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1. APRAKSTOŠĀ UN KONSTATĒJOŠĀ DAĻA 

 
1.1.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 
 
 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola (turpmāk UMMS) ir Stopiņu novada 

pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības 

programmas mākslā un mūzikā. Tās tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās 

izglītības likums, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas nolikums, citi normatīvie 

dokumenti. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša, kultūras un audzinoša darbība.  

Misija: Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības 

mūzikā un mākslā aktīvs realizētājs, kas attīsta bērnu un jauniešu radošumu un 

konkurētspēju. Mēs rūpējamies par mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, 

aktualizēšanu, izplatīšanu, attīstām daudzveidīgu kultūras vidi, kā arī pilnvērtīgi 

iekļaujamies un darbojamies novada un Latvijas kultūras telpā. 

Vīzija: Skola kā kultūrizglītības centrs novadā, kas izglīto jauno kultūras 

cilvēku, līdztekus nodrošina iedzīvotājiem profesionālo prasmju un iemaņu apguvi, 

garīgās pilnveides vajadzību izveidi un nostiprināšanu visa mūža garumā. Aktīvi 

piedalās novada kultūras dzīves veidošanā, organizē nozīmīgus kultūras pasākumus 

Latvijas mērogā, veicina starptautisko sadarbību.  

Darbības pamatmērķis: Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un 

emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi 

mākslas un mūzikas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām 

interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē un iekļauties Latvijas kultūras dzīvē. 

Skola dibināta 1998. gadā kā Ulbrokas mūzikas skola (Stopiņu pagasta padomes 

sēdes protokols Nr.38, 22.07.1998.). Skolas direktore Vita Paulāne. 2000. gadā tika 

pievienota mākslas programma (Stopiņu pagasta padomes sēdes protokols Nr.89, 

23.08.2000.) un nosaukums tika mainīts uz “Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola”. No 

2001. gada direktore Vita Pinne. No 2020. gada direktore Žanna Stankeviča. 

Skolas ēka celta 1973. gadā kā Tehniskās informācijas ēka. No 1998. gada ēka 

tiek nomāta no LLU ZPI, bet no 2003. gada ēka ir pašvaldības īpašums. Ēkai ir 3 stāvi, 

telpas pielāgotas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Skola atrodas slēgtā 

(apsargājamā) teritorijā. 
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Ar 2020. gada 31. jūliju UMMS bezatlīdzības patapinājumā pārņēma Stopiņu 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Institūta ielā 1B, Ulbrokā, Stopiņu 

novadā, 411.20 m2  platībā, tādejādi  nodrošinot kopējo telpu platību 921,30 m2  Skolas  

funkciju kvalitatīvai veikšanai. Papildus telpās ietilpst plaša garderobe, aktu zāle, 

izstāžu zāle, papildus sanitārie mezgli un citas telpas. 

UMMS reģistrācijas numurs IKVD Reģ. Nr. 4374902277 

UMMS juridiskā adrese: Institūta iela 1B, Ulbrokas, Stopiņu novads, LV-2130 

Kontakti: tel.nr. 25125232, e-pasts: muzikas.skola@stopini.lv 

UMMS tīmekļvietne:  www.umms.lv. 

Dibinātāja juridiskā adrese: Institūta iela 1A, Ulbrokas, LV-2130 

Kontakti: tel.nr. 67910518, fakss: 67910532, e-pasts: novada.dome@stopini.lv 

 

 
1.att. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atrašanās vieta 

 

UMMS realizē 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras ir 

akreditētas līdz 2024. gada 17. oktobrim.  
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1.tabula 
Profesionālās ievirzes izglītības programmas 
Nr.

