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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola ir Stopiņu novada Domes dibināta izglītības 

iestāde.  

Skola dibināta 1998. gada 22. jūlijā. Sākumā kā Ulbrokas mūzikas skola (Stopiņu 

pagasta padomes sēdes protokols Nr.38, 22.07.1998.), mākslas nodaļa tika pievienota 

2000. gada 23. augustā (Stopiņu pagasta padomes sēdes protokols Nr.89, 

23.08.2000.). No šī brīža skolas nosaukums Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 

citi likumi un normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums (apstiprināts Stopiņu novada 

Domes sēdē 2005. gada 2. februārī, protokols Nr.103; grozījumi veikti 2010. gada 27. 

janvārī, protokols Nr.18). 

Izglītības programmas un audzēkņu skaits 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības 

programmas mūzikā un mākslā. 

2012./2013. mācību gadu uzsāka sekojošs audzēkņu skaits profesionālās ievirzes 

izglītības programmās: 

Izglītības programmas 
nosaukums 

Apakšprogrammas 
nosaukums 

Programmas 
kods 

Audzēkņu skaits 
apakšprogrammā 
uz 03.09.2012. 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 20V21201 39 
 Akordeona spēle 20V21201 11 
Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle 20V21202 15 
 Kokles spēle 20V21202 4 
 Ģitāras spēle 20V21202 7 
Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 20V21203 14 
 Klarnetes spēle 20V21203 4 
 Saksofona spēle 20V21203 5 
 Mežraga spēle 20V21203 1 
 Trompetes spēle 20V21203 4 
Sitaminstrumentu spēle 20V21204 10 
Vokālā mūzika – Kora klase 20V21206 25 

Kopā (mūzikas nodaļā)            139 
Vizuāli plastiskā māksla 20V21100 103 

Kopā visās programmās 242 
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Audzēkņu skaita dinamika 

194
185

200

233

265
254

242

0

50

100

150

200

250

300

2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013

 
Absolventu dinamika 
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Absolventi pa nodaļām un izglītības turpinātāji nākošajā kultūrizglītības pakāpē 
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Skolas personāls 

Skolā strādā 25 pedagogi (21 mūzikas nodaļā, 4 mākslas nodaļā) un 3 tehniskie 

darbinieki. 

Pedagoģisko darbinieku izglītības raksturojums Skaits % 
Augstākā pedagoģiskā izglītība 24 96 

t. sk. maģistra grāds  10 40 
Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību 1 4 

Kopā: 25 100 

Skolas budžeta nodrošinājums 

Skolas finansiālo darbību nodrošina; 

- valsts budžeta dotācija; 

- pašvaldības budžets; 

- vecāku līdzfinansējums, kas noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos 

(Nr.17/12, 2012. gada 27. jūnijā) 

Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un 

uzskaite tiek veikta Stopiņu novada domes grāmatvedībā. Skolas budžeta izlietojums 

ir mērķtiecīgs un racionāls. Skola divas reizes gadā Kultūras Ministrijai iesniedz 

Pašvaldības apstiprinātu pārskatu par valsts mērķdotācijas izlietojumu saskaņā ar 

trīspusējo finansēšanas līgumu starp Latvijas Republikas Kultūras Ministriju, Stopiņu 

novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu. Skola, sadarbībā ar pašvaldību, 

piesaista papildus finansu līdzekļus no ES fondiem, Valsts Kultūrkapitāla fonda, 

individuālajiem ziedotājiem u.c. avotiem. 

Skolas budžeta nodrošinājums
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Skolas aktivitātes 

• Skolas koncerti – izstādes „Mēs Adventa laikā” un „Tādi esam” 

• Audzēkņu darbu izstādes pašvaldības iestādēs 

• Mūzikas nodaļu audzēkņu koncerti vecākiem un viesiem 

• Mūzikas nodaļas audzēkņu tradicionālie koncerti pirmsskolas izglītības iestādē 

„Pienenīte”, Ulbrokas vidusskolā, Stopiņu pamatskolā un pirmsskolas 

izglītības iestādē, Latvijas dievnamos, sociālās aprūpes centrā Gaiļezers, 

Tuberkulozes un plaušu slimību centrā Upeslejās 

• Koncertprogrammas (koncertlektoriji) veltītas latviešu komponistiem 

• Muzikāli teatrāli uzvedumi, sadarbojoties mūzikas un mākslas nodaļām 

• Līdzdalība Latvijas un starptautiskajos bērnu un jauniešu mākslas konkursos 

• Līdzdalība Latvijas mūzikas skolu valsts konkursos un festivālos, mazpilsētu 

un lauku mūzikas skolu konkursos, jauno mūziķu konkursos un skatēs, 

starptautiskos jauno mūziķu konkursos un festivālos 

• Draudzības koncerti un izstādes ar Pierīgas, kā arī Latvijas mūzikas un 

mākslas skolām 

• Pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī draudzības koncerti un izstādes ar Staša 

Vaiņūna Palangas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pasniedzējiem 

• Radošās nometnes un darbnīcas no 2002. gada 

• Prezentācijas materiālu izdošana – kalendāri, CD un DVD 

• Skolotāju koncerts – izstāde „Mēs tikāmies martā” 

• Audzēkņu un skolotāju līdzdalība pašvaldības rīkotajos pasākumos 

• Audzēkņu un absolventu dalība novada pašdarbības kolektīvos, līdzdalība 

Jauniešu simfoniskā orķestra sastāvā, Rīgas Skolēnu pils pūtēju orķestra 

sastāvā 

• Piedalīšanās labdarības pasākumos, sadarbībā ar Skolas atbalsta biedrību 

BUMMS 

• Konkursa “Ulbrokas vālodzīte”, akordeona mūzikas festivālu organizēšana 

• Skolas FORUMA (audzēkņi-vecāki-pedagogi) organizēšana 
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi ir 

noteikti skolas Nolikumā.  

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, 

kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās 

noteikto mērķu sasniegšanu. 

Izvirzīto prioritāšu īstenošana  

Jaunais Skolas perspektīvās attīstības plāns aptver laika periodu no 2011. – 2015. 

gadam. Plānā ir aprakstīta skolas nākotnes vīzija un noteiktas prioritātes, mērķi un 

virzieni tās sasniegšanai.  

Vīzija:  

Skola kā kultūras izaugsmes veicinātājs novadā, profesionālās ievirzes mūzikā un 

mākslā aktīvs realizētājs, kas līdztekus nodrošina iedzīvotājiem profesionālo prasmju 

un iemaņu apguvi, garīgās pilnveides vajadzību izveidi un nostiprināšanu visa mūža 

garumā, skola, kas rūpējas par mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, 

aktualizēšanu un izplatīšanu. 

Prioritātes:  

• ilgtspējīga, laikmetīga skolas attīstība; 

• labvēlīgas radošās, psiholoģiskās un estētiskās vides veidošana skolā un Stopiņu 

novadā; 

• materiāli tehniskās bāzes modernizēšana, kas atbilstu mūzikas un mākslas 

profesionālās ievirzes izglītības apmācībai; 

• brīvu, radošu, atbildīgu personību attīstīšana, kas spēj realizēt savas ieceres un 

profesionāli orientējas mūzikas un mākslas pamatzināšanu pasaulē. 

