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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Taustiņinstrumentu 

spēle Klavierspēle 

20V212011  P-15922 12.09.2017 52 52 

Taustiņinstrumentu 

spēle Akordeona spēle 

20V212011  P-15923 12.09.2017 5 4 

Stīgu instrumentu 

spēle Vijoles spēle 

20V212021  P-15924 12.09.2017 37 36 

Stīgu instrumentu 

spēle Čella spēle 

 

20V212021  P-15926 12.09.2017 10 10 

Stīgu instrumentu 

spēle Kokles spēle 
20V212021  P-15927 12.09.2017 7 7 

Stīgu instrumentu 

spēle Kontrabasa spēle 
20V212021  P-13567 03.03.2016 4 4 

Stīgu instrumentu 

spēle Ģitāras spēle 
20V212021  P-15928 12.09.2017 13 13 

Pūšaminstrumentu 

spēle Flautas spēle 
20V 212031  P-15929 12.09.2017 9 8 

Pūšaminstrumentu 

spēle Klarnetes spēle 
20V 212031  P-15930 12.09.2017 11 9 

Pūšaminstrumentu 

spēle Saksofona spēle 
20V 212031  P-15931 12.09.2017 5 4 

Pūšaminstrumentu 

spēle Trombona spēle 
20V 212031  P-15936 12.09.2017 6 6 

Pūšaminstrumentu 

spēle Mežraga spēle 
20V 212031  P-15934 12.09.2017 3 3 

Pūšaminstrumentu 

spēle Obojas spēle 
20V 212031  P-15932 12.09.2017 9 8 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56537&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56538&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56539&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56541&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56542&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52991&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56543&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56544&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56545&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56546&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56551&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56549&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56547&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


Pūšaminstrumentu 

spēle Fagota spēle 
20V 212031  P-15933 12.09.2017 5 4 

Pūšaminstrumentu 

spēle Trompetes spēle 
20V 212031  P-15935 12.09.2017 7 7 

Pūšaminstrumentu 

spēle   Eifonija spēle 
20V 212031  P-15938 12.09.2017 1 1 

Sitaminstrumentu 

spēle 

Sitaminstrumentu 

spēle 

20V 212041  P-15939 12.09.2017 17 16 

Kora klase 20V212061  P-15940 12.09.2017 53 51 

Pūšaminstrumentu 

spēle Klarnetes spēle 
30V212031  P-15946 12.09.2017 

 

1 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle Saksofona spēle 
30V212031  P-15947 12.09.2017 1 1 

Stīgu instrumentu 

spēle Kokles spēle 
30V212021  P-15945 12.09.2017 1 1 

Taustiņinstrumentu 

spēle Klavierspēle 
30V212011  P-15941 12.09.2017 2 2 

Vizuāli plastiskā 

māksla 
20V211001  P_1471 22.07.2019 224 205 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

58 Pozitīva mikroklimata 

veidošana un uzturēšana ir 

veicinājusi pedagogu 

nemainīgumu. Finansiālais 

un tehniskais nodrošinājums, 

kā izaicinājums un stimuls. 

Profesionālās pilnveides 

nodrošinājums. Metodiskā 

atbalsta nodrošinājums. 

Pedagogu mainība 

novērojama pedagogu 

prombūtnes aizvietošanā. 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56548&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56550&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56553&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56554&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56555&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56561&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56562&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56560&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56556&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56556&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60665&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

nav  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

12 Saimnieciski 

administratīvais personāls. 

Atbalsta personālu iestādē 

veido arī metodisko komisiju 

vadītāji.  

 

 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam) 

Definētā prioritāte Sasniegtais rezultāts 

Ieviest skolvadības sistēmu E-klase Ir ieviesta E-klase 

Turpināt pilnveidot mācību programmu saturu, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu mūzikas un 

mākslas izglītības piedāvājumu skolā 

2020.gada rudenī pārskatītas un aktualizētas 

visas mācību programmas 

Aktivizēt vecāku līdzatbildību audzēkņu 

izglītošanas procesā, iesaisti Skolas attīstības 

procesā 

E-klases iespēju dēļ, saziņa ar vecākiem kļuvusi 

ļoti efektīva, operatīva. Ļoti svarīgi tas bija 

attālināto mācību periodā. 

Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi 

atbilstoši mūsdienīga mācību procesa vajadzībām. 

Piesaistīt finansējumu materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošanai/atjaunošanai, rakstot projektus. 

