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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  P-14817 20.10.2016. 18 19 

Taustiņinstrumentu 

spēle. Akordeona 

spēle 

20V 212 01 1  P-14818 20.10.2016. 8 5 

Pūšaminstrumentu 

spēle. Flautas spēle 

20V 212 03 1  P-14820 20.10.2016. 17 17 

Pūšaminstrumentu 

spēle. Saksofona spēle 

20V 212 03 1  P - 14822 20.10.2016. 6 6 

Pūšaminstrumentu 

spēle. Eifonija spēle 

20V 212 03 1  ID P-1194 30.04.2019. 2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle. Trombona spēle 

20V 212 03 1  P-14825 20.10.2016. 1 0 

Stīgu instrumentu 

spēle. Vijoles spēle 

20V 212 02 1  P-14819 20.10.2016. 7 6 

Vokālā mūzika. Kora 

klase 

20V 212 06 1  P-1254 29.09.2015. 6 6 

 

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.) 

10 Skolā pēdējos 3 gadus ir stabils, nemainīgs 

pedagogu kolektīvs.  

Pedagogu kolektīvam ir vienojoši mērķi 

katra audzēkņa individuālai caurviju 

prasmju attīstībai, audzināšanas 

jautājumiem, vērtību apziņas 

nostiprināšanai. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

0  



3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

0 Atbalstu izglītojamiem nodrošina skolas 

vadība, pedagoģiskais personāls. Mūzikas 

skolai ir laba sadarbība ar Pļaviņu 

vidusskolas administrāciju. Nepieciešamības 

gadījumā tiek meklēti risinājumi, lai katrs 

izglītojamais veiksmīgi adaptētos skolā, 

iekļautos mācību procesā, komunikācijā.  

 

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). 

Izglītības iestādes darba prioritātes izvirzītas skolas Attīstības plānā 2019. – 2022. 

gadam un katra mācību gada darba plānos. 

 
Nr.

p.k. 
Prioritāte Aktivitāte Atbildīgie Plānotais sasniedzamais 

rezultāts 

1. Atbalsts 

talantīgajiem 

audzēkņiem 

Informācijas apkopošana par 

profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu organizētajiem 

konkursiem nozarē Latvijā, kā arī 

informācijas ieguve no interneta 

resursiem par iespējām piedalīties 

Starptautiskos konkursos ārpus 

Latvijas robežām.  

Visi skolas 

pedagogi 

1. Aktīva skolas talantīgo 

audzēkņu dalības 

nodrošināšana 

kultūrizglītības nozares 

konkursos.  

2. Sadarbības:  audzēknis 

– pedagogs - vecāks 

uzlabošana. 

3. Mācību darba kvalitātes 

uzlabošanās. 

4. Nostiprināta skolas 

konkurētspēja pārmaiņu 

laikā. 

2. Pedagogu 

sadarbība 

starppriekšmetu 

saiknes 

īstenošanā 

1. Akcentēt starppriekšmetu 

saikni - specialitātes mijiedarbību 

sasaistē ar teorētiskajiem un 

citiem mācību priekšmetiem.  

2. Nodrošināt starppriekšmetu 

saikni atbilstoši izglītības 

programmu saturam.  

 

 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji 

1. Veicot audzēkņu 

mācību sasniegumu 

izaugsmes dinamikas 

analīzi, uzlaboti skolas 

audzēkņu mācību 

sasniegumi ikdienas darbā. 

2. Mācību priekšmetu 

programmās iestrādātas 

starppriekšmetu saikni 

ietverošas pārbaudes 

formas.  

3. Pedagogi un audzēkņi 

izprot sakarības un to 

nepieciešamību starp 

specialitātes un mūzikas 

teorijas mācību 

priekšmetos apgūstamo.   

3. Pedagogu 

profesionālās 

Uzlabot skolotāju profesionālo 

kompetenci, atbalstot 

Direktore 1. Uzlabota skolotāju 

digitālā pratība. 



kvalifikācijas, 

digitālās 

pratības 

pilnveide  

tālākizglītību, īpašu uzsvaru liekot 

uz digitālajām prasmēm.  

 

2. Izveidota  skolas 

digitālo resursu bibliotēka. 

3. Pedagogi izstrādā un 

digitālo resursu bibliotēkā 

apkopo kvalitatīvus, 

mūsdienīgus metodiskos 

materiālus, kurus izmanto 

ikdienas mācību darbā. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija – veidot sabiedrībai pieejamu, kvalitatīvu un  

konkurētspējīgu izglītības vidi, kas nodrošina profesionālās ievirzes izglītības  

programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu, attīstīt un pilnveidot skolas audzēkņu 

radošo potenciālu. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – profesionālis savā jomā, izglītots mūzikas  

klausītājs....  