Mērķi: 

• veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu 

profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu 

sasniegšanu; 

• paaugstināt izglītības kvalitāti (pedagogu tālākizglītības nodrošinājums, Skolas 

tehniskais nodrošinājums, informācijas tehnoloģiju ieviešana); 

• veidot pamatu un motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības 

pakāpē; 

• veicināt katra audzēkņa personības harmonisku veidošanos un attīstību, izkopjot 

audzēkņos atbildīgu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, savu novadu un valsti; 

• būt atvērtiem pasaules kultūras daudzveidībai, vienlaikus attīstot savas nacionālās 
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vērtības un kultūras savdabību, pilnveidot un saglabāt to. 

Galvenie profesionālie mērķi: 

• radīt iespēju audzēkņiem iegūt labu profesionālās ievirzes izglītību; 

• nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi, telpas un to aprīkojumu; 

• attīstīt sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem, citām mūzikas un mākslas 

skolām. 

Iepriekšējo prioritāšu īstenošana 

Mācību saturs 

• Sekmēta radoša iekļaušanās mūsdienu kultūras aktivitātēs 

• Mācību satura īstenošana caur vadošo tendenču atklāšanu – piedalīšanās 

Meistarklasēs un to organizēšana 

• Izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetā Darbs 

materiālā izstrādātas jaunas programmas mācību priekšmetiem Datorgrafika, 

Animācija, Sietspiede 

Mācīšana un mācīšanās 

• Pedagogi aktīvi iesaistījās Eiropas sociālā fonda projektā „Profesionālās 

kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” 

• Lai veicinātu audzēkņu motivāciju mācīties, mācību procesa apguvē tiek 

izmantotas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ir izveidotas dažādas 

kolektīvās muzicēšanas nodarbības, mūzikas nodaļas audzēkņi vismaz divas reizes 

mācību gadā uzstājas atklātajos koncertos, kas veicina audzēkņu izaugsmi un 

konkurētspēju, mākslas nodaļas uzdevumi tiek organizēti tā, lai katra audzēkņa 

darbs būtu redzams izstādē, profesionālu mākslinieku izstāžu, muzeju 

apmeklējumi un mācību stundu organizēšana tajos 

Audzēkņu sasniegumi 

• Skolā regulāri tiek veikta mācību sasniegumu vērtēšana, dinamikas analīze, 

audzēkņu mācīšanās un mācību sasniegumu izvērtēšana 

• Vienotas Skolas Noslēguma eksāmenu vērtēšanas sistēmas izveide 

• Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par audzēkņu sasniegumiem, 

informācija par audzēkņu sasniegumiem ir savlaicīga, saprotama, lietderīga un 

konfidenciāla, tiek sniegta palīdzība audzēkņiem ar mācību grūtībām 

Atbalsts audzēkņiem 

• Skolā tiek plānota un mērķtiecīgi atbalstīta talantīgo audzēkņu dalība konkursos, 

izstādēs, koncertos, festivālos utt. 
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• Skola atbalsta talantīgos audzēkņus, apbalvojot ar skolas Atzinības rakstiem, 

izvirzot Stopiņu novada pašvaldības apbalvojumiem, nodrošina ar līdzdalību 

radošajās nometnēs, atspoguļojot sasniegumus masu medijos 

• Tiek sniegts atbalsts katra audzēkņa optimālai izaugsmei 

• Audzēkņiem ir izpratne par kultūras vērtībām, tiek iedrošināti un iesaistīti novada 

pašdarbības kolektīvos 

• Skolas darbinieki regulāri informē audzēkņus un vecākus par karjeras iespējām 

mūzikas vai mākslas nozarēs, talantīgākos audzēkņus un vecākus individuāli 

iepazīstinot ar iespējām 

Skolas vide 

• Skolai ir sava himna un logo un noteikta kārtība to lietošanā 

• Skola atpazīstamības nolūkos organizē dažādus pasākumus (koncertus, izstādes) 

novada iestādēs, ir skaistas un stabilas tradīcijas, kas veido Skolas profesionālo 

tēlu 

• Tika veikts remonts Sitaminstrumentu klasē, Mūzikas teorētisko priekšmetu klasē, 

trepju telpā, sanitārajās telpās 

• Visā skolā ir nomainīti logi un sakārtota apkures sistēma 

• Skolai ir izveidota atbalsta biedrība BUMMS 

• Balstoties uz mākslas nodaļas pedagogu iniciatīvu pārejā no Skolas uz kultūras 

namu, tika iekārtota izstāžu zāle 

• Tiek labiekārtota un apzaļumota skolas apkārtne 

• Izveidots gājēju ceļiņš un gājēju pāreja pie skolas 

• Ir izveidojusies cieša sadarbība ar Staša Vaiņūna Palangas Mūzikas un mākslas 

skolu, kā arī ar latviešu izcelsmes mākslinieci Ināru Dzelzs Norvēģijā 

Resursi 

• Ir paplašināta materiāltehniskā bāze – iegādāti jauni mūzikas instrumenti 

(ksilofons, digitālās klavieres, vijoles, flautas, ģitāra, akordeoni, klarnete), video 

un foto kameras, profesionāla keramikas apdedzināšanas krāsns 

• Ar finansu resursu piesaisti (Valsts Kultūrkapitāla fonds, LEADER) tika 

papildināta un attīstīta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju bāze (9 datori, 

datorprogrammas, kopētājs, printeris, skeneris) 

• 21 pedagogs iesaistījās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
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apstākļos”, līdz ar to pilnveidoja savas prasmes pašvērtējuma izstrādāšanā  

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

• Veikts darbs pie Skolas pašvērtējuma, ir labi uzsākts darbs pie Attīstības plāna 

2011. – 1015. gadam realizācijas, ievērojot Stopiņu novada Attīstības plāna 

prioritātes 

• Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu funkcionēšanas 

nodrošināšana dzīvē 

• Skolas iekšējā kontroles sistēma, tās nostiprināšana un pilnveidošana 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas  

Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 03  
Flautas spēle  
Klarnetes spēle 
Mežraga spēle 
Saksofona spēle 
Trompetes spēle 

Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 

Stīgu instrumentu spēle 20V 212 02  
Ģitāras spēle  
Kokles spēle  
Vijoļspēle  

Taustiņinstrumentu spēle 20V 211 01  
Akordeona spēle  
Klavierspēle  

Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00 

Vokālā mūzika 20V 212 06 
Kora klase 

 

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojuma datums 13.12.2006.  
Akreditācijas derīguma termiņš 18.12.2012.  
Akreditācijas termiņš 6 gadi 
 
Ieteikums Aktualizēt skolas iekšējos dokumentus atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem 

Ieteikuma izpilde izpildīts 

Papildu informācija Dokumenti tiek aktualizēti regulāri 

 

Ieteikums Modernās tehnoloģijas ieviest mācību procesā 

Ieteikuma izpilde izpildīts 
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Ieteikums Risināt jautājumu par telpu paplašināšanu 

Ieteikuma izpilde neizpildīts 

Papildu informācija Tika veiktas pārrunas ar pašvaldību par telpām, tika izskatīti 

dažādas iespējas, bet bez risinājuma. Jaunajā novada Attīsības plānā ir paredzēts 

iesākt jaunā kultūras centra būvniecību, kur mājvietu radīs arī Mūzikas un mākslas 

skola 

 

Ieteikums Turpināt iegādāties jaunus instrumentus visās izglītības programmās 

Ieteikuma izpilde izpildīts 

 

Ieteikums Izveidot bibliotēku, sistematizējot nošu materiālu, kā arī audio un vizuālo 

materiālu 

Ieteikuma izpilde daļēji izpildīts 

Papildu informācija Telpu trūkuma dēļ, skolai nav sava bibliotēka. Bet ir izveidots 

bibliotēkas un fonotēkas fonds, kas ir sistematizēts un ļoti labi darbojas. 

