un Pielikumā apliecībai par profesionālās ievirzes izglītību (Sekmju 

izraksts). Beigšanas eksāmenus vērtē direktores apstiprinātā beigšanas eksāmenu komisija, kuru 

direktore noteic ar rīkojumu pamatdarbības jautājumos.  

 
Stiprās puses.  

1. Skolā labā līmenī tiek organizēts mācīšanas un mācīšanās darbs.  

2.  Skolā esošie resursi, klašu un kabinetu iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu 

standartu izpildi, kā arī tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.  

3.  Lielākā daļa skolotāju prasmīgi veido dialogu un sadarbību ar audzēkņiem, motivējot 

viņus apgūt pēc iespējas kvalitatīvākas zināšanas un analizēt savus sasniegumus, kā arī palīdz 

risināt mācību darbā radušās problēmas.  

4.  Skolotāji izstrādā daudzveidīgus mācību metodiskos materiālus.  

5.  Ir izstrādāta audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

6.  Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē audzēkņu sasniegumus, analīzes 

rezultātus izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai.  

7.  Lielākajai daļai audzēkņu ir pozitīva attieksme pret skolu un mācīšanos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  
1.  Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un 

jaunākajām tehnoloģijām, tā padarot mācību procesu interesantāku, modernāku un kvalitatīvāku.  

2.  Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas literatūru.  

3. Turpināt darbu mācību priekšmetu metodiskajās komisijās izstrādājot vienotas prasības 

pārbaudes darbu izveidē un vērtēšanā.  

4.  Pilnveidot audzēkņu sasniegumu izvērtējuma apkopošanas sistēmu, paplašinojot to  

analīzi.  

 

   

 

 

 



 17 

JOMA – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  
 

Kritērijs – 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  
 

Audzēkņu ikdienas sasniegumi parādās stundu darba, ieskaišu, mācību koncertu, darbu 

skates, pārcelšanas mācību koncertu un beigšanas eksāmenu vērtējumos. 

 Zilupes mūzikas un mākslas audzēkņu vērtēšana notiek saskaņā ar ''Noteikumu par 

skolas audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas kārtību, audzēkņu 

pārcelšanu nākošajā klasē un atskaitīšanu no skolas'' prasmju pārbaudes vērtēšanas 

komponentiem un vērtēšanas skalu. Vērtēšanas skala izstrādāta valsts noteiktajā kārtībā 10 ballu 

sistēmā katrai izglītības programmai.   

Atbilstoši katras izglītības programmas prasībām un attiecīgo mācību programmu 

prasībām skolā sastādīts mācību un audzināšanas plāns, kurā ieplānoti visi audzēkņu sasniegumu 

robežvērtēšanas pasākumi: ieskaites, mācību koncerti, darbu skates un eksāmeni.  

Audzēkņu sasniegumu vērtēšanas analīze tiek veikta metodisko komisiju sēdēs un 

apkopota pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Audzēkņi tiek vērtēti trijos mācību līmeņos: viduvējš (4-5 balles), optimāls  

(6- 8 balles) un augsts (9-10 balles). Sakarā ar to, ka skola nav obligāta, un tajā mācās tikai bērni, 

kuri grib mācīties, audzēkņi ar zemo mācību līmeni (1-3 balles) pārsvarā tiek atskaitīti vai 

pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, vai pēc pašu vēlēšanos. Skolotāji dara visu, lai 

nesekmības dēļ vai mācību programmas apguves grūtību dēļ atskaitīto audzēkņu skaits arvien 

būtu māzāks, bet tomēr tas arī gadās. 

 2010./2011.mācību gada un 2011./2012.m.g. I pusgada visu izglītības programmu 

pamatpriekšmetu audzēkņu sasniegumu kopsavilkumi ir sekojiši. 

  

2010./2011.mācību gada IP „Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” audzēkņu mācību 

līmeņa kopsavilkums.  

  Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6- 8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Klavierspēle  20 1 5 13 65 4 20 

Mūz. māc. 11 3 27 7 63 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
10 5 50 5 50 - - 

Mūzikas 

literatūra 
10 2 20 8 80 - - 

 

 2011./2012 mācību gada I pusgada IP „Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle”  

audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6- 8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Klavierspēle  23 4 17 14 61 5 22 

Mūzikas 

mācība 
9 2 22 7 78 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
14 4 28 10 72 - - 
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Mūzikas 

literatūra 
14 3 21 10 72 1 7 

  

2010./2011.mācību gada IP „Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” audzēkņu 

mācību līmeņa kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Akordeona 

spēle 

11 

 
1 9 8 73 2 18 

Mūzikas 

mācība 
6 1 17 3 50 2 33 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
5 3 60 2 40 - - 

Mūzikas 

literatūra 
5 1 20 4 80 - - 

 

2011./2012 mācību gada I pusgada IP „Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” 

audzēkņu mācību līmeņa kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Akordeona 

spēle 
11 3 27 5 45 3 27 

Mūzikas 

mācība 
7 1 14 6 86 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
4 3 75 1 25 - - 

Mūzikas 

literatūra 
4 1 25 3 75 - - 

 

2010./2011.mācību gada IP „Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle” audzēkņu mācību 

līmeņa kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Vijoļspēle 11 1 9 10 91 - - 

Mūzikas 

mācība 
5 1 20 4 80 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
6 2 33 4 67 - - 

Mūz. literatūra 6 2 33 4 67 - - 
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2011./2012 mācību gada I pusgada IP „Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle” audzēkņu 

mācību līmeņa kopsavilkums.  

 

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Vijoļspēle 12 1 8 11 92 - - 

Mūzikas 

mācība 
5 1 20 4 80 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
7 3 43 4 57 - - 

Mūzikas 

literatūra 
7 4 57 4 43 - - 

 

2010./2011.mācību gada IP „Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu mācību līmeņa 

kopsavilkums.  

 

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Pūšaminstru-

mentu spēle 

8 

 

1 12 7 88 - - 

Mūzikas 

mācība 
4 - - 4 100 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
4 2 50 2 50 - - 

Mūzikas 

literatūra 
4 1 25 3 75 - - 

 

2011./2012 mācību gada I pusgada IP „Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu mācību 

līmeņa kopsavilkums.  

 

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Pūšaminstru-

mentu spēle 
10 2 20 6 60 2 20 

Mūzikas 

mācība 
5 - - 5 100 - - 

Solfedžo un 

mūz. teorija 
5 1 20 4 80 - - 

Mūzikas 

literatūra 
5 1 20 1 80 - - 
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2010./2011.mācību gada IP „Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu mācību līmeņa 

kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Zīmēšana 30 10 33 19 64 1 3 

Gleznošana 22 6 27 16 73 - - 

Kompozīcija 22 5 23 17 77 - - 

Darbs mater. 30 12 40 15 50 3 10 

Veidošana 18 8 44 9 50 1 6 

Mākslas  

valodas pam. 
18 8 44 9 50 1 6 

                     

2011./2012 mācību gada I pusgada IP „Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu mācību 

līmeņa kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Zīmēšana 35 7 20 27 77 1 3 

Gleznošana 26 5 19 18 69 3 12 

Kompozīcija 26 8 31 15 57 3 12 

Darbs 

materiālā 
35 15 42 14 40 6 18 

Veidošana 20 8 40 7 35 5 25 

Mākslas  

valodas pam. 
20 9 45 7 35 4 20 

   

2010./2011.mācību gada IP „Deja – Dejas pamati” audzēkņu mācību līmeņa 

kopsavilkums.      

 Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Klasiskā deja 28 5 18 20 71 3 11 

Latviešu tautas 

deja 
28 6 21 15 54 7 25 

Ritmika 8 2 25 5 62,5 1 12,5 

Vēstur. deja 8 3 37,5 5 62,5 - - 

Raksturdeja 20 3 15 17 80 1 5 

Modernā deja 14 2 15 8 57 4 28 
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2011./2012 mācību gada I pusgada IP „Deja – Dejas pamati” audzēkņu mācību līmeņa 

kopsavilkums.  

Mācību 

priekšmets 

Audz. 

skaits 

Mācību līmenis 

Viduvējs  

(4-5 balles) 

Optimāls  

(6-8 balles) 

Augsts  

(9-10 balles) 

Audz. % Audz. % Audz. % 

Klasiskā deja 28 4 15 22 78 2 7 

Latviešu tautas 

deja 
28 3 10 19 75 4 15 

Ritmika 6 1 16 4 68 1 16 

Vēstur. deja 6 1 16 5 84 - - 

Raksturdeja 15 1 6 13 86 1 6 

Modernā deja 22 3 14 13 59 6 27 

 

Izvērtējot divu pēdējo gadu rezultātus, jāsecina, ka sekmju līmenim ir pozitīva tendence 

IP „Deja – Dejas pamati”. Bez izteiktām izmaiņām ir audzēkņu vidējais sekmju līmenis 

Klavierspēlē, Pūšaminstrumentu spēlē, Vijoļspēlē un Vizuāli plastiskajā mākslā. Visu izglītības 

programmu audzēkņu mācību sasniegumi pārsvarā turas optimālā līmeņa ietvaros. Augstāki 

vērtējumi ir jaunāko klašu audzēkņiem, kur programmas prasības mazākas, vieglāk apgūstamas.  