2021.gadā piesaistot KKF līdzekļus iegādāts 

fagots mūzikas nodaļai un fotokamera ar statīvu 

mākslas nodaļai. Iegādāti vairāki laptopi, 

projektors. 

Turpināt remontēt un labiekārtot Skolas telpas un 

pagalmu. 

Izremontēts 3.stāva gaitenis, paplašināta 

audzēkņu garderobe, uzlabots 1.stāva gaiteņa 

apgaismojums. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

2.1. Izglītības iestādes misija –  

Skola ir profesionālās ievirzes izglītības mūzikā un mākslā aktīvs realizētājs, kas 

attīsta bērnu un jauniešu radošumu un konkurētspēju kā garantiju pilsētas un valsts 

nākotnei – radošai un stiprai kultūras kopienai. Mēs rūpējamies par mantoto un 

iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu, izplatīšanu, attīstām 

daudzveidīgu kultūras vidi, kā arī pilnvērtīgi iekļaujamies un darbojamies pilsētas un 

Latvijas kultūras telpā. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  

Iestāde, kurā ikviens ir piederīgs radošam procesam un izaicinājumiem, kura mainās 

līdzi laikam un turpina tradīcijas laikmetīgā garā, cienot esošo un liekot tam pārtapt 

par jaunajai paaudzei interesantu un kopjamu. Ikviena garīgās pilnveides vajadzību 

izveide un nostiprināšana visa mūža garumā. 

 



2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – 

Cieņa, profesionalitāte, sadarbība, degsme 

 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti, 

saskaņā ar skolas attīstības plānā noteikto 

Joma Kritērijs Sasniegtie rezultāti 

Atbilstība mērķiem Kompetences un sasniegumi: 

Ātra un efektīva datu izgūšana 

un analizēšana par mācību 

darbu, ieviešot skolvadības 

sistēmu E-klase.  

Mērķis - Digitalizēt, padarīt 

efektīvāku mācību procesa 

vadīšanu, pārraudzību, analīzi 

Ir ieviesta skolvadības sistēma 

E-klase. 

Ir noteikta kārtība, kādā 

pedagogi aizpilda e-žurnālu, e-

dienasgrāmatu. 

Ir notikušas apmācības 

pedagogiem e-klases lietošanā.  

Ir aizpildīti e-žurnāli, e-

dienasgrāmatas, e-liecības, 

kopsavilkuma žurnāli. 

Kvalitatīvas mācības Mācīšana un mācīšanās: 

uzlabot mācību procesa vadību, 

pārskatāmību, analīzi, kā arī  

savstarpējo komunikāciju, 

korektu informācijas apriti,  

laika ietaupīšana obligātās 

dokumentācijas aizpildīšanā, 

ieviešot skolvadības sistēmu E-

klase.  

Mērķis - Digitalizēt, padarīt 

efektīvāku mācību procesa 

vadīšanu, pārraudzību, analīzi. 

Ir ieviesta skolvadības sistēma 

E-klase. 

Ir aizpildīti e-žurnāli, e-

dienasgrāmatas, e-liecības, 

kopsavilkuma žurnāli. 

Ir ātra un efektīva saziņa, 

informācijas aprite  ar 

audzēkņiem, vecākiem, 

pedagogiem, skolas personālu. 

Ir laika ekonomija obligātās 

dokumentācijas aipildīšanā. 

Ir efektīva mācību procesa 

pārraudzība un analīze. 

Iekļaujošā vide Infrastruktūra un resursi: 

turpināt remontēt un labiekārtot 

Skolas telpas un pagalmu. 

Mērķis - Veidot rosinošu, 

estētiski pievilcīgu, drošu 

mācību vidi. 

Ir izremontēts 3.stāva gaitenis, 

tajā ir patīkami uzkavēties.  

Ir būtiski paplašināta skolas 

garderobe, ir vieta maiņas 

apaviem un mūzikas 

instrumentiem.  

Nomainīts 1.stāva 

apgaismojums, foajē ir kļuvis 

gaišāks, modernāks, tiek taupīti 

energoresursi. 

Audzēkņiem, pedagogiem 

pastiprinājusies piederības 

sajūta skolai. 



Laba pārvaldība Atbalsts un sadarbība: uzlabot 

saziņu ar vecākiem padarot 

mācību darbu vēl efektīvāku, 

ieviešot skolvadības sistēmu E-

klase.  

Mērķis - Nodrošināt ātru, 

kvalitatīvu, efektīvu saziņu ar 

vecākiem. 