 

Ieteikums Aktivizēt projektu darbu 

Ieteikuma izpilde izpildīts 

 

4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

4.1. Joma - Mācību saturs  

4.1.1. Kritērijs – Iestādes īstenotās izglītības programmas  

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras izstrādātas atbilstīgi 

Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Visas programmas ir 

licencētas. Visām izglītības programmām ir noteikti mērķi, uzdevumi, apgūstamās 

tēmas un vērtēšanas formas.  

Profesionālās ievirzes izglītības programmās katram mācību priekšmetam izstrādātas 

mācību priekšmetu programmas, kurās iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības, 

izstrādātas prakses programmas un gala pārbaudījumu prasības vai eksāmena 

programma, kas atbilst apgūstamās programmas mērķiem, uzdevumiem un 

iegūstamās profesionālās ievirzes izglītības līmenim.  

Skola īsteno 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas – 1 mākslas izglītībā un 

12 mūzikas izglītībā:  

1. Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 20V 211 00 

2. Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle, programmas kods 20V 212 01 
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3. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, programmas kods 20V 212 01 

4. Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle, programmas kods 20V 212 02 

5. Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle, programmas kods 20V 21202 

6. Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, programmas kods 20 V 212 02 

7. Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, programmas kods 20V 212 03 

8. Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle, programmas kods 20V 212 03 

9. Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle, programmas kods 20V 212 03 

10. Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle, programmas kods 20V 212 03 

11. Pūšaminstrumentu spēle – mežraga spēle, programmas kods 20V 212 03 

12. Sitaminstrumentu spēle, programmas kods 20V 212 04 

13. Vokālā mūzika – kora klase, programmas kods, 20V 212 06 

Visas nodarbības noris saskaņā ar Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu. 

Atbilstoši licencētajām izglītības programmām un audzēkņu skaitam tajās sastādīta 

pedagoģisko darbinieku tarifikācija un stundu saraksts. 

Skolas administrācija pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību 

priekšmetu programmu izstrādi, kā arī kalendāri tematisko plānu izstrādi. Vadība 

nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību.  

Skolotāji zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos 

mērķus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu 

sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā katra 

audzēkņa vajadzības un spējas.  

Nodarbības tiek plānotas un stundu saraksts tiek izveidots pārskatāmi, ievērojot 

programmu apguves specifiku. Stundu sarakstu regulāri aktualizē atbilstoši situācijai.  

Visas izglītības programmas, kā arī pārējie izglītības procesu reglamentējošie 

dokumenti atrodas Izglītības programmu vadītāju kabinetos, kā arī digitālā formā 

skolotāju istabā un ir brīvi pieejami visiem skolotājiem.  

Skolā mācību programmu realizācijai ir iespēja izmantot klasi, kas aprīkota ar 7 

datoriem, klašu telpās pieejami CD, DVD atskaņotāji, tālrādis, ekrāns un projektors. 

Skolotāji mācību stundās seko katra audzēkņa individuālajam darbam, sekmju 

dinamikai, tāpēc cenšas dažādot mācību metodiku, diferencēt uzdevumus, lai attīstītu 

gan sekmēs vājākos, gan spējīgākos audzēkņus. Skolotāji papildus strādā ar 

audzēkņiem, kuriem ir problēmas mācībās, kā arī ar talantīgākajiem un spējīgākajiem 

audzēkņiem, gatavojot viņus konkursiem.  

Audzēkņu zināšanas tiek regulāri un sistemātiski kontrolētas. Skolotāji izmantoto 

dažādas pārbaudes formas – ikdienas sasniegumu vērtējumi, testi, pārbaudes darbi 
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mācību tēmu noslēdzot, skates, starpskates, ieskaites, mācību koncerti, atklātie 

mācību koncerti, konkursi, pārcelšanas un noslēguma eksāmeni. 

Vērtējums - labi 

4.2. Joma - Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1. Kritērijs – Mācīšanas kvalitāte  

Atbilstoši prasībām, sakārtota audzēkņu uzskaites un kustības reģistrācijas 

dokumentācija. Tiek ievērota audzēkņu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība.  

Skolotāji izmanto daudzveidīgas, audzēkņu vecumam, spējām, mācību priekšmeta 

specifikai un mācību programmu prasībām atbilstošas mācīšanas metodes.  

Skola veic pašvērtējumu mācību darbā. Ir izveidots metodisko materiālu krājums, kas 

tiek mērķtiecīgi papildināts. Skolotāji šos materiālus izmanto, lai dažādotu mācību 

procesu un paaugstinātu audzēkņu sniegumu.  

Skolotāji novērtē interaktīvo mācību metožu nozīmi mācību priekšmetu programmu 

mērķu sasniegšanai. Skolā tiek regulāri vērtēta pedagogu darba kvalitāte. Pēdējos 2 

mācību gados pedagogu darba kvalitāte tika vērtēta padziļināti un īpaši rūpīgi, jo 21 

pedagogs bija iesaistījies Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Tika 

hospitētas, vērtētas un analizētas mācību stundas, to pasniegšanas kvalitāte. Pēc 

novērotajām mācību stundām, notika individuālas pārrunas ar skolotājiem un veikti 

ieraksti stundu vērošanas lapās.  

Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, 

izmanto alternatīvās mācību formas – dažādu izstāžu, koncertu u.c. kultūras 

pasākumu apmeklējumus.  

Lielākā daļa skolotāju pievērš uzmanību kritiskai domāšanai, kas ļauj analizēt, izteikt 

savu viedokli. Nodaļas analizē un nosaka katrā klašu grupā mācāmās tēmas, 

izmantojamo materiālu. Skolotāji dalās pieredzē par metodēm darbam ar audzēkņiem, 

kuriem ir grūtības mācībās.  

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, iesaistot audzēkņus 

praktiskā darbībā. Skola iespēju robežās veicina pašatklāsmes procesu par teorijas un 

prakses saistību. Skola strādā pie mērķtiecīgas mācību ekskursiju mērķu izstrādes. 

Vērojot stundas, jāsecina, ka skolotāju skaidrojums visbiežāk ir atbilstošs mācāmajai 

tēmai, audzēkņu vecumam. 

Vērtējums - labi  
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4.2.2. Kritērijs – Mācīšanās kvalitāte  

Audzēkņu mācīšanās darba organizēšana ir prioritāra. Mācību gada sākumā katrs 

skolotājs izskaidro audzēkņiem mācību darba izvirzītās prasības, rosina strādāt 

mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izmantot un attīstīt dabas dotumus, talantu, spējas. 