Audzēkņi, kuri uzrāda labas sekmes mācībās un uzstājas skolas koncertos un pilsētas 

radošajos pasākumos, tiek apbalvoti ar skolas Atzinības Rakstiem. 
 

Kritērijs – 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos  
 

Novērtēšanas periodā skolotāji pievēra daudz uzmanības darbam ar talantīgiem 

audzēkņiem un labprāt sagatavoja viņus valsts konkursiem. 

 

Nr. 

p.k. 

Konkursa nosaukums, 

 datums, vieta 

Audzēkņa vārds, uzvārds, 

izglīt. programma,  klase 

Skolotāja vārds, 

uzvārds 

Piezīmes 

  Valsts konkursi   

1. Latvijas mūzikas skolu 

audzēkņu jaunrades valsts 

konkursa II kārta. 

10.11.2006., 

Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskola 

 

9.klavierspēles klases 

audzēkne Lilita Luckāne 

Tatjana 

Fenčenko 

Izvirzīta 

Rēzeknes 

reģiona 

komandā, lai 

piedalīties 

valsts 

konkursa III 

kārtā Rīgā. 

2. Latvijas mūzikas skolu 

profesionālās ievirzes IP 

“Taustiņinstrumentu spēle - 

Klavierspēle” valsts 

konkursa II kārta 

09.03.2007. 

Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskola 

9.klavierspēles klases 

audzēkne Lilita Luckāne 

Irina Kigitoviča III pakāpes 

diploms, 

iespēja 

piedalīties 

valsts 

konkursa III 

kārtā 

3. Latvijas mūzikas skolu 

profesionālās ievirzes IP 

“Taustiņinstrumentu spēle - 

Klavierspēle” valsts 

9.klavierspēles klases 

audzēkne Lilita Luckāne 

Irina Kigitoviča Latvijas 

Kultūras 

ministrijas 

VKC 
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konkursa III kārta 

01.04.2007. 

Pāvula Jurjāna Rīgas 

mūzikas vidusskola 

Pateicība par 

veiksmīgo 

sniegumu 

4. Latvijas mākslas skolu 

profesionālās ievirzes IP 

“Vizuāli plastiskā māksla” 

audzēkņu darbu konkurss 

veidošanā “Es esmu”. 

27.04.2007.,  

Aizkraukles mākslas skolā 

Santa Lipinska, Inga 

Kravčenko, Ilona Čerkov-

ska, Santa Fenčenko, Jana 

Lazareva – kopīgais 

mākslas darbs izstādei “Es 

esmu daudzveidīgs”. 

Aļona Lukača Pateicības 

Santai Lipin-

skai un Ingai 

Kravčenko 

par piedalī-

šanos kon-

kursa radošajā 

darbnīcā. 

5. Latvijas mūzikas un 

mākslas skolu IP “Deja – 

Dejas pamati” audzēkņu 

festivāls. 

27.04.2007. 

Rīgas Horeogrāfijas 

vidusskolā 

1., 2. un 5.dejas klases 

audzēkņi 

Oksana Štrauha Audzēkņu 

zināšanas un 

prasmes  iz-

vērtētas 

mutiski skolo-

tāju sanāksmē 

pēc festivāla 

priekšnesumu 

izskatīšanās. 

6. Latvijas mākslas skolu 

profesionālās ievirzes IP 

“Vizuāli plastiskā māksla” 

audzēkņu darbu konkurss 

veidošanā “Dārzs”. 

25.04.2008.,  

Ogres mākslas skolā 

Santa Lipinska, Inga 

Kravčenko, Ilona Čerkov-

ska, Santa Fenčenko  -  

kopīgais mākslas darbs 

izstādei. 

Ivonna Bļudnika (1.kl.) 

Inga Kravčenko (5.kl.) – 

konkursa dalībnieki 

radošajās darbnīcā. 

Anita Lukača Pateicības 

Ivonnai 

Bļudnikai 

un Ingai 

Kravčenko. 

7. Latvijas mūzikas un 

mākslas skolu IP “Deja – 

Dejas pamati” audzēkņu 

festivāls “Dejotprasme”. 

07.05.2008. 

Rīgas Horeogrāfijas 

vidusskolā 

Visi dejas klases audzēkņi. Oksana Štrauha Audzēkņu 

zināšanas un 

prasmes  iz-

vērtētas skolo-

tāju sanāksmē 

pēc festivāla 

priekšnesumu 

izskatīšanās. 

8. Latvijas mākslas skolu 

profesionālās ievirzes IP 

“Vizuāli plastiskā māksla” 

audzēkņu darbu konkurss 

mācību priekšmetā 

“Mākslas valodas pamati”. 

24.04.2009.,  

Kandavas mākslas skolā 

Snežana Šaitere, Jana 

Pertaja, Ilona Čerkovska, 

Santa Fenčenko  -  kopīgais 

mākslas darbs izstādei. 

Ilona Čerkovska, Santa 

Fenčenko (5.kl.) – 

konkursa dalībnieki 

radošajā darbnīcā 

Ludmila 

Luckāne 

KRIIC 

Atzinības 

Raksts Santai 

Fenčenko par 

veiksmīgu 

dalību 

konkursā. 

9. Latvijas mūzikas un 

mākslas skolu IP “Deja – 

Dejas pamati” audzēkņu 

festivāls “Dejotprasme”. 

15.05.2009. 

Rīgas Horeogrāfijas 

Visi dejas klases audzēkņi Oksana Štrauha Audzēkņu 

zināšanas un 

prasmes  iz-

vērtētas skolo-

tāju sanāksmē 

pēc festivāla 
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vidusskolā priekšnesumu 

izskatīšanās. 

10. Latvijas mūzikas skolu 

profesionālās ievirzes IP 

“Taustiņinstrumentu spēle - 

Klavierspēle” valsts 

konkursa “Jaunais pianists” 

II kārta 

04.03.2010. 

Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskola 

 

Veronika Ivanova, 

5.klavierspēles klase 

Viktorija 

Gavriļina 

Pateicība 

11. Latvijas mūzikas skolu 

profesionālās ievirzes 

izglītības IP “Pūšaminstru-

mentu spēle” audzēkņu  

valsts konkursa II kārta. 

18.03.2010., 

Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskola 

Valentīns Seimuškins, 

6.trompetes spēles klase 

Maksims Petrovs-Kudlāns, 

6.eifonija spēles klase 

Valērijs Petrovs Pateicība 

12. Latvijas mūzikas un 

mākslas skolu IP “Deja – 

Dejas pamati” audzēkņu 

festivāls “Dejotprasme”. 

07.05.2010. 

Rīgas Horeogrāfijas 

vidusskolā 

3. dejas klases audzēkne 

Renāta Štrauha 

Oksana Štrauha Audzēkņu 

zināšanas un 

prasmes  iz-

vērtētas skolo-

tāju sanāksmē 

pēc festivāla 

priekšnesumu 

izskatīšanās. 

13. Latvijas mākslas skolu 

audzēkņu konkurss Glezno-

šanā. 

I kārta 13.10.2010. 

Daugavpils MS “Saules 

skolā” 

II kārta 22.10.2010. 

Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolā 

Sergejs Martincevs (2.kl.), 

Marina Matvejenko (4.kl.), 

Darja Tukiša (5.kl.) – 

Gleznošana no skicēm 

konkursa laikā. 

 

Skolas ekspozīcijas un 

gleznošanas darbu I kārtas 

izstāde. 

Ludmila 

Luckāne 

Pateicības 

Raksti  

 

 

 

 

Atzinība par 

veiksmīgo 

piedalīšanos 

 

Stiprās puses.  
1.  Skolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespēju gūt sasniegumus atbilstoši  

audzēkņa spējām.  

2.  Lielākajā daļā audzēkņi sasniedz optimālo zināšanu līmeni.  

3. Audzēkņiem ir iespējams saņemt individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

4.  Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu analīzei, lai plānotu turpmāko darba 

uzlabošanu. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  
1.  Turpināt pilnveidot audzēkņu sasniegumus, dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem audzēkņiem, lai veicinātu augsta līmeņa sasniegumus. 

2.  Īstenot sadarbību starp skolotājiem un vecākiem, lai sniegtu atbalstu audzēkņiem 

sasniegumu uzlabošanai; 
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3. Visu mācību priekšmetu skolotājiem turpināt darbu audzēkņu  mācību sasniegumu 

dinamikas izpētē, to regulāri izmantojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu 

izvēlē.  

 

JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  

 

Kritērijs – 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

 
Pirms mācību gada sākuma skolotāji un darbinieki tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības 

un Darba kārtības noteikumiem. Personāls tiek instruēts par ugunsdrošības un darba drošības 

noteikumu ievērošanu skolā, par ko darbinieki parakstās žurnālā. Ugunsdrošības instrukcijas, 

iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi atrodas pedagogiem pieejamā vietā lietvedībā. 

Personāls zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Norādes un evakuācijas plāni ir izvietoti tam 

paredzētajās vietās. Skolas gaiteņos pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, kurus 

pēc grafika pārbauda VUG dienests. 

