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Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā - skola) attīstības plāns 2022. – 2026. gadam paredzēts iestādes
attīstības mērķu, prioritāšu, sasniedzamo rezultātu un uzdevumu izvirzīšanai, realizēšanai, kā arī, problēmu noskaidrošanai un to
iespējamajiem risinājumiem. Plānā paredzētie mērķi un aktivitātes ir pamats ikgadējam skolas darba plānam, kas tiek sastādīts
mācību gada sākumā. Plāns ir veidots iedziļinoties skolas darbībā, lai konkrētāk un precīzāk nodefinētu nākotnes vajadzības,
prioritātes un attīstības uzdevumus un noteiktu prioritāšu īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu.

JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

◉ Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības prasībām atbilstošs mācību process skolā.
◉ Mūsdienīga skolas materiāli tehniskā bāze, estētiska skolas iekšējā un ārējā vide.
◉ Ikvienas personības vispusīgas attīstības iespējas darboties demokrātiskā skolā.

1. Izstrādes nosacījumi un principi
1.1. Attīstības plāna izstrādes mērķis – plānot Skolas turpmāko attīstību, noteikt attīstības plāna mērķu sasniegšanas veidus,

noteikt turpmākās vadlīnijas 2022. – 2026. gadam.

1.2. Skolas uzdevums ir izstrādāt attīstības plānu, lai
● turpinātu pilnveidot izglītības pakalpojumu;
● nodrošinātu iestādi ar augsti kvalificētiem speciālistiem un personālu;
● turpinātu attīstīt un paplašināt piedāvātās izglītības programmas;
● turpinātu iesaistīt izglītojamos un vecākus skolas organizētajos pasākumos un mācību procesā;
● turpinātu pilnveidot un modernizēt skolas materiāli tehnisko bāzi, skolas iekšējo un ārējo vidi;
● kopumā nodrošinātu Skolas vispusīgu attīstību.

1.3. Galvenie pasākumi, veicot plāna izstrādi:
1.3.1. Izvērtēta pašreizējā situācija skolā,
1.3.2. Skolas attīstības plāna 2022. – 2026. gadam izstrādē iesaistīti izglītojamo vecāki, pedagogi, tehniskie darbinieki,
1.3.3. Noteikti mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi prioritāšu sasniegšanai, sagatavots plāns.

2. Iestādes apraksts
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Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Jaunpiebalgas Mūzikas skola, dibināta 1986.gadā. 2003. gadā tiek licencēta
Vizuāli plastiskās mākslas programma un skola tiek pārdēvēta par Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu. Skolas pirmā direktore bija
Sarma Petrovska, kas šobrīd turpina darbu kā teorētisko priekšmetu pasniedzēja. Kopš 2011. gada 1. augusta Skolu vada direktore Aija Sila.
Kopš 2016. gada augusta Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola izvietota jaunā – rekonstruētā ēkā Br. Kaudzīšu ielā 10, Jaunpiebalgā.
Skolas personāls: Direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, lietvede, 3 tehniskie darbinieki, 18 profesionālās ievirzes pedagogi.

2.1. Pedagoģiskais personāls
Izglītība Skaits

Augstākā profesionālā pedagoģiskā 15
t. sk. Maģistra grāds 6

Vidējā profesionālā pedagoģiskā 3
t.sk. mācās augstākajās pedagoģiskajās mācību iestādēs 2

Kopā 18*
Pedagoģisko likmju skaits iestādē uz 01.01.2022.

No valsts budžeta dotācijas 8,548
No pašvaldības finansējuma 2,261

KOPĀ 10,809
Pilnu (vai lielāku) pedagoģisko likmi strādā 4 ped.