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Izaugsmes domāšana -  ticība  

savām spējām un paļaušanās uz tām, augstāku mācību mērķu izvirzīšana un  

sasniegšana.  

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

  
Nr.

p.k. 
Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

1 Izglītības kvalitātes nodrošināšana attālinātā, 

daļēji attālinātā un attālinātā mācību darba 

procesā. Pedagogu digitālo prasmju 

pilnveide. Digitālo mācību līdzekļu 

apkopošana, izmantošana, popularizēšana. 

Seši skolas pedagogi piedalījušies profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides kursos par digitālās 

pratības jautājumiem, kopumā 39 stundu apjomā. 

 

 

2 Koncerti, konkursi, festivāli – muzikālās 

izaugsmes veicinātāji. 

 

Īstenojot attālināto mācību darbu, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības prasības, izglītības 

iestādē netika organizēti atklāti, publiski pasākumi 

– koncerti, konkursi, festivāli. 

3 Audzēkņu motivēšana mūziķa karjeras 

izvēlei. 

 

Informācija par iespējām turpināt izglītību, 

piedalīties radošajās jauno mūziķu nometnēs 

regulāri ievietota skolas mājas lapā www.pms.lv, 

kā arī informēti audzēkņu vecāki. Lai motivētu un 

ieinteresētu audzēkņus mūziķa karjerai, radītu 

izpratni par mūziķa profesiju, tika organizētas 

tikšanās ar pianisti A. Egliņu, kordiriģenti V. 

Maksiņu (Kanāda) ZOOM platformā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pms.lv/


3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas darba plānošana notiek saskaņā ar 

kultūrizglītības nozares un pašvaldības attīstības 

plānošanas dokumentos ietvertajām prioritātēm. 

Ir jāveido skolas darbinieku izpratne par valsts un 

pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm 

izglītības jomā, jāveido ciešāka sadarbība ar 

Skolas padomi sasniegto rezultātu analīzē un 

plānošanas dokumentu izstrādē. 

1. Ir vienota un visiem saprotama skolas iekšējā 

darba kārtība un rīcības plāns neskaidrību 

gadījumā.  

2. 90% pedagogu ir izpratne par attālinātā 

izglītības procesa īstenošanu un priekšlikumi tā 

īstenošanai turpmāk, ja tas būs nepieciešams 

Veicināt labās prakses piemēru īstenošanu no citu 

skolu pieredzes, tostarp pieredzi attālinātā darba 

īstenošanā.  

 

Izglītības iestādē regulāri tiek izstrādi projekti, 

piesaistot finanšu resursus kultūrizglītības 

projektu īstenošanai un skolas materiāltehniskās 

bāzes uzlabošanai.   

Pilnveidot zināšanas projektu izstrādē finanšu 

resursu piesaistīšanai. 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktores prasme profesionālās kvalifikācijas 

kursos gūtās teorētiskās  zināšanas pielietot  

praksē – ikdienas darbā 

Pilnveidot zināšanas iekšējo normatīvo aktu 

izstrādē 

Direktores komunikācija vērsta uz personīgo, kā 

iestādes vadītājas, un izglītības iestādes izvirzīto 

mērķu sasniegšanu.  

 1. Pilnveidot prasmes izmantot sapulci kā efektīvu 

instrumentu vadītāja darbā un kolektīva 

saliedēšanā. 

 2. Attīstīt prasmes savlaicīgi pamanīt un novērst 

konfliktus.  

 3. Pilnveidot deleģēšanas prasmes uzdevumu un 

pienākumu sadalē. 

Direktore respektē iestādes definētās vērtības, prot 

cieņpilni paust savu redzējumu arī gadījumos, kad 

nepieciešams paust nepopulāru viedokli gan 

publiskajā, gan iekšējā komunikācijā.  

Turpināt profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, 

piedaloties kursos par iestādes vadību krīzes 

situācijā, psiholoģiskajiem aspektiem -  vadības 

stiliem un vadītāja ietekmes instrumentiem un 

paņēmieniem uz grupu procesiem un indivīdiem, 

konfliktu un problēmsituāciju risinājumiem. 

Direktore īsteno savu darbību izglītības iestādē, 

ņemot vērā valstī noteiktos izglītības un nozares 

politikas plānošanas dokumentus.  

Turpināt profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, 

īpaši jautājumos, kas saistīti ar aktuālām 

pārmaiņām izglītības attīstības stratēģijā, 

balstoties uz   “Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”,  

“Kultūrpolitikas pamatnostādnēm  2021. – 2027. 

gadam” un jaunā Aizkraukles novada izvirzītajām 



attīstības prioritātēm kultūrizglītībā. 