Uzsākot jaunu mācību gadu skolas direktors vai viņa norīkota persona vecāku sapulcē 

iepazīstina vecākus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, priekšmetu skolotāji iepazīstina 

audzēkņus ar Iekšējās kārtības un Ugunsdrošības noteikumiem, par ko audzēkņi parakstās 

attiecīgajā žurnālā. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti audzēkņiem un vecākiem pieejamā 

vietā uz informācijas stenda. 

Atbildīgie skolotāji par kabinetu redzamā vietā novieto evakuācijas plānu. Operatīvo 

dienestu telefonu numuri atrodas pie evakuācijas plāniem un telpās pie telefona. Evakuācijas 

plāni gaiteņos atrodas pie kāpņu telpām. 

Skolā ir organizētas dežūras laikā no plkst.13.30 līdz plkst. 20.30. Dežurants uzrauga 

kārtību skolas vestibilā, seko cilvēku plūsmai pie skolas ieejas, atbild par mācību kabinetu 

atslēgām. Pie dežuranta atrodas telefons operatīvo dienestu  izsaukšanai un pirmās palīdzības 

sniegšanas aptieciņa. 

 

Kritērijs – 4.2. Atbalsts personības veidošanā  

 
Blakus ikdienas darbam audzēkņiem skolā tiek organizēti dažādi radošie pasākumi. 

 Skolā pastāvīgi darbojas vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbu izstāde, kuras 

ekspozīcija vienmēr nomainās ar jaunajiem mākslas darbiem. 

 Visnozīmīgākais radošais pasākums, kur regulāri piedalās skolas audzēkņi – ir ikgadējais 

Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls. 

 Skolā ir izveidoti tradicionālie pasākumi, kuri tiek organizēti katru mācību gadu, un kurus 

ar nepacietību gaida gan audzēkņi, gan viņu vecāki: Ziemassvētku pasākums, Lieldienu 

pasākums, Mātes dienai veltīts koncerts, Bērnu aizsardzības dienai veltīts koncerts. Šajos 

pasākumos tiek iesaistīti visu izglītības programmu audzēkņi: koncertos uzstājās dejotāji un 

mūziķi, bet mākslinieki veido attiecīgai tēmai veltīto izstādi.  

Skolā notiek arī koncerti-lekcijas vai literāri-muzikālās kompozīcijas, veltītās komponistu 

jubilejām vai citām interesantām tēmām, kuros piedalās ne tikai mūzikas programmu audzēkņi, 

bet arī dejotāji.  

 Skaista ir sadarbība ar Zilupes sociālās aprūpes centru, kur arī ar koncertiņiem ciemojas 

mūsu audzēkņi.  

 Īpaši cieša sadarbība tika izveidota ar Zilupes Tautas namu. Katru gadu skolas audzēkņi 

piedalās Tautas nama organizētājos ikgadējos Zilupes pilsētas svētkos, Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienai veltītajos koncertos un visos citos radošajos pasākumos, kuros tiek ielūgti. 
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74%

26%

 Skolotāji - citu skolu

absolventi

 Skolotāji - ZMMS absolventi

Veidojas sadarbība ar 2011.gadā dibināto Zilupes Bērnu un jauniešu centru. 

2010./2011.mācību gadā skolas meiteņu vokālais ansamblis, piedaloties BJC rīkotajā Zilupes 

novada jauniešu konkursā „Nāc un dziedi!”, ieņēma I vietu. 

Skola cieši sadarbojas ar Ludzas BJC. Sadarbības rezultāts – 2010./2011. mācību gadā 

kopīgs horeogrāfiskais iestudējums „Muša-Cakatuša”, kurā piedalījās IP „Deja – Dejas pamati” 

38 audzēkņi un 18 BJC deju pulciņu dalībnieki. Izrādi noskatījās Ludzas pilsētas, Zilupes 

pilsētas un novada iedzīvotāji, bet 19.-21.06.2011. Starptautiskajā konkursā „Talent show 2011” 

International Music TV Festivāla „Amberstar” ietvaros uz kruīza kuģa „Rīga-Stokholma-Rīga” 

iestudējums ieņēma I vietu nominācijā „Show Program”. 

Regulāri uzstājamies Zilupes Pirmsskolas izglītības iestādē gan Mūzikas nedēļai veltītajā 

koncertā, gan citos pasākumos, kuros tiekam ielūgti.  

Garīgos svētkus – Ziemassvētkus vai Lieldienas – bieži organizējam, sadarbojoties ar 

Zilupes pareizticīgo draudzes garīgās skolas audzēkņiem. 

Labprāt uzstājamies Zilupes vidusskolā, braucam ciemos Nirzas un Pasienes 

pamatskolās, un arī gaidām viesus savā skolā. Cieša sadarbība šajā jomā ir ar Rēzeknes 

6.vidusskolu, kuru audzēkņi un skolotāji pēc iespējas ieradās pie mums ar dažādiem koncertiem. 

Ar lielu interesi skolas audzēkņi noskatījās Literāri-muzikālo kompozīciju, veltīto dzejnieka 

Žemčužņikova dzīvei un daiļradei, kuru piedāvāja skatītāju uzmanībai Ludzas novadpētniecības 

muzejs un Ludzas Poļu un Krievu kultūras biedrība. 2010./2011.mācību gadā Ludzas 

novadpētniecības muzejā tika rīkota Zilupes Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās 

mākslas absolventu noslēguma darbu izstāde „Noskaņojumi” un tās prezentācija literāri-

muzikālās kompozīcijas formā. 
  

Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  
 

Viena no svarīgākajām mūsu skolas prioritātēm ir mērķtiecīga talantīgāko audzēkņu 

virzīšana izglītības turpināšanai vidējās profesionālās izglītības iestādēs. (Sk.7.-8.lpp.) 

Novērtēšanas periodā skolotāji ir veikuši nozīmīgu darbu, lai motivētu audzēkņus turpināt 

profesionālo izglītību, palīdzējuši izvēlēties piemērotāko skolu, savlaicīgi snieguši visu 

nepieciešamo informāciju par konsultācijām, papildus nodarbībās palīdzējuši sagatavoties 

iestājeksāmeniem.  

Neskatoties uz nelielo audzēkņu un skolas absolventu skaitu, pašlaik Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā mācās mūsu skolas IP „Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle” absolvente Karīna 

Žukova. 2010./2011.mācību gada IP „Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle” absolvente Diāna 

Pavlovska arī iestājās Daugavpils Mūzikas vidusskolā. Dejas programmas audzēkne Baiba 

Savicka 2011./2012.mācību gadā iestājās Latvijas Kultūras koledžā, kur kārtoja iestājeksāmenus 

dažos dejas priekšmetos. 2011./2012.mācību gada IP „Vizuāli plastiskā māksla” absolvents Jurijs 

Mašniks veiksmīgi kārtoja iestājeksāmenus, saistītos ar mākslu, Rīgas Celtniecības koledžas IP 

„Arhitekta palīgs”. Nākamajā mācību gadā plāno kārtot uzņemšanas eksāmenus Jāņa Ivanova 

Rēzeknes Mūzikas vidusskolā  IP „Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle” audzēknis 

Valentīns Seimuškins.   

Gribētos atzīmēt, ka Zilupes Mūzikas un mākslas skolā no 14 skolotājiem 5 skolotāji ir 

skolas absolventi:  

 Tatjana Fenčenko - Mūzikas mācības, 

Solfedžo un mūzikas teorijas skolotāja; 

 Anita Lukača – Vizuāli plastiskās 

mākslas skolotāja; 

 Jekaterina Matjušenoka – Akordeona 

spēles skolotāja;   

 Lolita Girsa – Vijoļspēles skolotāja; 

 Viktorija Gavriļina – Klavierspēles 

skolotāja. 
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Uz informācijas stenda ir izvietota informācija par tālākizglītības iespējām, konsultācijām 

un iestājeksāmeniem. Potenciālajiem izglītības turpinātājiem tiek iedoti izdales materiāli.  

Skolā ir apkopota informācija par absolventu tālākām gaitām. 

Informāciju par to, kādas izglītības programmas var apgūt mūsu skolā, esam ievietojuši 

interneta vietnē: www.kulturaskarte.lv . Informācija katru gadu tiek aktualizēta.  

Skolas administrācija vienmēr atbalstījusi skolotāju iniciatīvu audzēkņu dalībai arī 

starptautiska mēroga konkursos un Latvijas mūzikas vai mākslas skolu rīkotajos konkursos. 

 

Novērtēšānas perioda Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sasniegumi 

starptautiskajos konkursos.  
 

Nr. 

p.k. 

Konkursa nosaukums, 

 datums, vieta 

Audzēkņa vārds, uzvārds, 

izglīt. programma,  klase 

Skolotāja vārds, 

uzvārds 

Piezīmes 

1. Maskavas Patriarhijas or-

ganizētajs II Starptautiskais 

konkurss „Dieva pasaules 

skaistums”, veltītais XV 

Starptautiskajām Ziemas-

svētku izglītojošām 

lasīšanām. 

I kārta -Rīgā,  

01.-30.11.2006., 

II kārta – Maskavā,  

29.-30. 01.2007. 

