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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 

20V 212 01 1 Br. Kaudzīšu iela 

10, 

Jaunpiebalgas 

pag., Cēsu nov., 

LV - 4125 

P-17087 20.07.2018   35 30 

Taustiņinstrumentu 

spēle- Ērģeļspēle  

20V 212 01 1 P-17088 20.07.2018   2 2 

Stīgu instrumentu 

spēle – Vijoles spēle  

20V 212 02 1 P-17089 20.07.2018   8 7 

Stīgu instrumentu 

spēle –  Ģitāras spēle  

20V 21202 1 P-14717 23.09.2016  6 4 

Pūšaminstrumentu 

spēle- Flautas spēle  

20V 212 03 1 P-17090 20.07.2018   17 15 

Pūšaminstrumentu 

spēle- Klarnetes spēle  

20V 212 03 1 P-17091 20.07.2018   2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle- Saksofona spēle  

20V 212 03 1 P-17092 20.07.2018   7 5 

Pūšaminstrumentu 

spēle- Fagota spēle  

20V 212 03 1 P-17093 20.07.2018   1 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle- Trompetes 

spēle  

20V 212 03 1 P-17094 20.07.2018   2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle- Eifonija spēle  

20V 212 03 1 P-17095 20.07.2018   2 1 

Vizuāli plastiskā 

māksla  

20V 211 00 1 P-14707 23.09.2016  39 33 

 

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.) 

19 Speciālistu piesaiste retajos 

instrumentos, vai speciālistu 

piesaiste uz laiku, kad 

nepieciešams aizvietot prombūtnē 

esošu pedagogu 

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. 

nav  

 

1.3. Atjaunot pirms Covid – 19 pandēmijas līmenī bērnu pamatprasmes savā specialitātē, 

turpināt virzīt uz izcilību audzēkņus, kuri izrāda spēju darīt vairāk; 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58440&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58441&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58442&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=54628&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58443&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58444&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58445&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58446&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58447&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=58448&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=54618&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


Turpināt pilnveidot izglītības iestādes vidi – vide kā instruments mācību procesa dažādošanā; 

Mācību procesa monitorings – situācijas izvērtējums mācību gada sākumā, labās prakses, 

pieredzes nodošana savstarpēji kolektīvā, tai skaitā - stundu vērošana. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – turpināt veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās 

izvirzīto mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – nav 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cilvēks kā personība, nodrošināta ar 

daudzpusīgas personības pilnveides iespējām mūža garumā. 

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

kvalitatīvas izglītības, optimāls kultūras un izglītības pakalpojumu piedāvājums un 

pieejamība. Sabiedrības iesaistīšana izglītības un kultūras procesos.  

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolai ir noteikta vīzija, stratēģiskie mērķi 3 gadiem 

(2019.-2021.). To noteikšanā tika iesaistītas visas 

ieinteresētās mērķgrupas- vadības komanda, pedagogi, 

darbinieki, vecāki, audzēkņi, dibinātājs.  
Direktore nodrošina efektīvu personāla pārvaldību, 

deleģējot pienākumus un atbildību gan vadības grupas 

locekļiem, gan metodisko apvienību vadītājiem. Skolas 

darbiniekiem lielākoties ir raksturīga pozitīva labsajūta. 

Katru gadu tiek apzinātas personāla vajadzības un iespēju 

robežās tās īstenotas. Personāls ir stabils un profesionāls, 

iesniedz daudz radošo ideju izvirzīto mērķu sasniegšanā.  
Vadības komanda vienmēr sasniedz  definētos 

izglītības kvalitātes mērķus. Pēc nepieciešamības tiek 

organizētas grupu sapulces viedokļu apmaiņai, darba 

plānošanai, ideju ģenerēšanai u.c. Direktorei ir zināšanas 

par skolas finanšu un materiāltehnisko resursu efektīvu 

pārvaldību. Katru gadu tiek plānveidīgi domāts par vides 

modernizāciju, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu un 

vides labiekārtošanu. 

Intensīvāka vecāku auditorijas 

iesaistīšana skolas attīstības 

plānošanā.  

Turpināt pilnveidot vadītāja zināšanas 

personāla pārvaldībā, finanšu jomā 

(atbilstošu profesionālās pilnveides 

kursu apmeklēšana). 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore nodrošina skolas darbības tiesiskumu, sadarbībā 

ar jomu speciālistiem izstrādā iekšējos normatīvos aktus, 

veic dokumentu atjaunošanu atbilstoši reālai situācijai. 

Regulāri atjaunot, atbilstoši reālai 

situācijai iekšējos normatīvos aktus. 

Skaidra komunikācija ar  visām iesaistītām pusēm par 

aktualitātēm, demokrātiska lēmumu pieņemšanas vadība, 

Turpināt pilnveidot zināšanas vadības 

stratēģiju jomā (kursi, studijas). 



atbildības uzņemšanās. 