p.k. 
Programmas nosaukums Programmas 

kods 
Apguves 

ilgums 
Akreditācijas 

derīguma termiņš 
1. Vizuāli plastiskā māksla 20V211011 7 gadi 17.10.2024. 
2. Taustiņinstrumentu spēle-Klavierspēle 20V212011 8 gadi 17.10.2024. 
3. Taustiņinstrumentu spēle-Akordeona spēle 20V212011 6 gadi 17.10.2024. 
4. Stīgu instrumentu spēle-Vijoles spēle 20V212021 8 gadi 17.10.2024. 
5. Stīgu instrumentu spēle-Ģitāras spēle 20V212021 6 gadi 17.10.2024. 
6. Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle 20V212021 6 gadi 17.10.2024. 
7. Pūšaminstrumentu spēle –Flautas spēle 20V212031 6 gadi 17.10.2024. 
8. Pūšaminstrumentu spēle-Klarnetes spēle 20V212031 6 gadi 17.10.2024. 
9. Pūšaminstrumentu spēle-Saksofona spēle 20V212031 6 gadi 17.10.2024. 
10. Pūšaminstrumentu spēle-Mežraga spēle 20V212031 6 gadi 17.10.2024. 
11. Pūšaminstrumentu spēle-Trompetes spēle 20V212031 6 gadi 17.10.2024. 
12. Sitaminstrumentu spēle 20V212041 6 gadi 17.10.2024. 
13. Vokālā mūzika-Kora klase 20V212061 8 gadi 17.10.2024. 
 

UMMS mācības notiek valsts valodā – latviešu valodā.  

Izglītojamo uzņemšana notiek atbilstoši 2017. gada 03. janvāra apstiprinātiem 

iekšējiem noteikumiem “Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas 

kārtība”. 

2.tabula 

Bērnu vecums, no kura var uzsākt profesionālās ievirzes apguvi 
Nr.p.k. Programmas nosaukums Bērnu vecums (gadi) 

1. Vizuāli plastiskā māksla 8 (9) 
2. Taustiņinstrumentu spēle-Klavierspēle 7 (8) 
3. Taustiņinstrumentu spēle-Akordeona spēle 8 (9) 
4. Stīgu instrumentu spēle-Vijoles spēle 7 (8) 
5. Stīgu instrumentu spēle-Ģitāras spēle 8 (9) 
6. Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle 8 (9) 
7. Pūšaminstrumentu spēle –Flautas spēle 8 (9) 
8. Pūšaminstrumentu spēle-Klarnetes spēle 8 (9) 
9. Pūšaminstrumentu spēle-Saksofona spēle 8 (9) 
10. Pūšaminstrumentu spēle-Mežraga spēle 8 (9) 
11. Pūšaminstrumentu spēle-Trompetes spēle 8 (9) 
12. Sitaminstrumentu spēle 8 (9) 
13. Vokālā mūzika-Kora klase 7 (8) 
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Skola nodrošina iespēju iegūt pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā, 

sagatavo izglītojamos nākamai pakāpei profesionālās mūzikas un mākslas  izglītības 

programmu paguvē. Tiek nodrošinātas iespējas bērnu un jauniešu interešu, spēju un 

talantu izkopšanai, pašizglītībai un profesijas izvēlei. 

Skola realizē arī mūzikas/mākslas dotību attīstības programmas 6-8 gadus 

veciem bērniem, kas tiek finansētas no pašvaldības. Šīs programmas ļauj sagatavoties 

izglītības turpināšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās. 

Skolai ir sava simbolika:  

Skolas himna “ Mūsu laiks”, komponists Alvils Altmanis, teksta autore Naula Dzirkale.  

Skolas logo:     

1.1.1. Izglītojamo kopējais skaits 

UMMS 2019./2020.m.g. mācības uzsāka 249 izglītojamie. Izglītojamo 

skaita dinamika triju gadu periodā ir bijusi ar 7,9% kritumu 2018. gada 

1.septembrī, salīdzinājumā ar izglītojamo skaitu uz 2017. gada 1.septembri. Pēc 

Rīgas reģiona statistikas datiem uz 2018. gadu bērni vecumā no7 līdz 8 gadiem 

skaitliski par 1000 bija mazāk, nekā iepriekšējā gadā, kas varētu būt 

izskaidrojums mazākam izglītojamo skaitam uz 1.septembri. Tomēr izglītojamo 

skaits uz 2019. gada 1.septembri pieaug par 15 izglītojamiem, tādejādi 

izlīdzinot iepriekšējā mācību gada skaitlisko kritumu uz 2% izglītojamo skaita 

samazinājumu laika periodā no 2017.-2019. gada 1. septembrim. 

           3.tabula 

Izglītojamo skaita atspoguļojums no 2017.-2019.gadam uz 1. septembri un 
plānotais uz 2020.gada 1.septembri 

 
 
 

254

234

249 250

01.09.2017. 01.09.2018. 01.09.2019. 01.09.2020.