Ir ieviesta skolvadības sistēma 

E-klase. 

Notiek regulāra un savlaicīga 

informācijas apmaiņa ar 

vecākiem, kas ļoti būtiski 

pandēmijas apstākļos.  

Ir laika ekonomija saziņā ar 

vecākiem. 

Ir lielāka vecāku iesaistīšanās  

mācību procesa norisē. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas pašvērtēšanā un attīstības plānošanā 

tiek iesaistīti visi skolas pedagogi, darbinieki. 

Veicot aptaujas un individuālas sarunas tiek 

formulēts audzēkņu un viņu vecāku viedoklis 

Veicināt visu iesaistīto pušu dziļāku izpratni un 

iesaistīšanos pašvērtēšanas un attīstības 

plānošanas procesā. Regulāri pārskatīt un 

aktualizēt uzstādītos mērķus 

Darbiniekiem tiek deleģēti pienākumi un 

pārraudzīta to kvalitatīva izpilde, nodrošināta 

regulāra informācijas apmaiņa.  

Attīstīt efektīvāku personāla pārvaldību 

Izveidota efektīva vadības komanda, kura 

regulārās darba sapulcēs apspriež kā aktuālos, 

tā stratēģiskos jautājums, nosprauž tālākos 

soļus darbībai.  

Plānot un īstenot jaunu kompetenču, prasmju un 

zināšanu ieguvi, lai veicinātu personāla vispusīgu 

attīstību izglītības iestādes mērķu sasniegšanai. 

 

Finanšu resursu plānošana un izmantošana ir 

atbilstoša iestādes darba prioritātēm,  

identificētajām vajadzībām un mūsdienu 

prasībām. 

Turpināt sistemātiski uzlabot  un izvērtēt esošo 

izglītības iestādes finanšu  un resursu efektīvu 

pārvaldību. 

 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Ļoti labas nepieciešamās zināšanas par 

iestādes darbības tiesiskuma jautājumiem un 

un normatīvo aktu pārzināšana izglītības 

jomā. 

 

Turpināt pilnveidot skolas iekšējos normatīvos 

aktus, atbilstoši ārējo normatīvu aktuālām 

versijām, notikumiem valstī un skolas attīstības 

stratēģijai. 

Direktore ir profesionāla un uz sadarbību 

vērsta, apveltīta ar labām organizatora 

prasmēm un līdera dotībām. Demokrātisko 

pieeja dažādu jautājumu risināšanā, radot 

ieguldījumu kolektīva saliedēšanā un 

motivēšanā, komandas stiprināšanā. Ir augsta 

atbildība sajūta. 

Padziļināt zināšanas par līderības stratēģijām un 

taktikām, meklēt inovatīvus risinājumus, veikt 

pieredzes apmaiņu veiksmīgās skolās. 



Direktore velta lielu resursu izglītības iestādes 

organizācijas kultūras attīstībā, kas balstīta uz 

cieņpilnu attiecību veidošanu. Atvērtība, 

pieejamība, tolerance, kompromisu māksla ar 

visām iesaistītajām pusēm. 

 

Uzturēt radīto mikroklimatu. Padziļināt zināšanas 

par psihoemocionālo noturību stresa situācijās.  

Direktores rīcība ir ētiska, prot īstenot vārdu 

un darbu saskaņu. 

Turpināt īstenot ētikas pamatprincipiem atbilstošu 

profesionālo darbību. 

 

Direktorei ir cieša sadarbība gan ar dibinātāju, 

gan ar Latvijas Nacionālo kultūras centru 

visdažādākajos jautājumos, tajā skaitā - 

ilgtermiņa interešu jomā -  profesionālās 

ievirzes kultūrizglītības reforma, metodikas 

vai skolvadības jautājumos. 

Turpināt sekot līdzi nozares definētajiem mērķiem 

un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Piedalīties mācību programmu saturu 

pilnveidošanā atbilstoši nozares mērķiem. 

Direktorei ir ļoti labas profesionālās zināšanas 

un prasmes amata pienākumu veikšanai-

pedagoģijas, tiesiskuma, audzināšanas 

aktuālajos jautājumos, šo zināšanu  ieviešana 

iestādes darbā. 

Kopīgas mācības ar skolas pedagogiem, 

savstarpēja stundu vērošana 

 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Atvērta komunikācija, produktīva sadarbība 

ar iestādes dibinātāju 

Uzturēt līdzšinējo sadarbības kvalitāti. 