Nepilnu pedagoģisko likmi strādā 12 ped.
* divas kolēģes ir bērna kopšanas atvaļinājumā
Skolā strādā profesionāls, saliedēts, uz attīstību vērsts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs, par ko liecina pedagogu atsauksmes

savstarpējās sarunās, vecāku un izglītojamo novērtējums aptaujā. Pedagogi regulāri tiek atbalstīti savas pedagoģiskās meistarības
pilnveidošanā, apmeklē pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursus un seminārus. Skolā notiek regulāra
savstarpējās pieredzes apmaiņa, pedagogi dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem. No 18 skolas pedagogiem 15 ir augstākā profesionālā
izglītība, tai skaitā 6 ar maģistra grādu. Divi jaunie pedagogi studē augstskolā. Pedagoģisko darbinieku darba pieredze ir no 1 - 57 gadiem.

Lepojamies, ka skolā no 18 šobrīd strādājošajiem pedagogiem 9 ir mūsu skolas absolventi.
Izaicinājums ir pedagogu piesaiste ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ (attālums no pilsētām). Jaunpiebalga atrodas 70 km no Cēsīm un

120 km no Rīgas. Ļoti lieli līdzekļi pedagogiem jātērē, lai nokļūtu darba vietā. Nav pietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums.
Pedagogi uz darbu Jaunpiebalgā brauc no Smiltenes, Cēsīm, Vecpiebalgas, Jelgavas.
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2.2. Skolas piedāvātās īstenojamās izglītības programmas

Izglītības programma Programmas nosaukums,
kods

Izglītojamo skaits
programmā

2021./2022.m.g.sākumā
Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 20V 212011 35

Ērģeļspēle  20V 212011 1
Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle 20 V 212021 11

Ģitāras spēle 20V 212011 6
Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 20V 212031 15

Saksofona spēle 20V 212031 6
Klarnetes spēle 20V 212031 2
Fagota spēle 20V 212031 1
Trompetes spēle 20V 212031 2
Eifonija spēle 20V 212031 1

Vizuāli plastiskā māksla 20V 211001 43
KOPĀ 123

2.3. Izglītojamo un absolventu dinamika pēdējos 3 gados:
Izglītības programma Izglītojamo skaits uz

1. septembri
2018./2019. m. g.

Izglītojamo skaits uz
1. septembri

2019./2020. m. g.

Izglītojamo skaits uz
1. septembri

2020./2021. m. g.
Instrumentālā

mūzika
88 86 83

Vizuāli plastiskā
māksla

49 47 40

KOPĀ 137 133 123
Absolventi

2018./2019. m. g.
Absolventi

2019./2020. m. g.
Absolventi

2020./2021. m. g.
Instrumentālā

mūzika
10 11 4

Vizuāli plastiskā
māksla

13 8 5

KOPĀ 23 19 9
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Skolas izglītojamie aktīvi iesaistās skolas dzīvē un dažādos ārpusstundu pasākumos – koncertos, izstādēs, konkursos, festivālos u.c.,
pārstāvot savu skolu novadu un valsti (informācija tiek atspoguļota skolas mājas lapā www.jaunpiebalgasmms.lv).

Izaicinājums ir nokļūšana uz skolu un no skolas, jo nav sabiedriskā transporta, visa loģistika ir tikai vecāku atbildība, šis ir viens no
iemesliem, kāpēc izglītojamie mēdz pārtraukt mācības skolā.

Izglītojamo skaits ir optimālā līmenī, jo lielākam izglītojamo skaitam būtu grūti nodrošināt mācību procesu telpu trūkuma dēļ.
Mūzikas programmās būtu nepieciešamas papildus klases individuālajām stundām. Jau šobrīd mācību darbs tiek organizēts pedagogiem
mainoties ar mācību telpām, atkarībā no darba dienām. Šis fakts apgrūtina darbu mākslas programmā, jo darbnīcas tiek izmantotas arī
mūzikas programmas stundu nodarbībām.