Skolotāji un audzēkņi rada iespējas parādīt un demonstrēt sava darba rezultātu, aicinot 

piedalīties konkursos, izstādēs, festivālos, koncertos.  

Audzēkņi prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un metodes, sadarbojoties 

grupās, attīstot kolektīvās muzicēšanas prasmes dažādu veidu ansambļos un korī, kā 

arī darbojoties mūzikas un mākslas nodaļām kopīgos projektos.  

Katru mācību stundu pedagogi rosina un motivē audzēkņus mērķtiecīgam un radošam 

darbam, rosina izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē un mācīties vērtēt savu un citu 

audzēkņu darbu. Visiem audzēkņiem ir iespējas parādīt savas zināšanas un radoši 

izpausties gan ikdienas darbā, gan piedaloties konkursos, koncertos, izstādēs un 

pasākumos. Skola regulāri informē audzēkņus par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām. Audzēkņi zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības un lielākā daļa 

tās ievēro, apzinīgi pildot visus mācību uzdevumus, aktīvi piedaloties mācību procesā, 

plānojot un izvērtējot savu darbu, uzņemoties līdzatbildību par mācību procesa norisi. 

Audzēkņi aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas mācību mērķu sasniegšanai.  

Vērtējums- labi  

4.2.3. Kritērijs - Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji pa atsevišķām 

specialitātēm. Pārbaudes darbu formas atbilst mācību priekšmetu un profesionālajai 

specifikai. Skolotāji regulāri veic ierakstus klašu/kursu žurnālos. Skolotāji prot 

izmantot vērtēšanas sistēmu, lai motivētu audzēkņus turpmākajam darbam un, lai 

veidotu audzēkņos prasmi sevi adekvāti pašnovērtēt.  

Gada beigās tiek izvērtēti mācību rezultāti, kopā ar skolas vadību tiek veidots skolas 

pašvērtējums.  

Visi skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, kas atbilst 

audzēkņu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Audzēkņi zin vērtēšanas 

principus. Vadība kontrolē vērtēšanas sistemātiskuma ievērošanu un to, kā skolotāji 

pamato darba vērtējumu.  

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tie tiek pārraudzīti un kontrolēti. Reizēm 

skolotājiem nākas audzēkņiem detalizēti izskaidrot, ka vērtējums ir objektīvs. 

Skolotājiem regulāri jāmudina audzēknis apgūt pašnovērtēšanas paņēmienus un to, kā 

tie var palīdzēt mācību procesā. Vērotās stundas, sarunas ar audzēkņiem un vecākiem, 

mācību rezultāti, liecina par to, ka dažiem skolotājiem mācīšanas metodēm jākļūst 
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mūsdienu prasībām atbilstošākām, lai būtu pozitīvs mācību un darba rezultāts. 

Atsevišķos gadījumos jāpārliecina vecāki par līdzatbildību mācību procesā. Skola 

organizē vecāku sapulces, vecāku dienas, kopīgus koncertus.  

Vērtējums - labi 

4.3. Joma - Izglītojamo sasniegumi  

Audzēkņu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Audzēkņu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībai. Audzēkņi un viņu vecāki ir iepazīstināti ar vērtēšanas kārtības 

prasībām un izprot vērtēšanas kārtību. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz audzēkņu 

individuālās attīstības dinamiku, zināšanu apguves pilnīgumu, kvalitāti, apzinīgumu 

un attiecīgā mācību priekšmeta specifiskām prasībām. Tiek veikta iepriekšējā mācību 

gada audzēkņu sasniegumu uzskaite un analīze.  

Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos – 

konkursos, izstādēs, koncertos, projektos, festivālos u.c. Audzēkņiem ir iespēja savu 

sniegumu prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai. Labākie audzēkņi – konkursu 

laureāti mācību gada beigās saņem naudas balvu, ko piešķir pašvaldība – tas motivē 

audzēkņus mācību darbam un ceļ viņu pašapziņu. Tāpat audzēkņi saņem skolas 

Atzinības rakstus par augstiem sasniegumiem mācībās un radošā darbā. Tas veido 

pozitīvu attieksmi pret mācībām, audzēkņi jūtas novērtēti un pamanīti. Vecāki 

novērtē, ka viņu bērnu mācību un radošais darbs tiek novērtēts. 

Audzēkņu sasniegumi no iepriekšējā vērtēšanas perioda: 

2007 

• Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu izglītības programmu Stīgu 

instrumentu spēle – Kokles spēle audzēkņu ansambļu valsts konkurss 

Koklētāju ansamblis, skolotāja Vita Paulāne, III vieta 

• Latvijas mūzikas skolu izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle audzēkņu ansambļu (dueti un trio) valsts konkurss 

Duets Ieva Rūtiņa un Zane Ozola, skolotāja Anita Rieksta, III vieta 

• XVII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Sigulda-2007 

Koklētāja Ieva Kalniņa, skolotāja Vita Pinne, diplomande (Atzinība) 

2008 

• Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles 

un alta spēle audzēkņu valsts konkurss 

Simons Rabinskis, skolotāja Laura Treide, Atzinība 

Agate Rabinska, skolotāja Laura Treide, III vieta 

• Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle – Ģitāras spēle audzēkņu valsts konkurss 
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Laima Leimane, skolotāja Aleksandra Čerepaņņikova-Kļuikova, Atzinība 

Gustavs Pētersīlis, skolotāja Aleksandra Čerepaņņikova-Kļuikova, III vieta 

Kristaps Hermanis, skolotāja Aleksandra Čerepaņņikova-Kļuikova, II vieta 

• Kārļa Štrāla IX Starptautiskais konkurss Jaunais flautists 

Katarīna Ignatoviča, skolotāja Daina Treimane, Atzinība 

• XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku kokļu ansambļu skate 

kokļu ansamblis Tīne, skolotāja Vita Pinne, II pakāpe 

• Latvijas mākslas skolu audzēkņu Valsts konkurss 

Valērija Gavričeva, skolotājs Rolands Vēgners, III vieta 

Instalācija (skolas darbs) Dārza iemītnieks, skolotāja Santa Podgaiska, Atzinība 

• V Jauno vokālistu konkurss Dziedu Dievmātei 

Kristaps Moločenko, skolotāja Ina Ekarte, I pakāpe 

• Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Izglītības programmas 

Vokālā mūzika – Kora klase Valsts konkurss 

Kristaps Moločenko, skolotāja Ina Ekarte, I vieta 

• 8. Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss Es dzīvoju pie jūras 

Jūras stāsti (skolas darbs), skolotāja Dace Balode, Atzinība 

2009 

• Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkurss 

Ieva Rūtiņa, skolotāja Anita Rieksta, III vieta 

• J.Vītola I Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss Lai skan... 