Cieša, patiesa sadarbība ar vietējo RCB 

filiālbibliotēku Zemgale, apkaimes skolām un 

bērnu dārziem, pārējām Rīgas mūzikas un 

mākslas skolām gan dažādu projektu 

realizācijā, gan pieredzes apmaiņā, gan skolas 

popularizēšanā. 

Uzturēt līdzšinējo sadarbības kvalitāti. 

Iniciatīva jaunu, radošu risinājumu 

meklēšanā. Vienmēr tiek atbalstīta 

neordināras pieejas meklēšana kvalitatīva 

rezultāta sasniegšanai. 

Plānot vairāk resursus pedagaogu apmācībām, 

dalībai semināros, konferencēs, kongresos 

saistītos ar inovācijām.  

Direktore profesionāli veido, vada sadarbības 

un komandas darbu. Viņa izmanto dažādas 

metodes, lai paaugstinātu komandas 

produktivitāti un veidotu pozitīvu gaisotni  

kolektīvā, piemēram, uzticēšanās un citu 

iniciatīvas atbalstīšana, personīga 

iesaistīšanās kopīgo projektu realizācijā, 

komandas saliedēšanas neformālie pasākumi. 

Spēt atvēlēt vairāk laika neformālām sadarbības 

formām ar darbiniekiem. Plānot resursus 

supervīzijas regulārām sesijām. 

Aktīva, cieša un personiska iesaistīšanās 

sadarbībā ar vecākiem. Direktore organizē un 

vada vecāku sapulces, veic saraksti e-pastā un 

E-klasē, regulāri un savlaicīgi informē par 

visām niansēm un pārmaiņām skolas darbā.  

Paplašināt aptauju izmantošanu vecāku viedokļa 

operatīvai noskaidrošanai. Vairāk iesaistīt vecākus 

skolas pašvērtēšanas un attīstības plānošanas 

procesā 



Piedalās Skolas padomes sēdēs un ir aktīva 

saziņā ar padomes priekšsēdētāju. Padomes 

viedoklis tiek uzklausīts, iespēju robežās 

īstenots 

Vairāk iesaistīt Skolas padomi pašvērtēšanas un 

attīstības plānošanas procesā 

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir nepieciešamā izglītība 

un  profesionālā kvalifikācija. 

Turpināt sadarbību ar vidējās profesionālās un 

augstākās izglītības mācību iestādēm 

Skolā darbojas pedagogu profesionālās 

pilnveides kontroles sistēma. Tiek monitorēts  

nepieciešamais stundu apjoms katram 

pedagogam, kā arī nepieciešamība pēc 

aktuālas zināšanu un prasmju apguves.  

Apzināt skolas pedagogu precīzu nepieciešamību 

zināšanu vai prasmju pilnveidošanā, un atrast 

atbilstošu speciālistu, kas spēj to realizēt skolā. 

Ir izstrādāta profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtība. Skolā ir sabalansēta 

slodžu piešķiršanas kārtība, ņemot vērā visus 

faktorus, tai skaitā pedagoga vēlmes un 

iespējas, lai nodrošinātu visu programmu 

īstenošanu un lielo mūzikas kolektīvu 

vadīšanu. 

Pilnveidot pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtību, lai atbalstītu un motivētu 

izcilībai. 

Atbalsts jaunajiem pedagogiem uzsākot darbu 

skolā. Savstarpēja stundu vērošana. Dalīšanās 

ar labās prakses piemēriem. Iesaistīšana 

metodisko materiālu un mācību programmu 

sastādīšanā, aktualizēšanā. Metodiskais darbs 

nodaļās. 

Veicināt vairāk savstarpējo stundu vērošanu. 

Izstrādāt metodiku jēgpilnai stundu vērošanai. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

4.1. Mākslas nodaļas audzēkņu dalība  10. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas 

izstādē  “Vērtību sakta”, kura  ietvēra mākslas darbu konkursu, izstādi Rīgā 

Esplanādē, digitālu ekspozīciju tīmekļa vietnē vertibusakta.lv, 

https://www.facebook.com/vertibusakta/. Pasākuma norise  2020. septembris. 

Skolotājas Paulas Treimanes audzēkne Anastasija Dončenko ar darbu "Es un mana 

mamma" ieguva laureātes diplomu. 