2.4. Skolas īpašie piedāvājumi un kvalitātes rādītāji
Skolā ir estētiska un sakārtota vide. Pateicoties novada pašvaldībai Skolas vide tiek regulāri uzturēta un pilnveidota. Ir izstrādāts

skolas āra vides labiekārtošanas projekts, kas tiek sistemātiski, secīgi pa posmiem īstenots, katru gadu sakārtojot un pilnveidojot, kādu no
projekta posmiem. Skola ir nodrošināta ar licencētām un akreditētām profesionālās ievirzes izglītības programmām, nepieciešamajiem
mūzikas instrumentiem, mācību materiāliem, nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, interneta pieslēgumu, datortehniku (daļēji). Skolas
materiāli tehniskā bāze (mūzikas instrumenti, darbnīcu aprīkojums u.c.) ar pašvaldības atbalstu un piedaloties projektos, regulāri tiek
papildināta. Plānojot iestādes gada budžetu un izvirzot prioritātes materiālu tehniskās bāzes uzlabošanai, tiek ņemta vērā skolas faktiskā
situācija tekošajā mācību gadā un 2021. gada skolas akreditācijas komisijas ekspertu ieteikumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas jomā
(nepieciešamie instrumenti, nolietoto instrumentu nomaiņa uz jauniem, skolas kvalitatīva darba nodrošināšanai).

Kolektīvās muzicēšanas prasmju attīstīšanai skolā darbojas:
♪ Orķestris;
♪ vokālais ansamblis Žagariņi;
♪ vijolnieku ansamblis;
♪ flautu ansamblis;
♪ ģitāru ansamblis;
♪ pūšaminstrumentu ansamblis;
♪ kameransamblis;
♪ klavierspēles programmas izglītojamie muzicē klavieru duetos, trio un kā koncertmeistari citiem instrumentiem.

Skolā ir:
♪ iespēja uz mācību laiku īrēt dažādus mūzikas instrumentus;
♪ daļējs nodrošinājums ar mācību līdzekļiem;
♪ instrumenta spēles pilnveidei iespēja izmantot mācību klases ārpus stundu laika;
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♪ pozitīva savstarpēja saskarsme starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem;
♪ radoša sadarbība ar novada izglītības iestādēm, kultūras namu un pašvaldību.

Skola piedāvā interešu izglītības programmas:
♪ Sagatavošanas klase “Mūzikā” (grupu un  individuālās nodarbības);
♪ Sagatavošanas klase “Vizuāli plastiskajā mākslā” (grupu nodarbības).

Būtu nepieciešama interešu izglītības programma arī vidusskolas vecuma jauniešiem – tiem, kuri neturpina mācības profesionālajā vidējā
pakāpē, bet izlemj palikt vidusskolā.

Skolā, profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā un mākslā, mācās skolēni no sekojošiem pagastiem – Jaunpiebalgas
pagasta, Zosēnu pagasta, Rankas pagasta, Drustu pagasta, Vecpiebalgas pagasta, Inešu pagasta, Skujenes pagasta, Liezēres pag.

3. Stratēģiskā daļa
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2021. gadam noteikta vīzija, misija, ilgtermiņa mērķi un prioritātes.
Misija – turpināt Jaunpiebalgā veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas izglītības programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību.
Attīstības virziens – Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai, kas nodrošina
optimālu pakalpojumu pieejamību profesionālās ievirzes, interešu izglītības un mūžizglītības jomās.
Ilgtermiņa mērķi – vēsturiski saliedēta, aktīva vietējā kopiena, nodrošināta ar daudzpusīgas personības pilnveides iespējām mūža garumā.
Ilgtermiņa prioritātes – kvalitatīvas izglītības, optimāls kultūras un izglītības pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. Sabiedrības
iesaistīšana izglītības un kultūras procesos.

3.1. Galvenie uzdevumi pedagoģiskajā darbībā:
3.1.1. Attīstīt izglītojamo radošās spējas mūzikā un mākslā, motivējot un ieinteresējot izvēlētajā specialitātē;
3.1.2. Turpināt pilnveidot apmācības procesa kvalitāti skolā; nodrošināt kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi Skolā radošā un

labvēlīgā vidē, ievērojot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktās prasības;
3.1.3. Turpināt atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu, radošo darbību, pašrefleksiju.