Dmitrijs Moisejevs, Inese 

Bukovska, Ksenja Ligina, 

Ineta Abzalone, Velta 

Žaluka, Ksenija Lukina, 

Karīna Jakušenoka, Santa 

Lipinska 

Ludmila 

Luckāne 

Apbalvoti ar 

speciālām bal-

vām Rīgā: 

K.Ligina, 

I.Abzalone, 

K.Lukina, 

K.Jakušenoka, 

S.Lipinska. 

K.Liginas un  

S.Lipinskas 

darbi pieda-

lījās konkursa 

II kārtā 

Maskavā. 

2. III Starptautiskais tēlotāj-

mākslas un mūzikas jaunra-

des konkurss „Saules 

krasts”. 

26.10.2007., Saulkrastos 

Inga Kravčenko (5.vizuāli 

plastiskās mākslas klase), 

Jūlija Trimalniece (4.vizuā-

li plastiskās mākslas klase) 

Ludmila 

Luckāne 

Aļona Lukača 

Atzināibas 

Raksts Ingai 

Kravčenko 

 

3. VI Starptautiskais vizuāli 

plastiskās mākslas izstāde-

konkurss „Es dzīvoju pie 

jūras”. 

15.11.2007., Līvu 

akvaparkā. 

Dana Lipinska (4.klase), 

Snežana Šaitere (4.klase). 

Ludmila 

Luckāne 

Pateicības 

4. Starptautiskais bērnu 

zīmējumu konkurss „Mana 

ģimene”, Ģimenes centra 

„EXIT” rīkotājs Rīgā 

2008.gada maijā. 

Ivonna Bļudnika (1.vizuāli 

plastiskās mākslas klase) 

Ludmila 

Luckāne 

Atzinības 

Raksts 

5.  Starptautiskais konkurss  

„Talent show 2011” 

International Music TV 

Festivāla „Amberstar” 

ietvaros. 

19.-21.06.2011. 

Kruīza kuģis „Rīga-

Stokholma-Rīga” 

1.-6.dejas klases audzēkņi, 

Horeogrāfiskais 

iestudējums „Muša-

Cakatuša” 

 

Oksana Štrauha I vieta 

nominācijā  

„Show 

Program” 
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Kritērijs – 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  
 

Skolas vadība ir vienmēr pretimnākoša un atbalstījusi un stimulējusi skolotāju iniciatīvu 

gatavot audzēkņus dalībai dažāda mēroga konkursos un citu veidu aktivitāšu koncertpieredzes 

veidošanā. Katru gadu skolotāji plāno savu audzēkņu dalību konkursos, un skolas budžetā tiek 

ieplānoti līdzekļi dalības maksas un transporta izdevumu segšanai. 

 Arī skolu brīvdienu laikā individuālo mācību priekšmetu skolotāji papildus strādā gan ar 

talantīgajiem audzēkņiem, gan ar tiem, kuri ilgstoši kavējuši mācības slimības dēļ, saskaņojot 

nodarbību grafiku ar audzēkņiem un viņu vecākiem.  

Audzēkņiem, kuri nav varējuši laikus nokārtot kādu pārbaudes darbu, tiek pagarināts 

termiņš ieskaites kārtošanai, atsevišķos gadījumos ar pedagoģiskās padomes lēmumu tiek 

piešķirts pagarinātais mācību gads kādā priekšmetā, pamatojoties uz skolotāj vai vecāku 

iesniegumu. Mācību procesā ir gan individuālā darba metodes, gan arī audzēkņi jau no pirmās 

klases mācās sadarboties mazākos (dueti, kameransambļi) un lielākos kolektīvos (ansambļi, 

koris, deju grupa, kolektīvais mākslas darbs).  

Mūzikas instrumentu spēles skolotājiem jāveic nopietns motivēšanas darbs ar katru 

audzēkni, tāpēc skolotājs, labi pazīstot katra audzēkņa muzikālās dotības, uztveres spējas, 

temperamentu, izvēlas katram audzēknim piemērotākos skaņdarbus tā, lai mācību gada beigās 

audzēknis būtu apguvis programmā paredzēto mācību vielu. Programmas izvēles procesā 

iesaistās arī audzēknis. Veiksmīga programmas apguve lielā mērā atkarīga arī no tā, vai 

audzēknim patīk, kas viņam jāatskaņo. Skolotāji audzēkņu individuālajās programmās iekļauj 

dažādu laikmetu skaņdarbus- ne tikai klasiku, bet arī mūsdienīgu mūziku. Stundā audzēknis var 

demonstrēt arī savas radošās izpausmes paša sacerētās kompozīcijās vai patstāvīgi apgūstot kādu 

sev ļoti tuvu skaņdarbu. Mācību procesā skolotāji ņem vērā visu audzēkņu intereses un izmanto 

dažādas metodes procesa diferenciācijai. 

 

Kritērijs – 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālās vajadzībām  

 
Šobrīd mācību iestādē nav šādu audzēkņu, bet skolā notiek dažāda veida pasākumi, kurus 

apmeklē arī Zilupes novada iedzīvotāji. Tāpēc 2010.gadā tika izdarīts skolas lieveņa kapitālais 

remonts, kura rezultātā uzcelts jauns, atbilstošs visām funkcionāli tehnoloģiskām prasībām, 

invalīdu ratiņu celiņš. 

 

Kritērijs – 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  
 

Sadarbība ar audzēkņa ģimeni sākas no brīža, kad vecāki atved bērnu uz uzņemšanas 

eksāmenu. Katra audzēkņa viens no vecākiem individuāli saņem visu interesējošo informāciju 

par skolu. 

Skolotāji motivē vecākus aktīvi līdzdarboties, sniegt visu nepieciešamo atbalstu savam 

bērnam sekmīgā mācību procesā, sevišķi pirmajos mācību gados, kamēr tiek attīstītas audzēkņa 

patstāvīgā darba iemaņas. Skolā ļoti liels uzsvars tiek likts uz individuālo darbu ar vecākiem, ko 

veic priekšmetu skolotāji. Specialitātes skolotājs ir galvenais saiknes uzturētājs starp skolu un 

vecākiem, regulāri informējot vecākus par audzēkņa sekmēm gan telefoniski, gan ar 

dienasgrāmatas starpniecību, gan tiekoties ar vecākiem skolā, nepieciešamības gadījumā palīdzot 

risināt radušās problēmas mācību darbā. 

Skolotāji savlaicīgi informē vecākus par audzēkņu dalību konkursos un radošajos  

pasākumos. Īpaši tas attiecas uz IP “Deja –Dejas pamati” audzēkņu vecākiem , jo piedaloties 

konkursos, festivālos vai citos izbrauciena pasākumos, bēz vecāku palīdzības skolotājiem ir 

diezgan grūti iztikt. Pārsvarā pasākumos piedalās gandrīz visi dejas programmas audzēkņi. 

Sakarā ar to vecāki palīdz skolotājiem gan risināt disciplīnas jautājumus, gan koncerta laikā 
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ģērbt mugurā skatuves tērpus, gan veikt atpūtas aktivitātes. Grībētos pateikt, ka dejas audzēkņu 

vecāki ir ļoti atsaucīgi un pēc iespējas labprāt piedalās skolas dzīvē. 

Vecākiem ir iespējas telefoniski sazināties ar skolotājiem jebkurā laikā vai tikties skolā.  

Vecāki pēc savas vai skolotāja iniciatīvas drīkst piedalīties mācību stundās.  

Instrumenta spēles skolotāji sniedz ieteikumus vecākiem piemērotākā mūzikas 

instrumenta iegādē.  

Notiek arī vecāku sapulces, kurās vecāki saņem informāciju par visām skolas dzīves 

norisēm, plānotajiem pasākumiem un sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, skolas 

materiālās bāzes pilnveidošanu un turpmākajām iecerēm. Katru mācību gadu uzsākot, arī 

vecākiem tiek aktualizēti skolas Iekšējās kārtības noteikumi. Vecāki ir iesaistīti skolas 

pašpārvaldes darbā – skolā ir izveidota Skolas padome. Vecāku sapulces un skolas padomes 

sēdes tiek protokolētas. Vecāki tiek aicināti izteikt savu viedokli par skolas darbu.  

Vairākas reizes gadā vecāki tiek aicināti uz skolu vērtēt savu bērnu un pārējo audzēkņu 

sasniegumus –  skolas radošajos pasākumos, kur uzstājas skolas labākie audzēkņi vai atklātajos 

mācību koncertos un vizuāli plastiskās mākslas darbu skatēs, kur var novērtēt pilnīgi visu 

audzēkņu panākumus. 

  Skola sadarbībā ar Zilupes novada pašvaldību arī finansiālajā ziņā atbalsta bāreņus, 

ģimenes, no kurām pie mums mācās daudzbērnu ģimeņu bērnus un maznodrošinātos. Izstrādāta 

vesela Zilupes pašvaldības apstiprināta atlaižu sistēma. Sadarbībā ar Zilupes pašvaldības Sociālā 

dienesta darbiniekiem izstrādāti Vecāku līdzfinansējuma noteikumi un slēgts izglītošanas  

līgums starp skolu un vecākiem. 