Direktorei ir plašas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās 

jautājumiem, kā arī profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides kursos gūtas vispusīgas zināšanas par 

pedagoģijas, skolvadības un pārvaldības 

aktualitātēm un pētījumiem.  

Turpināt profesionālo pilnveidi LNKC, IKVD 

organizētajos kursos 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāra sadarbība ar pašvaldību. Sadarbībā ar 

dibinātāju tiek definēti izglītības mērķi, 

sasniedzamie rezultāti, plānota infrastruktūras, 

mācību līdzekļu, materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšana.   

Izglītības iestādes stratēģiskās attīstības,  

infrastruktūras un resursu nodrošināšanai 

ilgtermiņā, veidot ciešu sadarbību ar jaunizveidotā 

Aizkraukles novada Izglītības nodaļu, domes 

vadību, Attīstības nodaļu.  

1. 54% pedagoģisko darbinieku, ieskaitot vadītāju, 

nav vietējie iedzīvotāji, bet ar savu profesionalitāti 

un kultūras vērtību izpratni ir pienesums vietējai 

kopienai, kas gan iniciē dažādus kultūras 

pasākumus un projektus, gan aktīvi piedalās 

vietējās kopienas aktivitātēs.  

2. Vairāki skolas pedagogi ir amatierkolektīvu 

vadītāji un dalībnieki. 

Turpināt skolas izveidotās tradīcijas. 

1. Direktore nodrošina mērķtiecīgu personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi, definējot 

pedagogu personīgo atbildību un intereses par 

savu profesionālās kompetences pilnveidi.   

2. Pedagogiem tiek nodrošināta atbilstoša un 

mūsdienīga infrastruktūra un nepieciešamie 

resursi profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

izglītības programmu īstenošanai. 

Jāizveido ērti pieejama virtuāla vietne skolotāju 

izstrādāto metodisko mācību materiālu 

apkopošanai un sistematizēšanai. 

Direktore vada savstarpēju mācīšanos un 

komanddarbu, koordinē izglītības iestādes 

metodisko komisiju darbu, kā arī iniciē sadarbību 

ar citām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm 

augstvērtīgu mācību sasniegumu nodrošināšanai 

un izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

Jāpilnveido pedagogu savstarpējā sadarbība 

ikdienas darbā, skolas pasākumu organizēšanā un 

mācību darbā - starppriekšmetu saiknes 

īstenošanā.  

Sadarbības organizēšana ar vecākiem, izvērtējot 

mērķauditorijas vajadzības pārmaiņu laikā.   

1. Aktivizēt vecāku iesaisti skolas attīstības 

plānošanā. 

2. Turpināt labo praksi, skolas audzēkņu vecāku 

sapulcēs pieaicinot vieslektorus izglītošanai par 

aktuāliem audzināšanas  jautājumiem. 

3. Izstrādāt elektronisku aptauju jautājumos par 

skolas vadības sadarbības kvalitāti ar vecākiem.  

Direktore rada priekšnosacījumus sekmīgai 

Skolas padomes darbībai, plāno padomes sēdes 

sadarbībā ar Skolas padomes priekšsēdētāju, 

iesaista padomi izglītības iestādes prioritāšu 

1. Veikt skolas nākotnes mērķu, prioritāšu 

izvirzīšanu un darba plānošanu sadarbībā ar 

Skolas padomi, ņemot vērā valsts,  pašvaldības un 

skolas attīstības plānošanas dokumentus.  



plānošanā un rezultātu sasniegšanā.  

 

2. 2022.gadā iesaistīt Skolas padomi 2023.-2027. 

skolas Attīstības plāna izstrādē. 

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos noteiktā 

nepieciešamā izglītība, profesionālā kvalifikācija. 

Izglītības iestādē nav ilgstošu pedagogu vakanču 

(vairāk kā 1 mēnesis), ilgstošas darba nespējas vai 

prombūtnes gadījumā pedagogs tiek aizvietots. 

Sadarbības izveidošana ar J. Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmiju, pedagoģiskā kolektīva 

plānveidīgai, pakāpeniskai atjaunošanai, piesaistot 

gados jaunus speciālistus 

Izglītības iestāde atbalsta, veicina un motivē 

pedagogu tālākizglītību profesionālās 

kvalifikācijas kursos, kā arī studijas 

maģistrantūrā. Visiem pedagogiem profesionālās 

kompetences pilnveide  ir atbilstoša normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā 

audzināšanas, bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos.  

1. Pilnveidot pedagogu zināšanas digitālajā 

pratībā.  