3.2. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas rīcības plāns 2022. – 2026. gadam.
Rīcības virzieni 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
Mācību saturs Regulāri pārskatīt un

papildināt mācību
priekšmetu programmas,
izvērtējot novitātes izglītībā.

Regulāri pārskatīt un
papildināt mācību
priekšmetu programmas,
izvērtējot novitātes izglītībā.

Regulāri pārskatīt un
papildināt mācību
priekšmetu programmas,
izvērtējot novitātes izglītībā.

Regulāri pārskatīt un
papildināt mācību
priekšmetu programmas,
izvērtējot novitātes izglītībā.

Regulāri pārskatīt un
papildināt mācību
priekšmetu programmas,
izvērtējot novitātes izglītībā.

Mācīšana un
mācīšanās

Turpināt motivēt un
atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) –

Turpināt motivēt un
atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) –

Turpināt motivēt un
atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) –

Turpināt motivēt un
atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) –

Turpināt motivēt un
atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) –
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tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes
apmaiņas pasākumi.

Turpināt organizēt
profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem
izglītojamajiem par
aktuālām tēmām Skolā.

Organizēt tikšanās ar
skolas absolventiem, kuri
turpina izglītoties nākamajās
izglītības pakāpēs.

Atbalstīt izglītojošas
lekcijas pasākuma “Satiec
savu meistaru” ietvaros.

Organizēt skolas
pavasara koncertu – izstādi
marta mēnesī.

Veidot sadarbības
iespējas ar novada mūzikas
un mākslas skolām.

Uzsākt projekta “Skaņu
mežs” realizāciju.

Turpināt atbalstīt
izglītojamo dalību radošajās
nometnēs un darbnīcās ārpus
skolas darba plāna.

tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes
apmaiņas pasākumi.

Turpināt organizēt
profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem
izglītojamajiem par
aktuālām tēmām Skolā.

Organizēt tikšanās ar
skolas absolventiem, kuri
turpina izglītoties nākamajās
izglītības pakāpēs.

Atbalstīt izglītojošas
lekcijas pasākuma “Satiec
savu meistaru” ietvaros.

Veidot sadarbības
iespējas ar novada mūzikas
un mākslas skolām.

Turpināt projekta “Skaņu
mežs” realizāciju.

Izveidot arī pieaugušo
izglītības programmu
Mūzikā.

Turpināt atbalstīt
izglītojamo dalību radošajās
nometnēs un darbnīcās ārpus
skolas darba plāna.

tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes
apmaiņas pasākumi.

Turpināt organizēt
profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem
izglītojamajiem par
aktuālām tēmām Skolā.

Organizēt tikšanās ar
skolas absolventiem, kuri
turpina izglītoties nākamajās
izglītības pakāpēs.

Atbalstīt izglītojošas
lekcijas pasākuma “Satiec
savu meistaru” ietvaros.

Organizēt skolas
pavasara koncertu – izstādi
marta mēnesī.

Veidot sadarbības
iespējas ar novada mūzikas
un mākslas skolām.

Turpināt projekta “Skaņu
mežs” realizāciju.

Turpināt atbalstīt
izglītojamo dalību radošajās
nometnēs un darbnīcās ārpus
skolas darba plāna.

tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes
apmaiņas pasākumi.

Turpināt organizēt
profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem
izglītojamajiem par
aktuālām tēmām Skolā.

Organizēt tikšanās ar
skolas absolventiem, kuri
turpina izglītoties nākamajās
izglītības pakāpēs.

Atbalstīt izglītojošas
lekcijas pasākuma “Satiec
savu meistaru” ietvaros.

Veidot sadarbības
iespējas ar novada mūzikas
un mākslas skolām.

Turpināt projekta “Skaņu
mežs” realizāciju.

Turpināt atbalstīt
izglītojamo dalību radošajās
nometnēs un darbnīcās ārpus
skolas darba plāna.

tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes
apmaiņas pasākumi.

Turpināt organizēt
profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem
izglītojamajiem par
aktuālām tēmām Skolā.