 

Stiprās puses.  
1. Skolā tiek sniegts atbalsts gan talantīgiem audzēkņiem, gan tiem, kam mācībās ir 

grūtības.  

2.  Audzēkņi tiek iesaistīti skolas darbībā un var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba 

uzlabošanai.  

3.  Maksimāli tiek atbalstīta audzēkņu piedalīšanās dažādos konkursos.  

4.  Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par skolēnu mācību 

darbu un citiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem.  

 

Tālākās attīstības vajadzības.  
1.  Pilnveidot vecāku izglītošanas darbu, vecāku dienās piedāvājot viņiem arī lekcijas par 

jautājumiem, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, fizisko un garīgo veselību.  

2.  Efektīvāk iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā, plānošanā un skolas vides uzlabošanā.  

3.  Turpināt un attīstīt audzēkņu piedalīšanos skolas, pilsētas, reģiona, valsts un 

starptautiskajos pasākumos.  

 

JOMA – 5. IESTĀDES VIDE  

 

Kritērijs – 5.1. Mikroklimats   
 

Zilupes Mūzikas un mākslas skolā ir izveidojies ļoti labvēlīgs mikroklimats. Izglītības 

iestādes vadības, personāla un audzēkņu starpā valda savstarpēja cieņa, draudzīga un sapratnes 

pilna atmosfēra. Audzēkņi un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, 

reliģiskās u.c. piederības.  

Skolā ir izstrādāti Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, ar kuru saturu ir 

iepazīstināts personāls un audzēkņi un kurš tiek ievērots. Ja rodas konfliktsituācijas, tad tās tiek 

risinātas savlaicīgi. 

Skolai ir stabilas tradīcijas un pasākumi, kas veicina piederības sajūtas veidošanos – 

Zinību diena, 18.novembra koncerts, Ziemassvētku pasākums, Lieldienu pasākums, Mātes dienai 
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veltīts koncerts, Bērnu aizsardzības dienai veltīts koncerts, izlaidums. Pasākumus aktīvi atbalsta 

audzēkņi, vecāki un skolotāji. 

 Skola plāno un meklē risinājumus sava tēla spodrināšanai un savas vietas stabilizācijai 

Zilupes novadā caur dažādiem projektiem, mūzikas dzīves aktualitātēm un koncertiem, 

sadarbojoties ar Zilupes pašvaldību, Zilupe BJC un Zilupes Tautas namu. Par sasniegumiem 

skolas tēla popularizēšanā dažādos novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos 

skolēni katru gadu tiek apbalvoti. 
Skolotāju kolektīvs ir saliedēts, noturīgs pret stresiem, ar savu darbību sekmē labvēlīgas 

vides veidošanu ikdienas mācību darba norisē. Audzēkņiem tiek radīti visi nepieciešamie 

apstākļi sekmīgai mācību procesa norisei. Skolotāji ir saprotoši, pretimnākoši, izturas ar cieņu 

pret audzēkņiem.  

Skolas dežurants laipni sagaida katru skolas apmeklētāju. Skolas direktorei pie durvīm 

izlikts darba un pieņemšanas laiks. Nekad nevienam apmeklētājam nav atteikta saruna, ja viņš 

ieradies ārpus pieņemšanas laika. Vecāki un citi apmeklētāji vienmēr laipni gaidīti skolā. Skolas 

gaisotni atzinīgi novērtējuši citu skolu pedagogi. 

  Informācija par skolu pieejama Zilupes novada mājas lapā www.zilupe.lv, ir publikācijas 

laikrakstos ,,Ludzas zeme” un ,,Vietējā”.  

 

Kritērijs – 5.2.Fiziskā vide  
 

Zilupes mūzikas un mākslas skola no 1998./1999.mācību gada atrodas divstāvu  ēkā, kura 

būvēta 1956.gadā. Ēka pieder pašvaldībai, kura arī nes atbildību par ēku kopējo stāvokli.  

Novērtēšanas periodā Zilupes novada pašvaldība paveica lielu darbību, saistīto ar skolas 

remontu: nomainīti jumta segums un logi, atjaunota skolas fasāde, izdarīts zāles kapitālais 

remonts un skolas lieveņa kapitālais remonts, kura rezultātā uzcelts jauns, atbilstošs visām 

funkcionāli tehnoloģiskām prasībām, invalīdu ratiņu celiņš. 

Izglītības iestāde par pieejamo finansējumu katru gadu veic arī telpu kosmētisko remontu:     

 2007./2008.m.g.-  tika remontētas 2 telpas 1.stāvā 

 2008./2009.m.g. – tika remontētas 2 mācību telpas, tualete 1.stāvā un iekšējās kāpnes. 

 2009./2010.m.g. – 2 mācību telpas, gaitenis un dušas telpas 1. stāvā 

 2010./2011.m.g. - 2 mācību telpas un gaitenis 2.stāvā.  

 2011./2012 m.g. – tika remontēts direktores kabinets, 2 mācību telpas 2.stāvā un 

nomainīts apgaismojums 1. un 2. stāva gaiteņos. 

 Skolā ir nodrošināta ikdienas telpu sakopšana, tīrīšana un vēdināšana. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības iestādes 

telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Skolā regulāri tiek veiktas uzraugošo institūciju 

pārbaudes par ugunsdrošību, elektrodrošību un sanitāri higiēnisko normu ievērošanu. Veikto 

pārbaužu akti tiek glabājami atbilstoši Lietu nomenklatūras prasībām un reģistrēti Veikto 

pārbaužu aktu reģistrācijas žurnālā. Redzamās vietās ir novietoti ugunsdzēšamie aparāti, 

evakuācijas plāns, skolā ir norādītas ieejas, izejas un tālruņa pieejamība neatliekamās palīdzības 

izsaukšanai.  

Telpas šobrīd ir funkcionālas, skaisti, estētiski noformētas, tīras, drošas, kārtīgas un 

pievilcīgas apmeklētājiem. Par to rūpējas arī skolotāji, noformējot un estētiski sakārtojot savus 

darba kabinetus. Izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi un skolotāji 

noformē skolu tradicionāliem pasākumiem un svētkiem. Vestibilā, pateicoties skolas vadības 

atbalstam un skolotāju izrādītai iniciatīvai, gaiteņu sienas rotā vizuāli plastiskās mākslas 

audzēkņu noslēguma un mācību darbi, kuru ekspozīcija pastāvīgi mainās. Ir iekārtota mācību 

vieta bērniem, kuri var pildīt mājas darbus stundu starplaikos vai gaidot autobusu. 

Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un 

uzturēta labā kārtībā no agrā pavasara līdz vēlam rudenim. Par puķu dobēm un mauriņu rūpējas 

skolas tehniskais personāls.  
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 Sagaidot dažus svētkus, skolas pagalmā tiek nostādītas tematiskās māksliniecikās 

instalācijas. 

Katru gadu skolas direktore saņem un apkopo priekšlikumus darba vides uzlabošanai no 

saviem  darbiniekiem . 

Sakārtota estētiskā vide, telpaugi, ērts mācību telpu aprīkojums un iekārtojums veido 

pozitīvu atmosfēru radošam un interesantam mācību procesam.  

 

Stiprās puses.  

1.  Skolai ir gadu gaitā izveidojušās tradīcijas un tiek ieviestas jaunas.  

2. Skolā strādā saliedēts, draudzīgs kolektīvs  

3.  Skolā ir detalizēti izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību.  

4.  Skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga.  

5.  Skolas vides sakārtošanā un telpu noformēšanā tiek iesaistīti arī audzēkņi.  

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

1.  Turpināt popularizēt skolas tēlu Zilupes novadā. 

2.  Sadarbojoties ar pašvaldību,  turpināt meklēt risinājumus un iespējas skolas remontam.  

3.  Turpināt izkopt un attīstīt skolas tradīcijas.  

 

JOMA – 6. IESTĀDES RESURSI  
 

Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  
 

Skolā ir pietiekošs telpu skaits, lai nodrošinātu visu programmu sekmīgu īstenošanu.  

5 telpās notiek individuālās stundas, ir divas mūzikas teorijas kabineti, dejas nodarbību zāle, 

zīmēšanas un gleznošanas kabinets, 5 darbnīcas: veidošanas darbnīca, 2 kokapstrādes darbnīcas, 

klūgu pīšanas darbnīca, aušanas darbnīca. Kolektīvās muzicēšanas nodarbības, eksāmeni, mācību 

koncerti, izstādes un  radošie pasākumi notiek zālē.  

Mācību telpas ir aprīkotas atbilstoši īstenojamo programmu prasībām ar mūzikas 

instrumentiem, mēbelēm, spoguļiem mācību procesa vajadzībām, nošu pultīm, baleta stēniem, 

molbertiem, keramikas apdezināšanas krāsni, stellēm, datoriem, audio iekārtām. Telpu lielums ir 

atbilstošs izglītības programmu specifikai un audzēkņu skaitam.  

Skolas bibliotēkā ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un attiecīgas izglītības 

programmas apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Nepieciešamības gadījumā 

audzēkņiem pieejami kopētāja pakalpojumi.  