Izglītojamo kopskaits
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1.1.2.  Izglītojamo skaits profesionālajās ievirzes programmās  4. tabula 

 
1.1.3. Izglītojamo skaits, kuri apgūst divas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas 
5.tabula 

 
Izglītības 

programmas 
Audzēkņu skaits pa gadiem 

 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

VPM un Mūzika 3 2 5 

 
1.1.4. Absolventu skaits no 2017./2018.m.g.-2019./2020.m.g. 
 

6. tabula 
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No 2017./2018.m.g.-2019./2020.m.g. absolventi, kuri turpina izglītību profesionālā 

vidējā un augstākā izglītības pakāpē: 

Rīgas Doma kora skola – 1 

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola – 1 

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola -1 

Kultūru vidusskola – 1 

Rīgas Mākslas un mēdiju tehnikums – 2 

Latvijas Kultūras akadēmija – 1 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – 3 

Rīgas Tehniskā universitāte – 1 

Nīderlande, Einhovenas Dizaina akadēmija -1 

Anglija, Birminghemas universitāte - 1 

 
1.1.5. Izglītojamo reģionālais izvietojums dalījumā pēc to dzīves vietas 

7.tabula 
 

 
 

1.2.  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PERSONĀLA KVALITATĪVAIS SASTĀVS 

 

Skolā ir nepieciešamie personāla resursi –2019./2020 m.g. strādā 27 pedagogi, 

kas ir pietiekams skaits izglītības programmu realizēšanai, kā arī 4 tehniskie darbinieki 

skolas ikdienas darbības nodrošināšanai.  

0,
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2017./2018. m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020. m.g.
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 2020. mācību gada sākumā pedagoģiskais personāls sasniedz 29, nodrošinot 

vienmērīgāku slodžu sadali, nepieļaujot darba pārslodzi un mazinot izdegšanas risku.  

Paplašinoties Skolas mācību telpām pirms 2020./2021.m.g. uzsākšanas, tehniskais 

personāls ir papildināts ar apkopēja/sētnieka amatu. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darba kārtības 

noteikumos un amata aprakstos. 

1.2.1. Pedagogu iedalījums pēc gadiem 

8.tabula 

 
 

1.2.2. Pedagogu izglītība        

      9.tabula 
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Pedagoģiskais personāls regulāri uztur savu profesionālo kvalifikāciju 

apmeklējot dažādus profesionālās pilnveides kursus. Skolas pedagogi ir 

profesionāli mūziķi un mākslinieki, kas aktīvi koncertē ne tikai Skolas un 

novada organizētajos pasākumos, bet arī dažādos Latvijas mēroga muzikālajos 

projektos, būdami profesionāla kolektīva daļa, kā piemēram Raita Ašmaņa 

Jelgavas bigbendā, sitaminstrumentu ansamblī Perpetuum Ritmico, Mirage Jazz 

Orchestra u.c.. Skolas pedagogi ir paraugs un piemērs izglītojamiem 

profesionālās karjeras izaugsmē. 

Pedagogiem katru gadu ir iespēja pieteikties Pedagogu profesionālā 

darba kvalitātes novērtēšanas pakāpei. 2019./2020. m.g. Skolā 7 pedagogi ir 

ieguvuši 2.profesionālā darba kvalitātes pakāpi. 

Starp daudzajiem pedagogiem ar maģistra grāda izglītību ir arī 

pedagogs, kurš studē doktorantūrā. 

 

1.3.  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES BUDŽETA NODROŠINĀJUMS 

Skolas budžetu nodrošina: 

•  Stopiņu novada domes finansējums, kas ietver sevī skolas uzturēšanas 

izdevumus, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi, tehnisko 

darbinieku, pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas;  

• valsts budžeta dotācijas pedagogu pedagoģisko likmju skaita apmaksai, 

piemaksām par papildu pienākumiem, pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes piemaksām. 

• Izglītojamo vecāku līdzfinansējums (Stopiņu novada domes saistošie 

noteikumi Nr. 17/12) . 

• Mūzikas instrumentu īres maksa.  

Finanšu līdzekļi tiek izlietoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un 

uzskaite tiek realizēta Stopiņu novada domes grāmatvedībā. 
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10.tabula 

Izglītības iestādes finansējums dalījumā pēc finansējuma avotiem 2018.-2020.gads 
Nr.p.k. Finansējuma avots 2018.gads 

EUR 

2019. gads 

EUR 

2020. gads 

EUR 

1. Valsts budžeta dotācija 189635.00  203366.00 209532.00 

2. Pašvaldības finansējums 225466.00 228703.00  229523.00 

3. Cits finansējums  2630.00  

3. Kopā: 415101.00 434699.00 439055.00 

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda ietvaros 2019.gadā īstenoti divi UMMS projekti: 

projekta “Vizuālās mākslas izglītības tehniskās bāzes uzlabošana Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolā“ iegādāti 14 molberti un projekta “Sitaminstrumentu spēles klases 

tehniskās bāzes uzlabošana Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā“ iegādāts vibrofons.  