Organizēt tikšanās ar
skolas absolventiem, kuri
turpina izglītoties nākamajās
izglītības pakāpēs.

Atbalstīt izglītojošas
lekcijas pasākuma “Satiec
savu meistaru” ietvaros.

Organizēt skolas
pavasara koncertu – izstādi
marta mēnesī.

Veidot sadarbības
iespējas ar novada mūzikas
un mākslas skolām.

Turpināt projekta “Skaņu
mežs” realizāciju.

Turpināt atbalstīt
izglītojamo dalību radošajās
nometnēs un darbnīcās ārpus
skolas darba plāna.

Izglītojamo
sasniegumi

Nodrošināt izglītojamo
dalību Valsts konkursā
Vizuāli plastiskajā mākslā.

Nodrošināt izglītojamo
dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.

Nodrošināt izglītojamo
dalību Valsts konkursos
mūzikās programmās,
Vizuāli plastiskajā mākslā.

Nodrošināt izglītojamo
dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.

Nodrošināt izglītojamo
dalību Valsts konkursos
mūzikās programmās,
Vizuāli plastiskajā mākslā.

Nodrošināt izglītojamo
dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.

Nodrošināt izglītojamo
dalību Valsts konkursos
mūzikās programmās,
Vizuāli plastiskajā mākslā.

Nodrošināt izglītojamo
dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.

Nodrošināt izglītojamo
dalību Valsts konkursos
mūzikās programmās,
Vizuāli plastiskajā mākslā.

Nodrošināt izglītojamo
dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.

Atbalsts
izglītojamajiem

Paredzēt skolas un/vai
pašvaldības budžetā
līdzekļus izglītojamo
prēmēšanai par
sasniegumiem konkursos un
festivālos.

Turpināt nodrošināt
iespēju izglītojamajiem
piedalīties dažādos ārpus

Paredzēt skolas un/vai
pašvaldības budžetā
līdzekļus izglītojamo
prēmēšanai par
sasniegumiem konkursos un
festivālos.

Turpināt nodrošināt
iespēju izglītojamajiem
piedalīties dažādos ārpus

Paredzēt skolas un/vai
pašvaldības budžetā
līdzekļus izglītojamo
prēmēšanai par
sasniegumiem konkursos un
festivālos.

Turpināt nodrošināt
iespēju izglītojamajiem
piedalīties dažādos ārpus

Paredzēt skolas un/vai
pašvaldības budžetā
līdzekļus izglītojamo
prēmēšanai par
sasniegumiem konkursos un
festivālos.

Turpināt nodrošināt
iespēju izglītojamajiem
piedalīties dažādos ārpus

Paredzēt skolas un/vai
pašvaldības budžetā
līdzekļus izglītojamo
prēmēšanai par
sasniegumiem konkursos un
festivālos.

Turpināt nodrošināt
iespēju izglītojamajiem
piedalīties dažādos ārpus
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mācību stundu pasākumos
atbalstot apmaksājot ar
izglītojamo dalību, ceļa un
uzturēšanās izdevumus.

mācību stundu pasākumos
atbalstot apmaksājot ar
izglītojamo dalību, ceļa un
uzturēšanās izdevumus.

mācību stundu pasākumos
atbalstot apmaksājot ar
izglītojamo dalību, ceļa un
uzturēšanās izdevumus.

mācību stundu pasākumos
atbalstot apmaksājot ar
izglītojamo dalību, ceļa un
uzturēšanās izdevumus.

mācību stundu pasākumos
atbalstot apmaksājot ar
izglītojamo dalību, ceļa un
uzturēšanās izdevumus.

Iestādes vide Turpināt āra vides
labiekārtošanu pēc projekta.

Atjaunot āra vides
ekspozīciju.

Turpināt āra vides
labiekārtošanu pēc projekta.

Atjaunot āra vides
ekspozīciju.

Izveidot mācību audio –
digitālo studiju skolas
koncertu un pasākumu
apskaņošanai.