IP “Deja –Dejas pamati” konkursiem un festivāliem, koncertiem un citām radošajām 

aktivātēm skola pārsvarā nodrošina audzēkņus arī ar dejotāju skatuves tērpiem.  

“Vizuāli plastiksā māksla” programmas īstenošanai tiek nodrošināti visi nepieciešamie 

mācību līzdekļi: kartons, ģipša reļjefi, ģipša krūšutēls, māls, zāģmateriāli, dzija, klūgas u.c. 

Plānojot kārtējā gada budžetu, visi skolotāji iesniedz savus priekšlikumus mācību 

līdzekļu klāsta papildināšanai savā priekšmetā atbilstoši īstenojamo programmu prasībām, 

tādējādi mācību grāmatu klāsts katru gadu tiek papildināts ar aktuālāko, jaunāko nošu materiālu, 

metodisko literatūru, papildus izziņas materiālu audzēkņiem. Novērtēšanas periodā  skola 

iegādājusies vijoli, klarneti; Flautu J.TREVOR, digitālās klavieres YAMAXA, Alta Saksofonu 

JUPITER  JAS – 567 GL, Eifoniju SOUND STATION SEU10G, Akordeonu HONER 80B.        

              Mūzikas teorijas kabinetos ir nodrošināta piekļuve internetam, kas nodrošina krāsaināku 

stundu norisi, tiek izmantotas audio un video iekārtas, arī izveidota fonotēka ar nepieciešamiem 

CD ierakstiem. Skolā ir viens portatīvais dators, kas ļauj katram skolotājam pielietot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mācību procesā. 

Katrs skolotājs ir atbildīgs par klasē esošo materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu 

uzturēšanu kārtībā un to drošu izmantošanu.  
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Skolā regulāri notiek mūzikas instrumentu skaņošana un apkope, tiek veikti 

nepieciešamie iekārtu remonti. Skolotāji seko, lai arī audzēkņi regulāri veiktu savu personīgo 

mūzikas instrumentu apkopi un nepieciešamības gadījumā remontu. 

 

Kritērijs – 6.2. Personālresursi  
 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls: 

priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls un tehniskie darbinieki.  

Skolā strādā 14 skolotāji, 10 no tiem ir augstākā izglītība, vienam vidējā speciālā 

izglītība, augstskolas sertifikāts ar tiesībām mācīt interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības programmās, 3 skolotājiem ir maģistra grāds un viena skolotāja ar augstāko izglītību 

mācās maģistratūrā. 

 Skolotāju izglītība un profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Skolotāji ļoti aktīvi iesaistās profesionālās kvalifikācijas pilnveidē. (Sk. Pašnovērtējuma 8.-

9.lpp.). 

Skolas vadība regulāri seko līdzi, lai skolotāji celtu savu kvalifikāciju paredzētajos 

termiņos, rīko pieredzes apmaiņas braucienus uz citām skolām. Skolas budžetā vienmēr tikusi 

paredzēta nauda kursu apmaksai. Pēdējos divus gadus skolotāji aktīvi apmeklē ESF finansētos 

kursus un meistarklases savos mācību priekšmetos, kurus rīko Kultūras nemateriālā mantojuma 

centrs. Informācija par katra skolotāja profesionālo pilnveidi tiek apkopota elektroniskajā datu 

bāzē VIIS un skolas atskaitēs par mācību gadu. Apmeklēto kursu apliecību kopijas atrodas katra 

skolotāja personas lietā. Katrā mācību gadā tiek aktualizēts skolotāju profesionālās pilnveides 

plāns un regulāri tiek atzīmēta izpilde.  

 2010./2011. un 2011./2012.mācību gados 6 Zilupes mūzikas un mākslas skolas skolotāji 

piedalījās ESF rīkotajā projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”. Vērtēšanas komisija izvērtēja skolotāju darbu un piešķira 3. kvalitātes 

pakāpi. Pašlaik 2 skolotāji piedalās minētā projekta 6.posmā un arī pretendē un 3.kvalitātes 

pakāpi. 

Skolotāji ne tikai strādā ar audzēkņiem, bet paši aktīvi iesaistās skolas pasākumu 

organizēšanā un norisē, uzstājās koncertos skolā un pilsētā. 

 

Stiprās puses.  

1.  Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls;  

2.  Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai;  

3.  Mācību tehniskie līdzekļi ir labā kārtībā;  

4.  Skolotāji aktīvi iesaistās profesionālās kvalifikācijas pilnveidē. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  
1.  Meklēt ceļus un iespējas dažādu ES fondu piesaistei.  

2.  Atbalstīt plašāku pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos.  

 

JOMA – 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Kritērijs – 7.1. Iestādes darba pašvērtējums un attīstības plānošana  
 

Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu, organizē kontroles un 

vērtēšanas procesu, vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajām personām, laiku un 

vērtēšanas kritērijiem. Skolas pašvērtējuma sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota.  

Pašvērtējuma process ir virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā skolas darba jomā. Informācijas 
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uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un mācību 

gada darba plānam.  

Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, veicina un atbalsta pašvērtēšanas 

procesu un skolas darbinieku iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo 

uzlabojumu noteikšanā.  

Skolas darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem, audzēkņiem 

un vecākiem.  

Skolā ir noteiktas attīstības prioritātes. Ir izstrādāts skolas Attīstības plāns no 2010. līdz 

2014. gadam. Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti Mācību gada galvenie uzdevumi, 

Mācību plāns, Mācību-audzināšanas plāns un Darba plāns, kuru izpilde tiek kontrolēta un 

analizēta pedagoģiskajās sēdēs.  

Skolas Attīstības plāns tika apspriests Skolas padomes sēdē. Ar skolas attīstības 

prioritātēm iepazīstināti skolotāji, darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki. To realizācija tiek 

kontrolēta un analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs. Tiek izstrādātas nākamā mācību gada 

prioritātes, kas ir pamats gada darba plānu izstrādei.  

Katru pusgadu pedagoģiskajās sēdēs tiek izvērtēti audzēkņu mācību sasniegumi. 

Mācību gada noslēgumā tiek sagatavots Mācību gada darba pārskats, kurš glābājas skolā 

atbilstoši Lietu nomenklatūras noteiktiem termiņiem. Pārskatā tiek atspoguļota skolas darbība 

visās jomās un tās pašvērtējums. Pašvērtējums ir objektīvs un pietiekami pamatots. Tādejādi 

rodas iespēja objektīvāk plānot turpmāko darbību, konstatēt stiprās un vājās puses.  

Notiek materiāli tehnisko resursu atjaunošanas plānošana un saskaņošana ar dibinātāju. 

 

Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  
 

Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kuri 

izstrādāti un atbalstīti pedagoģiskajā padomē vai skolas kopsapulcē. Skolā ir visa nepieciešamā 

dokumentācija, skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti precīzi, demokrātiski, 

ievērojot visas tiem izvirzītās prasības. Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un sakārtoti atbilstoši apstiprinātajai Lietu nomenklatūrai. Pastāvīgi un 

ilgstoši glabājamās lietas ik pēc trīs gadiem tiek apkopotas un nodotas glabāšanā Rēzeknes 

Zonālajā Valsts arhīvā. 

Izglītības iestādē ir izveidota Pedagoģiskā padome, Skolas padome. Visas padomju sēdes 

tiek protokolētas un glabājās atbilstoši Lietu nomenklatūras prasībām. Aktuālākā informācija 

izvietota skolotāju istabā.  

Ar katru darbinieku ir noslēgts Darba līgums, kura neatņemama sastāvdaļa ir Amatu 

apraksts. Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba struktūru, 

pienākumiem, pakļautību un atbildības jomām. To nosaka Darba kārtības noteikumi, kas 

izstrādāti un pieņemti skolas darbinieku pilnsapulcē.  

Skolas vadības struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, 

kontrolē un izvērtē rezultātus. Skolā ir optimāls darbinieku skaits. Skolas direktoram ir  

pusslodzes vietnieks mācību darbā. Vietnieka darba pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta 

amatu aprakstā.  

Direktors deleģē funkcijas, organizē un nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktors uztur lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolas 

darbiniekiem, pašvaldību, vecākiem un audzēkņiem.  Direktors konsultējas ar darbiniekiem 

svarīgu jautājumu izlemšanā, bet civiltiesisko atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu vienmēr 

uzņemas pats. Direktors analītiski veido vadības komandu, pārrauga dažādu līmeņu darbinieku 

pienākumu izpildi, prot deleģēt funkciju izpildi.  
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Kritērijs – 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

 
Zilupes Mūzikas un mākslas skolai ir regulāra sadarbība: 

 Ar Kultūras ministriju un Kultūrizglītības un nematerīālā mantojuma centru - par 

izglītības satura jautājumiem un pedagogu profesionālo tālākizglītību. 