Nezaudēta cieņpilna komunikācija (pedagogs – audzēknis  

– vecāki - vadība) Covid-19 pandēmijas apstākļos, 

izmantojot digitālās komunikācijas iespējas netika 

pazaudēta arī personiskā saikne. 

Izvērtēt digitālās platformas – kā 

palīgplatformas izmantošanu 

komunikācijā ar izglītojamajiem un 

viņu ģimenēm. (e-klase, vai cita, 

mūzikas un mākslas skolām speciāli 

radīta, PIEMĒROTĀKA, e-vide). 
Savstarpēji cieņpilna un radoši rosinoša vide un savstarpējā 

komunikācija, kas arī veido skolas kā organizācijas 

kultūru. 

Skola ikdienas darbā ņem vērā NAP un kūltūrpolitikas  

nostādnēs noteiktos mērķus Kultūrizglītībā par talantu 

ataudzi Latvijas kultūras ilgtspējai un  kultūras 

daudzveidības stiprināšanā, nodrošinot audzēkņu (viņu 

ģimeņu) un pedagogu iesaisti vietējās kultūras aktivitātēs, 

kultūras notikumos. Motivētākajiem audzēkņiem tiek dota 

iespēja piedalīties valsts un starptautiskas nozīmes 

konkursos, izstādēs. 

Turpināt nodrošināt kvalitatīvu 

profesionālās ievirzes izglītības 

pieejamību reģionā, kā arī interešu 

izglītību jaunākā vecuma bērniem. 

 

Skolā ir izstrādāts audzināšanas un mācību gada plāns, kas 

palīdz noteikt mācību gada prioritātes mācību un 

audzināšanas jomās. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Notiek sistemātiska sadarbība ar pašvaldību plānojot skolas 

gada darbu, budžetu un nosakot prioritātes, ko 

nepieciešams pilnveidot, izveidot, uzlabot. 

Dibinātāja atbalsts pedagogu 

profesionālajā pilnveidē un 

profesionāļu “noturēšanai” 

(nokļūšanai) darba vietā, kas ir ļoti 

attāla no pilsētām. 

Sistemātiski notiek aktīva sadarbība ar pašvaldības 

iestādēm, pagasta kultūras un sabiedriskajām 

organizācijām, iesaistoties novada notikumos kā 

dalībniekiem vai organizatoriem. Tiek organizēti pašu 

ierosināti pasākumi, iesaistot novada iedzīvotājus. 

Izpētīt sadarbības iespējas jaunā Cēsu 

novada teritorijas ietvaros. Iespēju 

robežās veidot jaunas iniciatīvas, 

paplašinot sadarbības partneru loku. 

Pārmaiņas tiek ieviestas pārdomāti un pakāpeniski, pēc 

iespējas sabalansējot vajadzības ar iespējām, lai ieviestās 

pārmaiņas funkcionētu arī pēc būtības, ne tikai uz papīra. 

Motivēt pedagogus un turpināt pašai 

izglītoties profesionālajās jomās, kas 

nostiprina sapratni par pārmaiņu 

procesiem un to nepieciešamību arī 

profesionālās ievirzes izglītībā, tajā pat 

laikā, nepazaudēt gadiem pārbaudītas 

darba formas un metodes, kuras arī 

šodien nav zaudējušas savu aktualitāti. 

Pedagogiem ir iespēja piedalīties kolēģu stundu vērošanā. 

Savstarpēji (pa jomām) tiek pārrunātas aktuālie metodiskie 

jautājumi, pedagogi savu pieredzi un profesionālo 

kompetenci papildina paši koncertējot, vadot muzikālos 

kolektīvus, apmeklējot kultūras pasākumus un iesaistoties 

to organizēšanā, sagatavojot savus audzēkņus konkursiem, 

festivāliem, izstādēm.  

Šeit jāņem vērā izglītības iestādes 

specifika, ka dažādu jomu speciālisti ir 

konkrētās darba dienās, līdz ar to, 

komandas darbs tiek organizēts 

dažādās grupās, visa kolektīva kopīgie 

pasākumi ir reti, bet kvalitatīvi. Šādas 

komandas darba formas esam kopīgi 



atzinuši par iespējamām un 

realizējamām pēc būtības. 

Darbs ar vecākiem notiek individuāli (izglītības iestādes 

specifika – mūzikas programmās individuālais darbs), līdz 

ar to, vecāki ir informēti par notikumiem skolā. Īpaši 

jaunākajās klasēs – sadarbība ar vecākiem ir ļoti cieša. 

Mākslas programmā saziņa ar vecākiem notiek pa klašu 

grupām. Ir izveidota vecāku padome. 