Turpināt āra vides
labiekārtošanu pēc projekta.

Atjaunot āra vides
ekspozīciju.

Pēc nepieciešamības
papildināt mācību audio –
digitālo studiju skolas
koncertu un pasākumu
apskaņošanai.

Turpināt āra vides
labiekārtošanu pēc projekta.

Atjaunot āra vides
ekspozīciju.

Pēc nepieciešamības
papildināt mācību audio –
digitālo studiju skolas
koncertu un pasākumu
apskaņošanai.

Turpināt āra vides
labiekārtošanu pēc projekta.

Atjaunot āra vides
ekspozīciju.

Iestādes resursi Turpināt veco klavieru
Rīga nomaiņu uz jauniem un
/vai  restaurētiem
instrumentiem (flautas
klasē).

Papildināt inventāru
mācību klasēs.

Portatīvo datoru iegāde
(2 gab.) ikdienas mācību
procesa vajadzībām.

Turpināt atjaunot
instrumentāriju mūzikas
programmās ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Turpināt pilnveidot
materiāli tehnisko bāzi
Vizuāli plastiskās mākslas
programmā ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Turpināt veco klavieru
Rīga nomaiņu uz jauniem un
/vai  restaurētiem
instrumentiem (metāla
pūšaminstrumentu klasē).

Papildināt inventāru
mācību klasēs.

Portatīvo datoru iegāde
(2 gab.) ikdienas mācību
procesa vajadzībām.

Turpināt atjaunot
instrumentāriju mūzikas
programmās ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Turpināt pilnveidot
materiāli tehnisko bāzi
Vizuāli plastiskās mākslas
programmā ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Digitālās audio mācību
studijas izveide skolā
(skandas, 6 mikrofoni,
mikserputs, vadi u.c.).

Ekspozīciju sienu
izveide skolas gaiteņos 2.
stāvā.

Turpināt veco klavieru
Rīga nomaiņu uz jauniem un
/vai  restaurētiem
instrumentiem
(pūšaminstrumetnu/klavieru
klasē).

Papildināt inventāru
mācību klasēs.

Portatīvo datoru iegāde
(2 gab.) ikdienas mācību
procesa vajadzībām.

Turpināt atjaunot
instrumentāriju mūzikas
programmās ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Turpināt pilnveidot
materiāli tehnisko bāzi
Vizuāli plastiskās mākslas
programmā ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Ekspozīciju sienu
izveide skolas gaiteņos 1.
stāvā.

Iegādāties skolas mācību
darba un koncertu
vajadzībām jaunu kabineta
flīģeli aktu zālē.

Turpināt papildināt
jaunākās digitālās
tehnoloģijas ikdienas mācību
procesa vajadzībām.

Turpināt atjaunot
instrumentāriju mūzikas
programmās ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Turpināt pilnveidot
materiāli tehnisko bāzi
Vizuāli plastiskās mākslas
programmā ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Turpināt atjaunot
instrumentāriju mūzikas
programmās ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Turpināt papildināt
jaunākās digitālās
tehnoloģijas ikdienas mācību
procesa vajadzībām.

Turpināt pilnveidot
materiāli tehnisko bāzi
Vizuāli plastiskās mākslas
programmā ar VKKF
projektu konkursa atbalstu.

Iestādes darba
organizācija,

vadība un

Pēc nepieciešamības
aktualizēt skolas attīstības
plānu un citi skolas darbu

Pēc nepieciešamības
aktualizēt skolas attīstības
plānu un citi skolas darbu

Pēc nepieciešamības
aktualizēt skolas attīstības
plānu un citi skolas darbu

Pēc nepieciešamības
aktualizēt skolas attīstības
plānu un citi skolas darbu

Pēc nepieciešamības
aktualizēt skolas attīstības
plānu un citi skolas darbu
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kvalitātes
nodrošināšana

reglamentējošos
dokumentus.

Sadarboties ar IP un
novada pašvaldību ar skolas
darbu saistītos jautājumos.