1.4.  SKOLAS VIDE 

Skolas darbības procesi un procedūras tiek veiktas pamatojoties uz Skolas iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, ārējiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem, nodrošinot kvalitatīvus un efektīvus Skolas struktūrvienību un koleģiālo 

institūciju darbības procesus. 

Skolas darbības publiskā atspoguļošana un informatīvā ziņojumu vietne ir mājas 

lapa www.umms.lv , Stopiņu novada informatīvais izdevums „ Tēvzemīte“, LMIIA 

metodiski informatīvais izdevums „Partita“, kulturasdati.lv, is.kulturaskarte.lv, 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Facebook konts, stopini.lv.  

Drošības un sanitāri higiēniskās prasības Skolā atbilst  profesionālās ievirzes 

izglītības īstenošanai, ko apliecina regulāras ikgadējas VUGD un Veselības inspekcijas 

pārbaudes. Skola ir aprīkota ar automātiskās ugunsaizsardzības sistēmu un drošības 

aprīkojumu. 

Mācību kabineti ir aprīkoti ar mūsdienu tehnoloģijām – interaktīvajām tāfelēm 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā un Mūzikas nodaļas teorijas klasē, datoriem ar 

atbilstošu programmatūru mācību priekšmeta- datorgrafika apguvei, CD iekārtām. 

Pedagogiem ir nodrošināta brīva pieeja kopētājam un printerim. Darbam 

nepieciešamās informāciju tehnoloģijas (portatīvie un stacionārie datori) ir pietiekamā 

daudzumā, lai katrs pedagogs varētu netraucēti un bez aizkavēšanās pildīt savus darba 

pienākumus. 
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 Visā skolā ir interneta pārklājums, ar galvenajām pieslēguma vietām divās mākslas 

klases telpās 1. stāvā,  skolotāju istabā un direktora kabinetā 2.stāvā, kā arī mūzikas 

teorijas klasēs 3. stāvā. Pārējās skolas telpās ir Wi-Fi pārklājums. Attīstības plānā 

paredzēts izstrādāt datortīklu projektu, kas paredz centralizētu tīkla veidošanu, 

nodrošinot stabilu signālu visās skolas telpās, kā arī pie centralizētā tīkla pieslēgt klāt  

patapinājumā nākušās telpas, kas ir Skolas aktu zāle, kokles klase, kurās šobrīd ir vājš 

interneta savienojums. 

Mācību materiāltehniskā bāze katru gadu tiek regulāri papildināta ar 

nepieciešamajiem  mūzikas instrumentiem, mākslas nodaļai nepieciešamajiem darba 

materiāliem. Mācību materiālās bāzes nodrošināšanai piedalamies arī KKF projektu 

konkursos. 

Skolas apkārtne ir kopta un apzaļumota. Skolas ēka atrodas apsargājamā teritorijā, 

kurā atrodas dažādi uzņēmumi, tādēļ Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības 

noteikumiem atbilstošas ceļa zīmes un norādes.   

Skolai ir ar sētu norobežots iekšpagalms, kurā izglītojamie labos un atbilstošos laika 

apstākļos var pavadīt savu brīvo laiku. 

Ir veikta Skolas ēkas tehniskā apsekošana un plānots veikt energoefektivitātes 

auditu, izvērtējot nepieciešamību plānot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. 

Skolas iekštelpas ir tīras, estētiskas un mājīgas. Par kārtību telpās atbild 

saimnieciskās daļas vadītāja un saimniecības pārzinis. 

Skolā ir ļoti labvēlīgs mikroklimats -  cieņpilna saskarsme darbinieku starpā, 

saskarsmē ar izglītojamiem un vecākiem. Izglītojamie savstarpēji dažādu klašu grupu 

ietvaros ir draudzīgi, izpalīdzīgi. Izglītojamie vienmēr var vērsties pie Skolas personāla, 

ja ir nepieciešams padoms, palīdzība vai vienkārši ir vēlme aprunāties. Pēc vecāku 

anketēšanas un pārrunām ar izglītojamiem, secinājumi, ka vecāki jūtas droši par saviem 

bērniem Skolā, ir uzticēšanās Skolas darbiniekiem. Kolēģi savstarpēji ir saliedēti un 

uztur ne tikai profesionālas, bet arī draudzīgas attiecības. Skolā labprāt ciemojas 

absolventi, lai satiktos ar saviem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem.  