Vokālais ansamblis, skolotāja Ina Ekarte, Zelta diploms 

• Latviešu mūzikai veltītais Jauno vijolnieku un čellistu konkurss 

Agate Rabinska, skolotāja Laura Treide, Atzinība 

• X Starptautiskais akordeonistu festivāls Limbažos 

Akordeonistu ansamblis, skolotāja Anita Rieksta, Atzinība 

• Latvijas mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss Mākslas valodas pamati 

Diāna Podniece, skolotāja Santa Podgaiska, Atzinība 

• Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkurss 

Reinis Višķeris, skolotājs Kaspars Stankevičs, II vieta 

2010 

• XXVIII Pērnavas akordeonmūzikas festivāls – konkurss 

Akordeonistu kvintets, skolotāja Anita Rieksta, I vieta 
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• II mūzikas skolu audzēkņu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss 

Akordeonistu kvintets, skolotāja Anita Rieksta, I vieta 

2011 

• XI Starptautiskais akordeonistu festivāls 

Akordeonistu kvintets, skolotāja Anita Rieksta, Atzinība 

• Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu zīmēšanas konkurss 

Eduards Podgaiskis, skolotāja Dace Balode, Atzinība 

Ekspozīcija Zīmēšanas metodika, skolotāja Dace Balode, II vieta 

• XXVIII Pērnavas akordeonmūzikas festivāls – konkurss 

Akordeonistu kvintets, skolotāja Anita Rieksta, Atzinība 

Monta Megija Igaune, skolotāja Anita Rieksta, II vieta 

• 11. Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss Es dzīvoju pie jūras 

Nikolajs Smirnovs, skolotāja Dace Balode, II vieta 

2012 

• I mūzikas skolu konkurss Jūrmalas balsis 

Lūcija Balode, skolotāja Ina Ekarte, I vieta 

Santa Grīnvalde, skolotāja Ina Ekarte, I vieta 

Kristaps Moločenko, skolotāja Ina Ekarte, I vieta 

Dairis Ulmanis, skolotāja Ina Ekarte, II vieta 

Renāte Ruska, skolotāja Ina Ekarte, III vieta 

• Komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss Ulbrokas vālodzīte 

Viktorija Čebotarjova, skolotāja Biruta Deruma, I vieta 

Santa Grīnvalde, skolotāja Ina Ekarte, II vieta 

Kristaps Moločenko, skolotāja Ina Ekarte, II vieta 

• Jauno vijolnieku un čellistu konkurss Itāļu vecmeistari jaunatnei 

Simons Rabinskis, skolotāja Laura Treide-Plaude, Atzinība 

• 17. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „Manas tautas etnogrāfiskais apģērbs 

un folklora” Slovēnijā 

Andra Blažģe, skolotāja Dace Balode, I vieta 

Darja Sediha, skolotāja Dace Balode, II vieta 

• 40. Starptautiskais bērnu vizuāli plastiskās mākslas konkurss Lidicē (Čehija) 

Arts Renārs Dambis, skolotāja Dace Balode, II vieta 

Laura Karakona, skolotāja Dace Balode, II vieta 

Sabīne Lavrentjeva, skolotāja Dace Balode, II vieta 

Ruslana Borhova, skolotāja Dace Balode, II vieta 
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No 2006./2007. mācību gada līdz 2011./2012. mācību gadam apliecību par 

profesionālās ievirzes izglītību ieguvuši 108 audzēkņi. 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas absolventi turpina mācības Rīgas Doma kora 

skolā, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 

vidusskolā, J. Rozentāla Rīgas mākslas skolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā, J. 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības vadības akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, 

Mākslu universitātē Dānijā. 

Vērtējums - labi 

4.4. Joma - Atbalsts izglītojamiem  

4.4.1. Kritērijs – Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem, drošības noteikumi par 

drošību mācību kabinetos, telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt 

audzēkņu drošību un veselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības 

sniegšanu, drošību masu pasākumos, ekskursijās un pārgājienos. Tie atrodas 

audzēkņiem un darbiniekiem pieejamā vietā. Skolā pie dežurantes atrodas 

neatliekamās palīdzības aptieciņa.  

Skolā ir izstrādāts evakuācijas plāns un audzēkņi ir informēti, kā rīkoties ekstremālu 

situāciju gadījumā. Skolas pedagoģiskais un tehniskais personāls ir instruēts, kā 

rīkoties attiecīgās situācijās. Izglītības programmu vadītājiem ir izsniegti drošības 

noteikumi, ar kuriem audzēkņi tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā, par ko 

viņi parakstās žurnālos. Skolotāji iespēju robežās pārzina audzēkņu mājas apstākļus, 

un saskarsmē ar audzēkņiem viņi cenšas būti taktiski un iejūtīgi. Skola iespēju 

robežās rūpējas par audzēkņu drošību skolas telpās un tās teritorijā. Stundu laikā tiek 

ierobežota audzēkņu iziešana ārpus skolas telpām, lai samazinātu negadījumu risku. 

Skolā ir dežurante, kas palīdz bērniem dažādu ikdienas problēmu risināšanā, seko 

kārtībai gaiteņos un garderobē. 

Vērtējums - labi  

4.4.2. Kritērijs - Atbalsts personības veidošanā  

Audzēkņiem tiek dota iespēja rosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu un 

diskutēšanu. Ikviens var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, kā arī apspriest 

skolas dzīvei aktuālus jautājumus, pārstāvēt savu viedokli.  

Skola regulāri rīko koncertus, izglītojošus koncertuzvedumus, konkursus, izstādes, 

akcijas, radošus - tematiskus pasākumus un citus, iesaistot gan pašus audzēkņus, gan 

pedagogus, gan arī audzēkņu ģimenes. Audzēkņu vecāki tiek informēti par skolas 
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rīkotajiem pasākumiem, kā arī audzēkņi, vecāki un apkārtējā sabiedrība tiek informēta 

par audzēkņu sasniegumiem. Pedagogi veicina un organizē profesionālu mūziķu 

koncertu, izrāžu, operu, izstāžu un muzeju apmeklējumus. Skolai ir sadarbība ar citām 

Pierīgas mūzikas un mākslas skolām. Skola organizē vasaras radošās nometnes 

audzēkņiem. Skolas organizētie pasākumi veicina audzēkņu personības izaugsmi, ceļ 

pašapziņu.  

Vērtējums - labi  

4.4.3. Kritērijs - Atbalsts karjeras izglītībā  

Audzēkņi tiek informēti par izglītības iespējām pēc skolas beigšanas, par prasībām, 

kādas ir nepieciešamas, lai varētu iestāties izvēlētajā mācību iestādē vidējā izglītības 

pakāpē. Tiek rīkotas ekskursijas uz mācību iestādēm, aicināti jau studējošie audzēkņi 

uz neformālām tikšanām, lai stāstītu par tālākām iespējām un izaugsmi. Audzēkņiem 

un viņu vecākiem ir pieejama informācija par skolas piedāvātajām izglītības 

programmām. Audzēkņi un viņu vecāki, kuri izrādījuši interesi, savlaicīgi tiek 

informēti par izvirzītajām prasībām vidējās mākslas un mūzikas izglītības iestādēs. 