Sadarbojoties ar
dibinātāju, rast risinājumus
pedagogu profesionāļu
piesaistes jautājumos, kas
saistīti ar nokļūšanu uz
darbu (ceļa kompensācijas),
atbalstu kvalifikācijas
iegūšanā (stipendijas u.c.),
atbalstu profesionālajā
pilnveidē (kursu dalības
maksu segšana u.c.).

reglamentējošos
dokumentus.

Sadarboties ar IP un
novada pašvaldību ar skolas
darbu saistītos jautājumos.

Sadarbojoties ar
dibinātāju, turpināt risināt un
nodrošināt pedagogu
profesionāļu piesaistes
jautājumus, kas saistīti ar
nokļūšanu uz darbu (ceļa
kompensācijas), atbalstu
kvalifikācijas iegūšanā
(stipendijas u.c.), atbalstu
profesionālajā pilnveidē
(kursu dalības maksu
segšana u.c.).

reglamentējošos
dokumentus.

Sadarboties ar IP un
novada pašvaldību ar skolas
darbu saistītos jautājumos.

Sadarbojoties ar
dibinātāju, turpināt risināt un
nodrošināt pedagogu
profesionāļu piesaistes
jautājumus, kas saistīti ar
nokļūšanu uz darbu (ceļa
kompensācijas), atbalstu
kvalifikācijas iegūšanā
(stipendijas u.c.), atbalstu
profesionālajā pilnveidē
(kursu dalības maksu
segšana u.c.).

reglamentējošos
dokumentus.

Sadarboties ar IP un
novada pašvaldību ar skolas
darbu saistītos jautājumos.

Sadarbojoties ar
dibinātāju, turpināt risināt un
nodrošināt pedagogu
profesionāļu piesaistes
jautājumus, kas saistīti ar
nokļūšanu uz darbu (ceļa
kompensācijas), atbalstu
kvalifikācijas iegūšanā
(stipendijas u.c.), atbalstu
profesionālajā pilnveidē
(kursu dalības maksu
segšana u.c.).

reglamentējošos
dokumentus.

Sadarboties ar IP un
novada pašvaldību ar skolas
darbu saistītos jautājumos.

Sadarbojoties ar
dibinātāju, turpināt risināt un
nodrošināt pedagogu
profesionāļu piesaistes
jautājumus, kas saistīti ar
nokļūšanu uz darbu (ceļa
kompensācijas), atbalstu
kvalifikācijas iegūšanā
(stipendijas u.c.), atbalstu
profesionālajā pilnveidē
(kursu dalības maksu
segšana u.c.).

4. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana
Skolas darbības

pamatjomas
Sasniegtais

Mācību saturs ● Izvērtēts mācību saturs, 2020. gada augustā aktualizētas mācību priekšmetu programmas;
● Skolai visās profesionālās ievirzes izglītības programmās ir izsniegtas jaunas licences uz nenoteiktu laiku un

2021. gada janvārī skola ir akreditēta līdz 2027. gada 21. janvārim.
Mācīšana un
mācīšanās

● Tiek īstenota un pilnveidota trīspusēja sadarbība: Skola – izglītojamais – vecāki, rīkojot vecāku sapulces,
koncertus, klases vakarus, kā arī individuālas pārrunas;

● Ir veikta anketēšana skolas izglītojamo domu un vērtējumu apzināšanai, lai izvērtētu izglītojamo psiholoģisko
komfortu un attieksmi pret mācību procesu, kā arī noskaidrotu personīgo ieguldījumu ikdienas mācību darbā;

● Notiek regulāra pedagogu tālākizglītība un pieredzes apmaiņa. Kursi tiek apmeklēti pēc nepieciešamības,
izvērtējot jomas, kurās nepieciešams papildināt zināšanas vai pieredzi.