4.2. Skolas svētku izgaismojums un dalība festivālā “Staro mājās” ar gaismas objektiem 

logos un pagalmā https://pmms.lv/lv/aktualitates/get/nid/267 

4.3. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas meistarklase “Saule, koki, pavasaris” 12. 

aprīlis RDIKSD Mūzikas un mākslas skolu Facebook platformā. Vadīja skolotāja 

K.Japiņa. Online platformas izmantošana mākslas izglītības procesā Covid-19 laikā. 

4.4. Mākslas nodaļa no 24.-30. maijam piedalījās UNESCO Pasaules Mākslas Izglītības 

Alianses (WAAE) organizētajā Starptautiskajā Mākslas izglītības dienā, kura 

https://www.facebook.com/vertibusakta/
https://pmms.lv/lv/aktualitates/get/nid/267


norisinās katru gadu maija beigās. PMMS mākslas nodaļas starptautiskā publicitāte 

un  Latvijas mākslas izglītības popularizēšana. https://www.waae.online/iaew.html 

4.5. Zīmējumi sabiedriskajā transportā. https://www.pmms.lv/lv/galerija?galid=156 

No 1. jūnija līdz 14. jūnijam sabiedriskā transporta monitoros bija redzams Rīgas 

pašvaldības mākslas skolu audzēkņu sveiciens Starptautiskajā bērnu aizsardzības 

dienā. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas ekspozīciju veidoja Patrīcijas 

Laursones, Margaritas Tapeiko, Karinas Matinian, Artemija Fadejeva, Henrija 

Gorana Gudēviča, Lilitas Korago, Ulda Rūdolfa Lūša, Aleksas Līdakas, Pauļa 

Vilciņa, Unas Kučeres, Tīnas Ābeles, Annas Vidzemnieces, Edvarda Goldberga 

darbi. 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. 2020./2021.mācību gadā nav noslēgtu līgumu. 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

Skolas audzināšanas plāns balstīts uz valsts politiku izglītībā un kultūrizglītībā, 

sekmējot audzēkņu dzīves prasmju un līdzatbildības attīstību personīgās karjeras 

izaugsmē, uzsverot ģimenes lomu sadarbībā ar skolu vienotu vērtību apzināšanā un 

iedzīvināšanā. 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas  

Attālināto mācību un noteikto ierobežojumu dēļ audzināšanas plānu 

2020./2021.gadam varēja īstenot ļoti nosacīti un nelielā apjomā. Par galveno 

prioritāti izvērtās emocionāli silta, ieinteresēta saskarsme, lai audzēkņi nezaudētu 

savu piederības sajūtu skolai, vēlmi turpināt mācīties, un iepriekšapgūtās prasmes, 

zināšanas un tikumus. Vienlaicīgi būtiski pilnveidojās audzēkņu atbildības izjūta, 

patstāvība, pašdisciplīna un paškontrole, kas ļāva sekmīgi izturēt ārkārtējās situācijas 

diktētos noteikumus. 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

7.1.1. 2020./2021.mācību gadā skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi piedalījās 18 attālināti 

organizētos  konkursos, no tiem 16  starptautiskajos konkursos. Visos konkursos ir 

iegūtas godalgotas vietas - četras Grand Prix , četras I vietas, desmit II vietas un 

desmit III vietas. Nozīmīgs pasākums skolai ir bijis audzēkņu dalība LTV1 raidījumā 

,,Mūziķene”, kurā piedalījās 3.ģitāras klases audzēknis D.Čikrizovs (ped. A. 

Koņickis-Kredensirs), 3.mežraga klases audzēknis P.M.Tone (ped.G.Evelons), 

2.obojas klases audzēkne B.Bernāte (ped. D.Cimermanis). Šiem audzēkņiem bija 

iespēja iepazīstināt plašu auditoriju ar savu mūzikas instrumentu un gūt pieredzi 

skatuves kultūrā un filmēšanas procesā, prasmi sevi parādīt lielas auditorijas priekšā, 

kā arī reklamēt  mūsu skolu un vairot tās atpazīstamību.  

Svarīgs pasākums bija arī mūsu skolas audzēkņu dalība māsu Balanas un Roche 

Ziemassvētku labdarības meistarklasēs uz kurām tika uzaicinātas 5.vijoles klases 

https://www.waae.online/iaew.html
https://www.pmms.lv/lv/galerija?galid=156


audzēkne E.Pīpiķe ( ped. R.Sjakste) un 8.čella klases audzēkne T.Džuminska ( ped. 

I.Liepiņa). 