Audzēkņiem ir iespēja izmantot jaunākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 

lai iegūtu informāciju par karjeras izvēli. Skola aicina vidējās mūzikas izglītības 

iestādes audzēkņus koncertēt mūsu skolā, lai audzēkņiem rastos priekšstats par 

attiecīgo mācību iestādi. Skola atbalsta audzēkņu dalību valsts un starptautiskā 

mēroga organizētajos pasākumos, konkursos, festivālos, meistarklasēs, izstādēs un 

mākslas forumos. Skola aicina bijušos absolventus koncertēt un rīkot izstādes, kā arī 

rīko koncertus un izstādes, kuros piedalās Latvijā zināmi mūziķi un mākslinieki. 

Vērtējums - labi  

4.4.4. Kritērijs - Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Skolā izglītību programmu vadītāji koordinē talantīgo audzēkņu līdzdalību konkursos, 

festivālos, koncertos, izstādēs u.c. Skola savu iespēju robežās veicina un atbalsta 

talantīgo audzēkņu dalību šajās aktivitātēs, kā arī atbalsta pedagogus. Mācību stundās 

audzēkņiem tiek piedāvāti dažādu grūtības pakāpju diferencēti uzdevumi, atbilstoši 

viņu spējām un interesēm. Specialitātes pedagogi un kursu audzinātāji mērķtiecīgi 

strādā ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās, lai paaugstinātu viņu motivāciju 

labāka darba rezultāta sasniegšanā. Šajā procesā tiek iesaistīti arī audzēkņu vecāki. 

Mācību procesā pedagogi ņem vērā visu audzēkņu intereses. 

Vērtējums - labi  

4.4.5. Kritērijs –Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

Skolas pedagogi pārzina audzēkņu problēmas un vajadzības, un savu iespēju un 

kompetences robežās, sadarbojoties ar pašvaldību, skolas administrāciju un audzēkņu 
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vecākiem, cenšas tās risināt. Vairāki pedagogi ir apmeklējuši kursus un seminārus par 

darba metodēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Vērtējums - pietiekami  

4.4.6. Kritērijs - Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

Kaut arī lielākā daļa vecāku regulāri sadarbojas ar skolu, vecāku līdzatbildība savu 

bērnu mācīšanās, savstarpējo attiecību, uzvedības normu ieaudzināšanā dažos 

gadījumos varētu būt aktīvāka. Vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga, regulāra, 

lietderīga – to atzinuši paši vecāki, kuru iniciatīva ir palīdzējusi skolai atrisināt 

dažādas situācijas un lietas. Skola un ģimenes slēdz īpašu vienošanos par sadarbību. 

Regulāri tiek rīkoti klašu koncerti – vecāku sapulces, kā arī neformāla tikšanās pa 

specialitātēm bērniem, vecākiem un skolotājiem – kā mācīties mājā, šī ir viena no 

skolas jaunākajām tradīcijām, kas gadu no gada pulcē ļoti daudz vecāku. Skolā ir 

noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu sasniegumiem – dienasgrāmatas, 

vēstules, atzinības raksti, informācija Stopiņu novada mājas lapā un informatīvajā 

izdevumā Tēvzemīte. Vismaz divas reizes gadā tiek organizētas Skolas vecāku 

sapulces, aktīvākie vecākie darbojas skolas atbalsta biedrībā BUMMS, kas vienlaikus 

darbojas arī kā skolas padome. Tiek rīkotas dažādi pasākumi – radošas darbnīcas, lai 

saliedētu skolas vecāku, audzēkņu un skolotāju kolektīvu. Reizi mācību gadā notiek 

Skolas FORUMS, kā sadarbības modelis starp audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem. 

Pasākumi tiek organizēti augstā kvalitatīvā līmenī, par ko liecina lielā vecāku interese, 

kuri pasākumus apmeklē. Skola ar pašvaldības atbalstu veicina daudzbērnu ģimeņu 

bērniem mācības skolā, samazinot vecāku līdzfinansējuma apmēru vai arī atbrīvojot 

no tā. 

Vērtējums – labi 

4.6.Joma - Iestādes vide  

4.6.1. Kritērijs - Mikroklimats  

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā Stopiņu novadā ir kā kultūrizglītības centrs. 

Skolā ir ļoti labvēlīga gaisotne. Skolas vadības, personāla un audzēkņu starpā valda 

savstarpēja cieņa, draudzīga un sapratnes pilna atmosfēra. Audzēkņi un darbinieki 

jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības. Pa 

skolas pastāvēšanas gadiem, nav radusies neviena konfliktsituācija, kas arī norāda par 

skolas labo mikroklimatu. Sarunas ar vecākiem rāda, ka skolā gan audzēkņi, gan 

vecāki jūtas kā mājās. Vecāki jūtas droši par saviem bērniem, jo zina, ka par bērniem 

skolā rūpējas. Skola ir vieta, kur ikviens ir gaidīts, saprasts un mīlēts. Skolas kolektīvs 

ir ļoti saliedēts. Skolai nav raksturīga kadru mainība. Atnākot šeit strādāt, skolotāji 

paliek ilgstoši. Skolai ir augsts prestižs sabiedrībā. Piederības apzināšanās tiek veidota 
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caur ilggadīgām skolas tradīcijām (piem., 1.septembra svētki, Skolotāju diena, Valsts 

svētku nedēļa, Ziemassvētku koncerts, mācību gada noslēguma koncerts – izstāde 

„Tādi esam“, skolotāju koncerts – izstāde „Mēs tikāmies martā“, koncerti, izstādes, 

izlaidumi, labdarības pasākumi). Kā liecina audzēkņu anonīmās aptaujas, viņiem ir 

daudz draugu un saprotoši skolotāji. Skolai ir sava himna (Alvils Altmanis, Naula 

Dzirkale „Mūsu laiks“), logo „ “, Atzinības raksti, dubultdisks (Umsiņš mūzikas 

skaņās un Umsiņam 10). Tiek veicināta uzmanīga attieksme un iecietība. 

Audzēkņiem, vecākiem un skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus un 

ierosinājumus. Skolas pasākumi vienmēr ir ļoti apmeklēti. Skola domā par nemitīgu 

skolas tēla popularizēšanu un spodrināšanu sabiedrībā. Skolā ir izstrādāti iekšējie 

normatīvie akti, ar kuriem ir iepazīstināti pedagogi, audzēkņi, tehniskie darbinieki. 

Visi cenšas tos godprātīgi ievērot.  

Vērtējums – ļoti labi 

4.6.2. Kritērijs – Fiziskā vide  

Skolas ēka celta 1975. gadā. Skola ir savienota ar Ulbrokas kultūras namu un ir tiesīga 

izmantot tajā esošo zāli un izstāžu zāli skolas vajadzībām.  

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi, darba aizsardzības 

instrukcijas. Administrācija regulāri kontrolē šo noteikumu ievērošanu. Skola ir 

gaumīgi noformēta ar audzēkņu darbiem, ekspozīcijas tiek mainītas vairākas reizes 

mācību gada laikā. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar rīcību ekstremālos 

gadījumos un ar darba drošības noteikumiem klasēs. 