Skolā kā darbinieki atgriežas bijušie absolventi. Skolai nav raksturīga kadru 

mainība, pedagogi, kuri uzsāk darbu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā, paliek 

ilgstoši. 

Kā liela vērtība un piederības sajūtas veicinoši ir Skolas organizētie pasākumi, kuri 

jau ir izveidojušies kā ilggadējas tradīcijas – „ Zinību dienas“ svinības 1.septembrī, 

Valsts svētku koncerta sadziedāšanās pasākums, tematiskie Ziemassvētku koncerti-
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izstādes, Pedagogu koncerts - izstāde, jaunrades pēcpusdiena „Neturi Žirafi aiz 

dzīvžoga“, Mūzikas teorijas viktorīnas, Muzikālais „Riču raču“, mācību gada 

noslēguma koncerts - izstāde „Tādi esam“, izlaidums, mācību gada noslēguma 

atraktīvais pikniks „Reiz bija citāds viss“, labdarības pasākumi, izstāžu un koncertu 

organizēšana Stopiņu novadā un ārpus tā. Katru otro gadu tiek organizēta vasaras 

radošā nometne, kurā piedalās Skolas izglītojamie un nometņu vadītāji ir Skolas 

pedagogi. 

1.5. SKOLAS KONKURSI 

Skola organizē divus konkursus. Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas 

vālodzīte“, kurš norit ik pa 3 gadiem, un 2021. gada pavasarī norisināsies IVAlvila 

Altmaņa dziesmu konkurss: „Ulbrokas vālodzīte“. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

konkurss Flautas spēles audzēkņiem 2021. gada pavasarī norisināsies ceturto reizi. 

Skolas organizēto pasākumu lielākais lepnums ir Akordeona ansambļu un orķestra 

lielkoncerti - festivāli, kas 2019. gadā bija starptautisks, piedaloties Lietuvas un 

Igaunijas profesionālajiem akordeonistu kolektīviem. 2022. gada vasarā  norisināsies 

IV Latvijas Akordeonu ansambļu un orķestru lielkoncerts - festivāls. 

2022. gadā plānots organizēt I Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas Vizuāli plastiskā māksla  audzēkņu Vides objektu konkursu. 

1.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, dažādas drošības instrukcijas, ar 

kurām izglītojamie tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā, evakuācijas plāns. Pēc 

instrukciju un noteikumu noklausīšanās, izglītojamie kopā ar skolas direktori un 

direktores vietnieci mācību darbā rīko atvērtās sarunas, lai noskaidrotu un precizētu 

neskaidros jautājumus, tiek izspēlētas simulāciju spēles un organizēta praktiskā 

evakuācijas apmācība. 

Skola iespēju robežās rūpējas par audzēkņu drošību skolas telpās un tās teritorijā.  

Skolas dežurante palīdz bērniem dažādu ikdienas problēmu risināšanā, seko kārtībai 

gaiteņos un garderobē. Nepieciešamības gadījumā izglītojamie droši drīkst vērsties pie 

citiem skolas darbiniekiem, ja ir radušās problēmsituācijas vai ir nepieciešams padoms, 

atbalsts, palīdzība. Pedagogi ir līdzatbildīgi par kārtību un disciplīnu Skolas gaiteņos. 

Izglītojamiem 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.  
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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 rīkotajiem pasākumiem, kā arī audzēkņi, vecāki un apkārtējā sabiedrība tiek 

informēta par audzēkņu sasniegumiem dažādos konkursos. Pedagogi veicina un 

organizē profesionālu mūziķu koncertu, izrāžu, operu, izstāžu un muzeju 

apmeklējumus. Skolai ir sadarbība ar citām Pierīgas mūzikas un mākslas skolām, Staša 

Vaiņunas Palanagas Mākslu skolu un 2017. gadā uzsākusi sadarbību ar Tartu 2. 

mūzikas skolu. Skola organizē vasaras radošās nometnes. Skolas organizētie pasākumi 

veicina izglītojamo personības izaugsmi, ceļ pašapziņu un ir motivējoši karjeras 

izaugsmē.  