2. Veicināt digitālo mācību līdzekļu sabalansētu 

izmantošanu ikdienas mācību darbā. 

3. Attīstīt pedagogu prasmes integrēt audzināšanas 

līdzekļus mācību stundā - mācību priekšmeta 

saturā.  

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze, 

kas atbilst īstenoto profesionālās ievirzes  

izglītības programmu specifikai. Nodrošināta visu 

izglītības programmas mācību priekšmetu 

mācīšana. Reizi gadā tiek veikta pedagoģiskā 

personāla darba izvērtēšana, kas balstīta uz 

precīziem datiem, kuri iegūti no pašvērtēšanas 

rezultātiem. Skolā izstrādāti iekšējie normatīvie 

akti “Kārtība piemaksu piešķiršanai par papildus 

pedagoģisko darbu”, “Pedagogu materiālās 

stimulēšanas kārtība”.  

1. Motivēt pedagogus izvērtēt iespējas pieteikties 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanai.  

2. Izstrādāt jaunus iekšējos normatīvos aktus 

pedagogu profesionālo sasniegumu, ieguldījuma 

un papildus darba materiālajai stimulēšanai.  

 
 

Visi pedagogi regulāri piedalās profesionālās 

kompetences pilnveides kursos, kas tiek 

apmaksāti no Skolas budžeta. Skolas 

administrācija regulāri pārbauda datus VIIS. 
 

1. Motivējošu priekšnoteikumu radīšana pedagogu 

profesionālajai izaugsmei, konkurētspējai darba 

tirgū.  

2. Pedagoģiskā darba izvērtēšanas kritēriju 

aktualizēšana atbilstoši laikmeta prasībām un 

pārmaiņām  kultūrizglītības nozarē.  

3. Aptaujas izstrāde pedagogu anketēšanai un tās 

rezultātu apkopošana par turpmāk nepieciešamo 

mūsdienu izglītības vajadzībām atbilstoša 

metodiskā darba organizēšanai, profesionālās 

kompetences pilnveidei.  

4. Veicināt savstarpējo mācību stundu vērošanu, 

savstarpējo pieredzes apmaiņu. 

 

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

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 



 LNSO stīgu kvinteta un akordeonista A. Novika koncertprogramma “Kopā ar 

tango” (02.10.2020., VKKF projekta finansējums).  

 Iegādātas digitālās klavieres (VKKF mērķprogrammas “Mūzikas izglītības 

iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”  projekta konkursa finansējums). 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 Skolai ir noslēgts līgums ar SIA “Izglītības Sistēmas” par sistēmas E-Klase 

lietošanu mācību procesa nodrošināšanai.  

 Skolai ir noslēgts līgums ar LMIIA (Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu 

asociācija). 

 Skolai ir noslēgts līgums ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

        Skolai ir izstrādāts Audzināšanas darba plāns 1918.-2021. gadam. Audzināšanas 

darba mērķis - virzīt audzēkņus uz pašizziņas un pašpilnveidošanās darbu, vadot 

patstāvīgas, atbildīgas, garīgi bagātas personības attīstību mūsdienu sabiedrībā. Radīt 

audzēkņiem iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu 

personību.  

       Audzināšanas darba prioritātes:  

Sekmēt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un 

pilsonisko līdzdalību skolas, novada, valsts dzīvē.  

Rosināt piedalīties skolas projektos.  

Aktualizēt audzēkņus skolas un novada tradīciju kopšanā 

Motivēt audzēkņus iesaistīties Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamā 

individuālo kompetenču pilnveidi profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmu īstenošanā.   

Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana 

profesionālās ievirzes, interešu izglītībā un audzināšanas darbā.  

 

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

          Ņemot vērā attālinātā mācību darba īstenošanu, pieaugusi vecāku aktivitāte un 

sadarbība ar izglītības iestādi. Visiem skolas pedagogiem bija jāiegulda papildus 

darbs digitālo metodisko materiālu izstrādē, kā arī atgriezeniskās saites 

nodrošināšanā. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).  

 Pianistes A. Egliņas videolekcija Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem un 

pedagogiem “Mūsdienu mūzikas notācija. Ieskats latviešu un ārzemju 

komponistu kamermūzikas darbos”. (23.02.2021.). 

 Iegādātas digitālās klavieres (VKKF mērķprogrammas “Mūzikas izglītības 

iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”  projekta konkursa finansējums). 

 “Citāda mūzikas literatūras stunda”. Skolas organizēta tikšanās videolekcijā ar 

Kanāda kordiriģenti Vizmu Maksiņu (20.04.2021.). 

 Akcija Mūzikas skolas audzēkņiem “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!” 

(2021.gada jūnijs). 