Skolā ir profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas 

un materiāltehniskie resursi. Sanitāri-higiēniskie apstākļi - apgaismojums, 

temperatūra, uzkopšana u.tml. izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa 

prasībām. Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, 

pārbaužu dokumenti ir pieejami. Skolas telpas un apkārtne tiek regulāri uzkoptas, ir 

tīra un kārtīga. Skola ir aprīkota ar automātiskās ugunsaizsardzības sistēmu un 

drošības aprīkojumu. Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota un sakopta. 

Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas ceļa zīmes un 

norādes. Par audzēkņu drošību un kārtību skolas telpās atbild dežurante. Skolotājiem 

ir mājīga skolotāju istaba, kurā ir nodalīta virtuves zona un darba vieta ar datoru, 

kopētāju, printeri. Interneta pieslēgums ir pieejams visos kabinetos. 

Vērtējums – labi 
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4.6. Joma – Iestādes resursi  

4.6.1. Kritērijs – Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolas ēka ir Stopiņu novada Domes īpašums. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā ir 

17 mācību telpas (4 mākslas nodarbībām, 13 mūzikas nodarbībām), Skolotāju istaba, 

direktores kabinets, noliktava mākslas nodaļas vajadzībām un telpa strādniekam. 

Skola ir savienota ar Ulbrokas kultūras namu un ir tiesīga izmantot kultūras nama zāli 

un izstāžu zāli. Telpu skaits ir pietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu 

profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai līdz 250 audzēkņiem. Telpu 

iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamo izglītības 

programmu specifikai un audzēkņu skaitam.  

Skola ir nodrošināta ar materiāli tehniskiem līdzekļiem izglītības programmu 

realizācijai - CD un DVD atskaņotājiem, datoriem, interneta pieslēgumu. Izglītības 

programmas apguvē pielieto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās 

datorprogrammas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtas, audio un 

videoiekārtas. Internets ir pieejams izglītības iestādes darbības laikos.  

Skolā ir noteikta kārtība materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Notiek 

regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Skolas telpu 

labiekārtošana tiek mērķtiecīgi plānota.  

Skolas bibliotēkas un fonotēkas fondos ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un 

izglītības programmu apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. 

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota, regulāri notiek fondu 

pārskatīšana un papildināšana. 

Vērtējums – labi 

4.6.2. Kritērijs – Personālresursi  

Skolā ir nokomplektēts visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls – mācību priekšmetu skolotāji un tehniskie darbinieki. Skolas pedagoģiskā 

personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Visu skolas 

darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku darba pienākumos 

un darba pienākumu aprakstos.  

Skolas vadība plāno skolotāju tālākizglītošanos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Skolotāji zina, kādas ir skolas prioritātes skolotāju tālākizglītībai. Skolā tiek veidota 

sistēma tālākizglītības efektivitātes izvērtēšanai. Pedagoga darba kvalitātes vērtējums 

izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās pilnveides nepieciešamību 

raksturojošiem kritērijiem.  

No 25 pedagogiem 10 ir maģistra grāds, 2 studē maģistrantūrā, 1 iegūst augstāko 
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pedagoģisko izglītību. 21 pedagogs bija iesaistījies Eiropas sociālā projekta 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. 

aktivitātē. Pēdējos divus gadus pedagogi aktīvi apmeklē ar Eiropas sociālā fonda 

atbalstu finansētos kursus un meistarklases kultūrizglītības skolotājiem, kurus rīko 

Kultūrizglītības un Nemateriālā mantojuma centrs. Skolas un Valsts Izglītības 

informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzē ir sistematizēta informācija par katra pedagoga 

tālākizglītību, direktore veicina un koordinē personāla tālākizglītošanos.  

Skolas darbinieki iesniedz īsus pārskatus par apmeklēto kursu saturu un efektivitāti, 

kā arī dalās pieredzē ar pārējiem pedagogiem. Skolotāji piedalās dažādos ar 

pedagoģisko darbu saistītos pasākumos, organizē savu darbu metodiskajās komisijās, 

kā arī iesaistās radošās aktivitātēs skolā, ārpus skolas, līdzdarbojas vietēja un 

starptautiska mēroga projektos, izstrādā metodiskās tēmas, mācību programmas. 

Vērtējums – ļoti labi 

4.7. Joma - Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1. Kritērijs – Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2011. – 2015. gadam, kas ir iekļauts Stopiņu 

novada izglītības attīstības programmā 2011. – 2015. gadam. Plānā noteiktas skolas 

attīstības un pilnveides prioritātes, attīstības plānā norādīti resursu avoti, atbildīgās 

personas, izpildes laiks. Attīstības plānā veikta analīze par iepriekšējā periodā 

sasniegto. Regulāri izvērtējot skolas stiprās un vājās puses, paredzot problēmas un 

riska faktorus, var tikt izstrādāti attīstības plāna grozījumi un papildinājumi.  

Attīstības plāna izstrādāšanā un tā pilnveidošanā ir iesaistīts pedagogu kolektīvs un 

tehniskais personāls, atbalsta biedrība BUMMS un pašvaldība. Skolas Attīstības plāna 

izpilde tiek regulāri uzraudzīta, kontrolēta un analizēta paplašinātā pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

Pamatojoties uz skolas attīstības plānu, un iepriekšējā mācību gada darba analīzi, 

katru gadu tiek izstrādāts skolas darba plāns un pedagoģiskā procesa pārraudzības 

plāns. Notiek materiāli tehnisko resursu atjaunošanas plānošana, kas saskaņota ar 

dibinātāju. Pedagogi tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas pamatprincipiem, 

rādītājiem un jomām. Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā ir veikta dokumentu izpēte, 

anketēšana, rezultātu apkopošana un analīze. Pedagogi Eiropas sociālā fonda projekta 

ietvaros rakstīja pašvērtējumu par paveikto, izvērtēja sasniegumus un tālākās attīstības 

vajadzības.  

Skola reizi gadā Stopiņu novada domei iesniedz pašvērtējuma ziņojumu, kurš tiek 

iekļauts domes gada publiskajā pārskatā. 

Vērtējums – labi 
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4.7.2. Kritērijs –Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums un citi skolas iekšējie normatīvie akti. 

Skolas darba organizēšanai ir izveidota skolas pārvaldes komanda, kas savu darbību 

plāno un veic demokrātiski, ņemot vērā pedagogu priekšlikumus un ierosinājumus. 

Skolas galveno uzdevumu veiksmīgai īstenošanai ir izveidotas skolas specifikai 

atbilstošas nodaļas – mūzikas un mākslas, mācību darbu pārrauga direktore un 

direktores vietniece mācību darbā. Regulāri tiek organizētas vadības sanāksmes un 

nodaļu sēdes. Metodisko darbu organizē atbilstoši izglītības iestādes darba plānam. 

Skolā darbojas pedagoģiskā padome un Skolas padome. Pedagoģiskās padomes sēdes 

tiek organizētas trīs reizes mācību gada laikā, tās ir tematiski plānotas, lai 

iepazīstinātu pedagogus ar jaunākajām pedagoģiskajām un metodiskajām aktualitātēm 

un nodrošinātu audzēkņu mācīšanas kvalitāti skolā. Darba kolektīva sanāksmes notiek 

vienu reizi gadā vai pēc nepieciešamības. Skolas vadība pārzina katra skolotāja spējas 

un kompetenci, un katru mācību gadu pārskata un optimizē pedagogu pienākumu 

sadali. Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas ar 

darbinieku saskaņotos darba pienākumu aprakstos. Direktora un viņa vietnieku darba 

pienākumu aprakstos ir ietverta atbildība par visiem skolas darba virzieniem. 