 Ar Zilupes novada pašvaldību – par visiem jautājumiem, saistītajiem ar skolas attīstību; 

 Ar Zilupes novada pašvaldības izglītības nodaļu – par vispārējiem pedagoģiskiem 

jautājumiem; 

 Ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu – par konkursu organizēšanu un norisi 

Rēzeknes reģionā; par dažādo metodisko jautājumu risināšanu un konsultāciju 

sniegšanu; par skolas absolventu izglītību profesionālās vidējās mūzikas izglītības 

programmās; 

 Ar Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu – ikgadējā IP “Deja - Dejas pamati” audzēkņu 

festivāla “Dejotprasme” rīkošanā; meistarklašu organizēšanā; skolotāju profesionālās 

tālākizglītības jomā; 

 Ar Daugavpils Universitāti – par studentu  pedagoģiskās prakses nodrošināšanu; 

 Ar Rēzeknes  reģiona mūzikas skolām JIRMVS, Ludzas MP, Varakļānu MMS, Viļānu 

MMS, Kārsavas MS, Maltas MS, Balvu MS, Gulbenes MS, Viļakas MMS, Baltinavas 

MMS  ikgadējā Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāla rīkošanā; 

 Ar J.Soikāna Ludzas Mākslas skolu, Špoģu Mūzikas un mākslas skolu, Ludzas Poļu un 

Krievu kultūras biedrību  - sadraudzības radošo pasākumu rīkošanā; 

 Ar Ludzas Tautas namu, Zilupes Tautas namu, Zilupes vidusskolu, Zilupes Pirmsskolas 

izglītības iestādi, Zilupes Sociālās aprūpes centru, Nirzas pamatskolu, Pasienes 

pamatskolu  – audzēkņu koncerpieredzes veidošanas jomā; 

 Ar Ludzas un Zilupes Bērnu un jauniešu centriem – interešu izglītības programmu 

īstenošanas jomā;  

 Ar Ludzas novadpētniecības muzeju – audzēkņu mākslas darbu izstāžu organizēšanā; 

 

Stiprās puses.  
1.  Regulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba virzieni.  

2.  Visi skolotāji izstrādā savu darba pašvērtējumu un daudzi aktīvi iesaistās skolas darba 

vērtēšanā.  

3.  Skolas attīstības plāns ir izstrādāts, balstoties uz iepriekš paveikto.  

4.  Tiek veidoti darba plāni katram mācību gadam.  

 

Tālākās attīstības vajadzības.  
1.  Lielākā mērā iesaistīt skolotājus skolas pašnovērtēšanas procesā.  

2.  Izstrādāt skaidrāku analītiskā pašvērtējuma pusi.  

3.  Regulāri veidot un publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu.  

4.  Skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību apzināšanā vairāk iesaistīt 

audzēkņus un vecākus.  

5.  Publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu novada mājas lapā. 

6. Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas attīstības plānu visiem 

interesentiem. Publicēt attīstības plānu novada mājas lapā. 

7.  Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles darbu.  

8.  Uzsākt sadarbību ar ārzemju partneriem, iesaistoties Comenius projektos. 

9.  Censties iesaistīties audzēķnu un pedagogu apmaiņas projektos ar citu valstu skolām.  
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6.  CITI SASNIEGUMI  

 

6.1.  Kultūrvides veidošana. 
 

Zilupes Mūzikas un mākslas skolu var pamatoti uzskatīt par pilsētas un novada 

kultūrvides veidotāju. Skolas audzēkņi un skolotāji ne tikai aktīvi iesaistās dažādos pilsētas un 

novada koncertdzīves pasākumos, bet lielu šo pasākumu daļu arī paši organizē.  

Sakarā ar to, ka skolā tiek īstenotas ļoti dažādas mākslinieciskās izglītības programmas, ir 

izveidota raksturīgā skolas darbības īpatnība – integrētās apmācības paņēmienu pielietojums ne 

tikai mācību stundās, bet arī radošajos pasākumos. Šāda veida pasākumos radošajā formā tiek 

risinātī vairākie izglītības un audzināšanas uzdevumi:  

 Vienā pasākumā tiek apvienoti dažu skolas izglītības programmu audzēkņi, viņu darbi un 

priekšnesumi, kas veido audzēkņos komandas darbības iemaņas.  

 Pasākuma skatītāji tiek iepazīstināt ar Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un 

skolotāju daudzveidīgajām radošajām iespējām. 

 Tiek attīstīts audzēkņu un skolotāju kopīgais darbs, kura rezultātā skolā uzlabojas 

psiholoģiskā gaisotne un attiecības starp skolotājiem, audzēkņiem un vecākiem. 

 Tiek attīstīta sadarbība ar kultūras un izglītības iestādēm ne tikai Zilupē, bet arī kaimiņu 

novados. 

Šāda veida pasākumi pieprasa ilgstošo sagatavošanos, tādejādi mācību gadā skatītājiem tiek 

piedāvāts ne vairāk kā viens, bet ļoti interesants un spilgts radošais projekts.  

Novērtēšanas periodā skolas audzēkņi un skolotāji izveidoja sekojošos integrētos radošos 

pasākumus: 

 2008./2009. mācību gads. Horeogrāfiskais iestudējums „Pēterītis un Vilks”. Iestudējumā 

tika pielietota S.Prokofjeva mūzika un piederošs „Pēterītim un Vilkam” literārais teksts. 

Sergeja Prokofjeva muzikālā pasaka ir paredzēta simfoniskā orķestra atskaņojumam, lai 

iepazīstināt klausītājus ar dažādiem simfoniskā orķestra mūzikas instrumentiem un 

iekļauta mācību priekšmeta „Mūzikas literatūra” programmā. Dejas skolotāja Oksana 

Štrauha un gandrīz visi dejas programmas audzēkņi iecerēja parādīt pasaku 

netradicionālā žanrā un mācību priekšmeta „Macību prakse” ietvaros izveidoja 

horeogrāfisko kompozīciju – teātra izrādi, kuru noskatījās ne tikai skolas audzēkņi un 

Zilupes iedzīvotāji, bet arī Ziemeļltagales mūzikas skolu audzēkņi un skolotāji un gandrīz 

visu Latvijas skolu, kur tiek īstenota izglītība programma „Deja – Dejas pamati”, 

audzēkņi un skolotāji. 

Šo projektu skola veidoja sadarbībā ar Latvijas Kultūrkapitālfondu, kurš izdalīja 300.00 

LVL  skatuves tērpu šūšanai. 

Teātra izrāde „Pēterītis un Vilks” Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

izpildījumā tika ierakstīta DVD un uzdāvināta skolām, kuras vēlējās lietot to, kā mācību 

materiālu par tēmu „Mūzikas instrumenti” un S.Prokofjeva mūzikas klausīšanai. 

 2009./2010. mācību gads. F.Šopēna 200.gadu jubilejai veltīts koncerts-lekcija. Koncertu 

gatavoja un vadīja mūzikas literatūras skolotāja Vera Doreiko-Sinkeviča. Pirms izrādei 

Šopēna mūziku klausījās arī vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi. Savus iespaidus par 

mūziku viņi atspoguļoja zīmējumos un gleznās. Labāko darbu izstāde izrotāja skolas 

vestibilu, nesot iekšā romantisma gaisotni un sagatavojot koncerta apmeklētājus 

F.Šopēna mūzikas uztveršanai.  

Muzikālos koncertnumurus izpildīja klavierspēles programmas skolotāji un audzēkņi. 

Dejas programmas skolotāja un audzēkņi arī izveidoja horeogrāfisko priekšnesumu, 

mūzikas noformējumā izmantojot Šopēna skaņdarbus.  

Viss koncerts noritēja vienotajā kompozīcijā, kura iepazīstināja skatītājus gan ar 

F.Šopēna dzīves interesantākiem faktiem, gan ar komponista daiļradi, gan ar Šopēnam 

veltītiem literāriem darbiem. 
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Pasākuma apraksts publicēts 09.03.2010. laikrakstā „Ludzas zeme”. 

 2010./2011. mācību gads. Zilupes mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas 

„Vizuāli plastiskā māksla” absolventu noslēguma darbu izstāde un prezentācija 

„Noskaņojumi” Ludzas novadpētniecības muzejā 2011.gada 28.aprīlī.  

Lirisks un izglītojošs sarīkojums, kurš noritēja draudzīgā atmosfērā. Izstādei tika 

izmantoti 28 dažu gadu skolas absolventu noslēguma darbi. Sakarā ar to, ka pasākums 

tika organizēts Ludzā un vajadzēja ņemt vērā transporta iespējas, literāri-muzikālās 

kompozīcijas iestudējumā piedalījās 12 mūzikas programmu audzēkņi un 2 dejas 

programmas audzēknes ar vairākiem priekšnesumiem. Bērni bija ieinteresēti piedalīties 

tik interesantā, sarežģītā un labas sagatavotības pieprasošā pasākumā. 28.aprīlī Zilupes 

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji piedalījās mākslas izstādes prezentācijā. 

Prezentācijas gaitā tika pastāstīts par visiem izstādē izvietotiem mākslas darbiem un to 

autoriem. Lai uzturēt attiecīgo noskaņojumu, prezentācijas dalībnieki lasīja dzejoļus un 

sniedza skatītājiem muzikālos priekšnesumus. Visa prezentācija tika pasniegta vienotā 

literāri-muzikālajā kompozīcijā. 