Vecāku padomes aktīvāka iesaistīšana 

skolas darba plānošanā un 

monitorēšanā. Šobrīd – apgrūtinājums 

– klātienes tikšanās, jo izglītības 

iestādē vecāki ienākt nedrīkst. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visi pedagogi ir ar  atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, nav 

ilgstošu pedagoga vakanču, ilgstošas prombūtnes laikā 

pedagogs tiek aizvietots. 

Veicināt pedagogu pašizglītošanos un 

kvalifikācijas paaugstināšanu. 

 

Visi pedagogi aktīvi apmeklē tālākizglītības kursus, 

pilnveidojas, izvēloties jomas, kas nepieciešamas savas 

kvalifikācijas paaugstināšanai, zināšanu pilnveidei. 

Organizēt meistarklases pa 

specialitātēm, sasaistot tos ar Valsts 

konkursu jomām mūzikā un mākslā.  

Skolā ir izstrādāta pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas kārtība. 

Aicināt pedagogus izmantot iespēju 

veikt sava darba pašvērtēšanu. 

Metodisko apvienību sēdēs tiek apspriesti jautājumi par 

nodaļu un pedagogu darba pašvērtēšanu, sasniegumiem un 

vājajiem posmiem ikdienas darbā. Pedagogi dalās pieredzē 

par kursos gūtajām atziņām un savu labo praksi.  

Izstrādāt pedagogu profesionālās 

pilnveides plānu atbilstoši skolas 

vajadzībām. 

 

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

 

4.1.Radīta grāmata Projekts – grāmata “100 Piebalgas tautas dziesmas” – kā kopdarbs mūzikas 

un mākslas programmās. Grāmatā apkopotas Piebalgas pusē pierakstītās  100 tautas 

dziesmas, kuru apkopošanā, struktūras veidošanā, digitalizēšanā un dziesmu atskaņošanā 

piedalījās mūzikas programmu pedagogi un audzēkņi. Mākslas programmas pedagogi un 

audzēkņi veidoja grāmatas vizuālo tēlu. Projekta vadītāja A. Sila. 

4.2.Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās – projekta ietvaros ir papildināts 

skolas instrumentārijs ar 2 flautām (lielā un pokolo flauta), 2 vijolēm, 2 ģitārām, digitālajām 

klavierēm. Projekta vadītāja A. Sila. 

4.3.Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Vizuāli plastiskās mākslas programmā – projekta 

ietvaros ir iegādāta Māla plasta rullējamā iekārta. Projekta vadītāja S. Strēle. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Nav. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Mācību darba satura kvalitātes uzlabošana.  

6.1.2. Audzēkņu un pedagogu radošās iniciatīvas attīstīšana.  

6.1.3. Sadarbība ar audzēkņu vecākiem, sabiedrību, sadarbības partneriem.  

6.1.4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.  



6.1.5. Iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, modernizācija.  

6.1.6. Skolas mikroklimata un fiziskās vides pilnveidošana.  

6.1.7. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.  

 

6.2. Skolā tika pārskatītas un aktualizētas izglītības programmas atbilstoši faktiskajai situācijai. 

Neskatoties uz sarežģījumiem attālinātajā mācību procesā, turpinājām atbalstīt spējīgākos 

audzēkņus, nodrošinot iespēju piedalīties pasākumos ārpus mācību plāna (attālinātie 

konkursi, festivāli). Ļoti cieša bija sasaiste ar vecākiem, jo bez tās nebūtu iespējams sekmīgi 

noslēgt mācību gadu. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide ir nepārtraukts process, 

arī šobrīd. Iestādes vide un materiālā bāze tiek pastāvīgi pilnveidota un uzlabota, gan rakstot 

projektus, gan ar domes atbalstu ikgadējā budžeta un finanšu gada ietvaros. Skolas 

mikroklimats  - arī ir nepārtraukts process, lai šajā spriedzes laikā tas nepasliktinātos. 

Iepriekšējā mācību gadā sekmīgi izieta skolas akreditācija visās izglītības programmās, ko 

mēs kā kolektīvs uzskatām par ļoti augstu sava kopīgā darba novērtējumu. 

 

7. Citi sasniegumi 

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

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

Neskatoties uz sarežģījumiem – arī šajā mācību gadā skolas audzēkņi un pedagogi ir 

piedalījušies konkursos gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā un saņēmuši augstu 

novērtējumu. Mūzikas programmās lepojamies ar iegūtajām vietām konkursa “Talants 

Latvijai” II kārtā Rīgā, kur no 6 dalībniekiem godalgotas vietas saņēma 4 audzēkņi un 2 

audzēkņi saņēma atzinības. 

Secinājumi – attālināti var nodrošināt tikai tehnisku mācību procesa norisi mūzikā un 

mākslā. Par profesionālu izaugsmi runāt vairs nevaram. Instrumenta spēle un mākslas 

atbilstoši profesionālās ievirzes līmenim (nevis interešu pulciņam) ir apgūstamas tikai 

klātienē. 

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. NAV ATTIECINĀMS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