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija pedagoģiskā procesa 

organizēšanai. Ir izstrādāta iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanas un aprites kārtība. 

Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, visi 

dokumenti ir strukturēti, indeksēti un metodiski pareizi sastādīti un sakārtoti atbilstoši 

apstiprinātajai lietu nomenklatūrai. 

Skolas direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus 

un pārrauga to izpildi. Vadības sanāksmes tiek plānotas un notiek regulāri, tās tiek 

dokumentētas. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem 

un to izpildi. Skolas vadība īsteno pedagoģiskā procesa pārraudzības mērķus un 

uzdevumus un izvērtē visas skolas darbības jomas. Skolas vadība apmeklētājus 

pieņem pirmdienās un ceturtdienās, taču ir atvērta sarunām ar sabiedrību arī jebkurā 

citā laikā.  

Vērtējums – labi 

4.7.3. Kritērijs – Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

Skolai ir sadarbība ar LR Kultūras ministriju, Kultūrizglītības un Nemateriālā 

mantojuma centru un Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi par izglītības 

satura jautājumiem, pedagogu profesionālo tālākizglītību, konkursu organizēšanu un 

norisi, kā arī sadarbība ar vidējās un augstākās mūzikas un mākslas izglītības 

iestādēm konkursu un kursu organizēšanā.  
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Skolai ir mērķtiecīga un ļoti laba sadarbība ar Stopiņu novada pašvaldību. Skola 

darbojas Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijā un Latvijas Mākslas skolu 

skolotāju asociācijā. Skolai ir ļoti veiksmīga sadarbība ar pārējām Stopiņu novada 

izglītības iestādēm, Ulbrokas kultūras namu, Dienas centriem, Stopiņu novada 

iestādēm un uzņēmumiem, kā arī ar citām Pierīgas un Latvijas mūzikas un mākslas 

skolām. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Staša Vaiņūna Palangas mūzikas un 

mākslas skolu Lietuvā. Skola nopietni strādā pie sadarbības tradīciju veidošanas un 

sadarbības formu dažādošanas gan Stopiņu novadā, gan Latvijā un ārpus tās, dibinot 

jaunus kontaktus gan audzēkņu, gan pedagogu starpā. 

Vērtējums – labi 

 
 

5. CITI SASNIEGUMI 
(iestādei svarīgais, specifiskais) 

Skola Stopiņu novadā ir kā kultūras izaugsmes veicinātājs, ar augstu prestižu 

sabiedrībā, ar stabilām tradīcijām, ar audzēkņu sasniegumiem. Skola regulāri organizē 

koncertus un izstādes ne tikai Skolā, bet arī ārpus tās. Šī gada decembrī skola realizēs 

lielāku projektu – muzikālu ludziņu “Ziemassvētki Rūķubodē” (K.Apšukrūma, 

A.Altmanis), kuras tapšanā tiek iesaistīti gan mākslas, gan mūzikas nodaļas audzēkņi 

un pedagogi. Skola izceļas ar augstu kvalitāti pasākumu organizēšanā. 2012. gada 

aprīlī skola organizēja Komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkursu “Ulbrokas 

vālodzīte”, kurā piedalījās gandrīz 80 dalībnieki, pēc tam saņemot atzinīgus vārdus 

gandrīz no visām izglītības iestādēm par augsto organizācijas kultūru. Regulāri tiek 

organizētas vasaras radošās un dienas nometnes. Skola ir izdevusi savus kalendārus 

un dubultdisku (mūzika un māksla). Skolas absolventiem izlaidumā tiek dāvināta 

“ceļa soma” ar skolas logo. Skola piedāvā arī interešu izglītības programmas 

pirmsskolas vecuma bērniem mūzikā un mākslā. 

Skolas pedagogi ir ne tikai profesionāli pedagogi, bet arī augsti profesionāli mūziķi un 

mākslinieki, līdz ar to motivējot audzēkņus radoši izpausties, audzēkņiem ir mērķis uz 

ko tiekties. 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

Mācību saturs  

• Programmu īstenošanai izmantot radošas, interesantas, daudzveidīgas un 

mūsdienīgas darba metodes  

• Turpināt darbu pie oriģinālprogrammu izstrādes mūzikas nodaļā 

• Turpināt izstrādāt Izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla mācību 

priekšmetā Darbs materiālā jaunas programmas 

Mācīšana un mācīšanās  

• Saglabāt augstvērtīgu profesionālās ievirzes izglītību 

• Mācību priekšmetu skolotājiem, vērtējot audzēkņu mācību sasniegumus, ievērot 

skolas Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas izstrādāto kārtību  

• Turpināt nodrošināt sistemātisku informāciju par mācību sasniegumiem un stundu 

kavējumiem audzēkņu ģimenēm 

• Turpināt ieinteresēt vecākus un audzēkņus par līdzatbildību mācību sasniegumos  

• Uzlabot dienasgrāmatu aizpildīšanas kvalitāti  

Audzēkņu sasniegumi  

• Turpināt attīstīt jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi, 

piedaloties konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs u.c. 

• Turpināt analizēt audzēkņu sasniegumu dinamiku  

• Izstrādāt vienotus principus ieskaišu un atklāto mācību koncertu veidošanai  

Atbalsts audzēkņiem  

• Veikt audzēkņu anketēšanu, lai izzinātu viņu intereses un vajadzības  

• Nodrošināt, lai visas skolas kolektīvās muzicēšanas vienības uzstājas skolas un 

ārpusskolas pasākumos  

• Turpināt attīstīt jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi, 

piedaloties konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs 

Skolas vide  

• Turpināt skolas tēla popularizēšanu sabiedrībā  

• Turpināt attīstīt skolas tradīcijas 

• Izstrādāt skolas mājas lapu 

• Turpināt organizēt mūzikas un mākslas konkursus, festivālus  

Resursi  

• Regulāri pilnveidot un atjaunot materiāli tehnisko bāzi 
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• Strādāt pie fonotēkas un bibliotēkas fondu pilnvērtīgas izveides  

• Piesaistīt dažādu fondu līdzekļus jaunu mūzikas instrumentu un moderno 

tehnoloģiju iegādei 

• Izveidot mūsdienīgu mūzikas un mākslas teorētisko priekšmetu mācību kabinetu 

• Atbalstīt skolas pedagogus dažādu projektu izstrādāšanā un realizēšanā  

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

• Veikt skolas dokumentu aprites modernizāciju, izmantojot speciālas 

datorprogrammas 

• Regulāri analizēt un izvērtēt Attīstības plāna realizācijas gaitu  

• Pašvērtēšanas procesā iegūto informāciju ņemt par pamatu, plānojot turpmāko 

darbu 

 

 

 

 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore        Vita Pinne 

2012. gada 10. septembrī 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Stopiņu novada Domes priekšsēdētājs    Jānis Pumpurs 

2012. gada 13. septembrī 