Skatītāji un dalībnieki iepazinās ar daudzveidīgiem mākslas darbiem un to autoriem, 

noklausījās interesantu dzejoļu un mūzikas skaņdarbu kvalitatīvo izpildījumu. Skatītāju 

labvēlība un ieinteresētība iedvesmoja koncerta dalībniekus tālākai radošai darbībai.  

Pasākuma apraksts publicēts 06.05.2011. laikrakstā „Ludzas zeme”. 

 Horeogrāfiskais iestudējums „Muša Cakatuša”. Pazīstamā K.Čukovska bērnu pasaka tika 

iestudēta dejā. Iestudējumā piedalījās gandrīz visi Zilupes Mūzikas un mākslas skolas IP 

„Deja – Dejas pamati” un Ludzas BJC dejas pulciņa audzēkņi. Iestudējuma muzikālo 

noformējumu veidoja mūzikas literatūras un mūzikas teorijas skolotāji. Spilgta un 

krāsaina izrāde tika gatavota gandrīz divus mācību gadus. Sakarā ar to, ka iestudējumā 

piedalījās vairāk nekā 50 dejotāji, daudz laika tika veltīts kopmēģinājumiem, tērpu un 

dekorāciju sagatavošanai.  

Iestudējumu noskatījās Ludzas un Zilupes novada iedzīvotāji un X Ziemeļlatgales 

mūzikas skolu festivāla dalībnieki. 

19.-21.06.2011. uz kruīza kuģa „Rīga-Stokholma-Rīga”, Starptautiskajā konkursā „Talent 

show 2011” International Music TV Festivāla „Amberstar” ietvaros horeogrāfiskais 

iestudējums „Muša-Cakatuša” ieņēma I vietu nominācijā „Show Program”. 

 

 6.2.  Projektu īstenošana. 

 
 Novērtēšanas periodā Zilupēs Mūzikas un makslas skola tika īstenoti ļoti svarīgi projekti.  

 2006./2007.mācību gads. Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mākslas un 

mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros tika realizēts 

projekts „Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde”. 

Projektā tika piesaistīts Zilupes novada domes līdzfinansējums 246.00 LVL apmērā un 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 1300.00 LVL apmērā.   

Projekta īstenošanas rezultātā skolas keramikas darbnīcai tika iegādāta keramikas 

apdedzināšanas krāsns un sakara ar to risināti sekojošie uzdevumi:  

- Tika pilnveidots mācību process vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem mācību 

priekšmetā „Veidošana”. 

- Tika dota iespēja nodarboties ar keramiku pulciņos arī bērniem un jauniešiem, 

kuru nemācās Zilupes Mūzikas un mākslas skolā. 

- Pašlaik plašām skatītāju lokam ir iespēja apskatīt izstādēs Zilupes Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņu darbus, izpildītos daudzveidīgājās mākslas tehnikās un tiek 

veicināta interese skatītāju un jauno mākslinieku interese par tradicionālo amatniecības 

nozari – keramiku. 
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 2008./2009. mācību gads. Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Bērnu un 

jauniešu teātra attīstība” ietvaros tika realizēts projekts „Horeogrāfiskā iestudējuma 

izrāde.”  

Projektā tika piesaistīts Zilupes novada domes līdzfinansējums 300.00 LVL apmērā un 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 300.00 LVL apmērā. Projekta īstenošanas 

rezultātā tika izgatavoti skatuves tērpi horeogrāfiskajam iestudējumam „Pēterītis un 

Vilks”. 

 2009./2010.mācību gads. Sorosa fonda Latvija programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” 

ietvaros tika realizēts projekts ”Kokapstrādes darbnīcas izveidošana Zilupes Mūzikas un 

mākslas skolā”.  

Kopējais projekta budžets – 24 000 EUR. 

Projekta īstenošanas rezultātā tika risināti sekojošie uzdevumi: 

- Izveidota kokapstrādes darbnīca, kurā nodarbojas ne tikas Zilupes Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņi, bet arī visi ieinteresētie jaunieši. 

- IP „Vizuāli plastiskā māksla” ietvaros paplašinātas mācību priekšmeta „Darbs 

materiālā” radošās iespējas. 

- Plašām skatītāju lokam ir iespēja apskatīt izstādēs Zilupes Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu darbus, izpildītos daudzveidīgājās mākslas tehnikās un tiek veicināta 

interese skatītāju un jauno mākslinieku interese par tradicionālo amatniecības nozari – 

kokapstrādi. 

- Notiek vissenāko tradicionālo amatu saglabāšana, kas ietekmē dzimtās puses un 

sabiedrības attīstību, saudzējot Latgales tautas nacionālās vērtības. 

 

  

6.3. Skolas saglabāšana. 
 

Viens no svarīgākajiem Zilupes Mūzikas un mākslas skolas pēdējo gadu sasniegumiem ir 

tas, ka konsolidācijas pasākumu rezultātā, 2009. gadā krasi samazinātā budžeta ietvaros skola ir 

spējusi izdzīvot, pastāvēt un attīstīties. 
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7. Pašnovērtējums atbilstoši kritērijiem.  

 
Joma Kritērijs Skolas 

pašnovērtējums 

1. Mācību saturs 1.1. Skolā īstenotās izglītības programmas Labi 

2. Mācīšana  un  mācīšanās 2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3. Izglītojamo sasniegumi 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Labi 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 

darbos 

Labi 

4. Atbalsts izglītojamajiem 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

Labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā Labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 

Pietiekami 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5. Iestādes vide 5.1. Mikroklimats Labi 

5.2. Fiziskā vide Ļoti labi 

6. Iestādes resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

6.2. Personālresursi Labi 

7. Iestādes darba organizācija, 

vadība un  kvalitātes 

nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pāsvērtēšana un attīstības 

plānošana 

Labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

Labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Labi 
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8. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠVĒRTĒJUMĀ 

IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM)  
 
1. Joma MĀCĪBU SATURS  

 

 Sekot izmaiņām un reformām izglītības sistēmā, izvērtēt tās un operatīvi ieviest 

progresīvās pārmaiņas.  

 Pārskatīt un aktualizēt izglītības programmu saturu.  

 

2.Joma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

 

 Turpināt skolotāju tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un 

jaunākajām tehnoloģijām, tā padarot mācību procesu interesantāku, modernāku un 

kvalitatīvāku.  

 Pilnveidot skolotāju profesionālās darbības kvalitātes noteikšanas kritērijus.  

 Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas literatūru.  

 Attīstīt audzēkņu paškontroles prasmes, tā uzlabojot viņu attieksmi pret mācību darbu.  

 Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanas un analīzes vienoto 

sistēmu.  

 Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot audzēkņu pašvērtējumus.  

 Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus. 

 

3.Joma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  

 

 Turpināt pilnveidot audzēkņu sasniegumus, dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem audzēkņiem, lai veicinātu augsta līmeņa sasniegumus. 

 Īstenot sadarbību starp skolotājiem un vecākiem, lai sniegtu atbalstu audzēkņiem 

sasniegumu uzlabošanai. 

 Visu mācību priekšmetu skolotājiem turpināt darbu audzēkņu  mācību sasniegumu 

dinamikas izpētē, to regulāri izmantojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību 

metožu izvēlē.  

 

 

4.Joma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  

 

 Turpināt un paplašināt audzēkņu piedalīšanos dažādos skolas, pilsētas, kā arī Latgales 

reģiona un Latvijas mēroga kultūras pasākumos, festivālos, konkursos.  

 Meklēt risinājumus lielākam pedagogu atbalstam darbā ar talantīgiem audzēkņiem. 

 Pilnveidot vecāku izglītošanas darbu, vecāku dienās piedāvājot viņiem arī lekcijas par 

jautājumiem, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, fizisko un garīgo veselību.  

 Efektīvāk iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā, plānošanā un skolas vides uzlabošanā.  
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5.Joma IESTĀDES VIDE  

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.  

 Turpināt izkopt un attīstīt skolas tradīcijas.  

 Turpināt iekārtot klases, kurās jānodrošina modernu un mūsdienīgu tehnoloģiju 

uzstādīšanu.  

 Veidot sadarbības projektus ar pašvaldību par skolas apkārtnes sakopšanu un labiekārtošanu. 

 

6.Joma IESTĀDES RESURSI  
 

 Meklēt ceļus un iespējas dažādu ES fondu piesaistei.  

 Atbalstīt plašāku skolotāju iesaistīšanos dažādos projektos, koncertos un radošajos 

pasākumos. 

 
7.Joma IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA  

 

 Palielināt personāla lomu izglītības iestādes pašvērtēšanas procesā.  

 Pašvērtēšanas procesā iegūto informāciju ņemt par pamatu, plānojot turpmāko darbu 

struktūrvienībās.  

 Veidot dziļāku analītisku vērtējumu un analīzi ikvienai darbības sfērai.  

 Paplašināt sadarbību ar Zilupes novada pašvaldību mūzikas un mākslas skolai aktuālās 

jomās.  

 

 

 

 

Zilupes Mūzikas un mākslas skolas direktore:  Vera Doreiko-Sinkeviča 
     (vārds, uzvārds) (paraksts)  

 
Z.v. 