7.1.2. Online karnevāls Mākslas nodaļas audzēkņu un pedagogu pasākums “Māksla uz 

galvas”. 

7.1.3. R. Bēma Rīgas pilsētai dāvinātās kolekcijas akvareļu izstādes organizēšana un 

atklāšana 19.10.2020. “Romis Rēms Eiropas ceļos” RCB 2.stāva izstāžu zālē. 

7.1.4. Mākslas nodaļas dalība projektā “Tikšanās vieta – bibliotēka!” Projektā piedalījās tās 

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) filiālbibliotēkas, kurām ir ārtelpas – dārzs, 

pagalms, zaļā zona. Tās ir RCB Bolderājas un Jaunciema filiālbibliotēkas un 

filiālbibliotēka “Zemgale”. https://www.biblioteka.lv/nosledzies-projekts-tiksanas-

vieta-biblioteka/ 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Mūzikā 

2020./2021. mācību gadā Valsts konkursi nenotiek. 

2019./2020. mācību gadā Valsts konkursā Akordeona spēlē II kārtā reģionā piedalās 

divi audzēkņi. III kārtā - Finālā IV grupā akordeona klases audzēknis Renāts Vanags 

iegūst 1. vietu, skolotāja  Svetlana Catlaka. 

Valsts konkursā Ģitāras spēle I kārtā, kas notiek skolā piedalās visi audzēkņi, uz II 

kārtu reģionā tiek izvirzīti 5 izglītības programmas Ģitāras spēle audzēkņi. 

Lepojamies ar sasniegtajiem rezultātiem Finālā I vieta Daniilam Čikrizovam,  

pedagogs Aleksandrs Koņickis – Kredensirs, II vieta Patrikam Garisonam, pedagogs 

Modris Baumanis un III vieta savā vecuma grupā Mihailam Pritkovam, pedagogs 

Aleksandrs Koņickis – Kredensirs, 

2018./2019. mācību gadā Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē I kārtā 

piedalās visi mūzikas skolas audzēkņi. Uz II kārtu reģionā tiek izvirzīti 22 audzēkņi 

izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle 20V, 5 audzēkņi izglītības programmā 

Sitaminstrumentu spēle 20V un 3 audzēkņi izglītības programmā Pūšaminstrumentu 

spēle 30V. Pēc II kārtas reģionā no Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas uz finālu 

izvirzīti 17 audzēkņi. Par Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 

Valsts konkursa fināla laureātiem kļūst 14 audzēkņi no Pārdaugavas Mūzikas un 

mākslas skolas. 1.vietu savā vecuma grupā iegūst Zane Medvede 3.saksofona klase 

pedagogs Katrīna Kivleniece, savukārt IV vecuma grupā 1.vietu iegūst mežraga 

klases audzēknis Lauris Lukass Ronalds, pedagogs Gatis Evelons.  

Ievērības cienīgs ir Valsts konkursam sagatavoto un izvirzīto audzēkņu skaits 

pusfinālā un finālā no Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas. Valsts konkursa 

rezultāti liecina par skolas pedagogu augsto profesionālismu, ja no III kārtā 

izvirzītajiem finālistiem 82 % iegūst godalgotas vietas. 

 

Mākslā 

2021.gadā Valsts konkurss nenotika. 

https://www.biblioteka.lv/nosledzies-projekts-tiksanas-vieta-biblioteka/
https://www.biblioteka.lv/nosledzies-projekts-tiksanas-vieta-biblioteka/


2020.gada Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 

valsts konkursa „Tēls, telpa, scenogrāfija” I kārtā, kas notika skolā piedalījās visi audzēkņi. 

Uz II kārtu tika izvirzīti II vecuma grupā: Viktorija Tapeiko, Agate Ābele 

III vecuma grupā Evelīna Rumba,Megija Vanaga, Rodions Šerstjanihs, Markus 

Damulevičs. Laureāti Agate Ābele, Markus Damulevičs. 

 

2019.gada Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu 

audzēkņu valsts konkursa „Dabas objekta/u vizuāls pētījums” I kārtā, kas notika skolā 

piedalījās visi audzēkņi. Uz II kārtu tika izvirzīti II grupa: Marija Uzoliņa, Madara 

Šidlovska, III grupa: Ance Bartkeviča, Emīlija Otto, IV grupa: Santa Grahoļska, Evelīna 

Rumba, Anastasija Baženova, Paula Vanaga. 

 

 

 

 



 