● Sadarbojoties ar Jaunpiebalgas novada domi un Jaunpiebalgas kultūras namu Organizēti vairāki koncerti, kuros
koncertējuši skolas izglītojamie un pedagogi;

● Realizēts radošais projekts (izdota grāmata) “100 Piebalgas tautas dziesmas”;
● Realizēts radošais projekts skolas 35 jubilejā “Mūzika 11 instrumentiem” – izdots nošu krājums “11 mūzikas”.

Izglītojamo
sasniegumi

● Tiek organizēti atklātie mācību koncerti (savstarpēji izglītojamajiem un arī ar vecāku piedalīšanos) un tematiskie
pasākumi;

● Izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās Valsts konkursos un citos dažāda līmeņa konkursos un festivālos,
izstādēs u.c. (spilgtākie sasniegumi tiek atspoguļoti skolas mājas lapā www.jaunpiebalgasmms.lv);
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● 4 absolventi, turpina profesionālās izglītības iegūšanu nākamajā profesionālās izglītības pakāpē.
Atbalsts

izglītojamajiem
● Skolā radīta pozitīva mācību vide (mājīgs interjers, skolēni labprāt uzkavējas skolā arī ārpus mācību laika);
● Izglītojamo motivācijas veicināšanai tiek organizēti koncerti, izstādes, skates, mācību ekskursijas uz koncertiem,

festivāliem, operu, izstādēm u.c.;
● No skolas budžeta līdzekļiem labākie audzēkņi tiek prēmēti par sasniegumiem konkursos.

Iestādes vide ● Skolas vajadzībām rekonstruēta ēka Br. Kaudzīšu ielā 10;
● Pakāpeniski tiek labiekārtota skolas āra vide pēc izstrādātā projekta;
● Papildināts garderobes inventārs;
● Iegādātas jaunas mēbeles, sakārtotas un atrestaurētas vecās koka mēbeles;
● Skolas apkārtne tiek estētiski iekārtota un sakopta (veidoti apstādījumi, iekopts parks).

Iestādes resursi ● Skolas telpas ir labiekārtotas;
● Ar pašvaldības atbalstu un VKKF projektu līdzfinansējumu pastāvīgi tiek papildināta skolas materiāli tehniskā

bāze – skolas vajadzībām iegādāta lielā flauta, pikolo flauta, ģitāra 4/4, ģitāra ¾, digitalās klavieres Ymaha, 4
vijoles, kabatas trompete, 4 portatīvie datori, programmatūra, 4 datorkrēsli, māla plasta rullējamā iekārta
keramikas kabinetā;

● Nomainītas vecās klavieres bibliotēkas telpā, vijoles klasē, teorijas klasē 2. stāvā;
● Iegādāts kāju soliņš jaunāko klavierspēles klašu audzēkņiem;
● Skola nodrošināta ar ikdienas darbam nepieciešamajiem materiāliem mūzikas un mākslas programmās.

Iestādes darba
organizācija,

vadība un
kvalitātes

nodrošināšana

● Veiksmīgi notikusi skolas akreditācija. Skola akreditēta uz 6 gadiem.
● Attīstības plāna īstenošana notiek katru gadu, iesaistot tajā visus Skolas darbiniekus savu kompetenču līmenī;
● Organizēts skolas padomes darbs (kopīga tikšanās vecāku, pašvaldības pārstāvjiem un pedagogiem), kopīgi

pārrunātas skolas ikdienas darba aktualitātes, ieceres un uzklausīti vecāku ieteikumi skolas turpmākam darbam
(sapulces tiek protokolētas);

● Skolas budžets tiek izlietots mērķtiecīgi un plānveidīgi, atbilstoši izstrādātajam Attīstības plānam.
● Aktualizēts skolas attīstības plāns un citi skolas darbu reglamentējošie dokumenti.
● Tiek nodrošināts sekmīgs skolas darbs pārejas periodā – mainoties novadiem, kā arī apgrūtinātos apstākļos, kas

saistīti ar epidemioloģisko situāciju valstī un vairākiem attālinātā mācību procesa periodiem.

Attīstības plāns apspriests pedagoģiskās padomes sēdē 28.01.2022.

Direktore: ______________A. Sila
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