Izglītojamie ir informēti par izglītības iespējām pēc skolas beigšanas, par 

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

izglītības pakāpē. Tiek aicināti jau studējošie audzēkņi uz neformālām tikšanām, lai 

stāstītu par tālākām iespējām un izaugsmi. Izglītojamie un viņu vecāki, kuri izrādījuši 

interesi, savlaicīgi ir informēti par izvirzītajām prasībām vidējās mākslas un mūzikas 

izglītības iestādēs. Izglītojamiem, kuriem ir interese turpināt izglītību profesionālajās 

izglītības iestādēs, tiek nodrošinātas individuālas konsultāciju nodarbības, sagatavojot 

tos iestājpārbaudījumiem nākamajā izglītības pakāpē. Skola aicina ciemos augstākās un 

vidējās mūzikas izglītības iestādes audzēkņus un pedagogus koncertēt, lai 

izglītojamiem rastos priekšstats par attiecīgo mācību iestādi. 

 Skola atbalsta izglītojamo dalību valsts un starptautiskā mēroga organizētajos 

pasākumos, konkursos, festivālos, meistarklasēs, izstādēs un mākslas forumos.  

Skolas pedagogi pārzina izglītojamo problēmas un vajadzības, un savas 

kompetences robežās, sadarbojoties ar pašvaldību, skolas administrāciju un izglītojamo 

vecākiem, tās risina. 

Pēc  nepieciešamības, ne mazāk kā divas reizes gadā, metodisko komisiju vadītāji 

organizē komisiju sēdes, kurās tiek izskatītas atbalsta iespējas talantīgajiem 

izglītojamiem, virzot tos uz dažādiem konkursiem, kā arī iespējas atbalstīt izglītojamos 

ar grūtībām mācībām, pārskatot programmas prasības un pielāgojot tās izglītojamo 

spēju līmenim. Mācību stundās izglītojamiem 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 
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paaugstinātu viņu motivāciju labāka darba rezultāta sasniegšanā. Šajā procesā tiek 

iesaistīti arī izglītojamo vecāki. 

1.7. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMO ĢIMENĒM 

Katra mācību gada sākumā tiek organizētas izglītojamo vecāku sapulces, kurās 

izskaidroti Skolas darbības mērķi un uzdevumi, tiek iepazīstināti ar Skolas iekšējiem 

kārtības noteikumiem un kārtības noteikumiem par uzturēšanos izglītības iestādē, 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, līdzfinansēšanas kārtību un citiem 

iekšējiem normatīviem aktiem, kas saistoši izglītojamiem un viņu vecākiem. 

Ikdienas saziņas un informācijas aprites uzlabošanai ir ieviesta e-klase, kurā 

vecākiem ir iespēja sekot līdzi gan jaunākajām aktualitātēm iestādē, gan savu bērnu 

sekmēm un risināt dažādus jautājumus, izmantojot e-klases saziņas pastu. E-klase ir 

ieviesta 2019./2020. mācību gadā un līdzšinējie novērojumi rāda, ka daļa vecāku 

neizmanto e-klases platformu. Izskaidrojums tam varētu būt tāds, ka lielākā daļa 

vecāku, kuri neizmanto šo e-klases pakalpojumu, ir vecāko klašu izglītojamo vecāki, 

kuri, iespējams, paļaujas uz sava bērna patstāvību saistībā ar mācībām Skolā. 

Izglītojamo vecākiem vienmēr ir iespēja piezvanīt vai satikt skolas vadību, 

pedagogus, iepriekš vienojoties par tuvāko vēlamo laiku.  

 Informācija par Skolu un aktualitātēm tāpat ir pieejama skolas mājas lapā 

www.umms.lv, Stopiņu novada mājas lapā un novada informatīvajā izdevumā 

‘Tēvzemīte”.  

 Skolas darbības uzlabošanai tiek veiktas vecāku aptaujas, tādejādi sniedzot 

atgriezenisko saiti par Skolas darbību.   

 Mācību gada ietvaros tiek organizēti nodaļu koncerti vecākiem, pēc kuriem ir 

iespējamas individuālās sarunas ar specialitātes pedagogiem par sekmēm un citiem ar 

mācībām saistītiem jautājumiem.  

 Uz I semestra noslēguma Ziemassvētku koncertu-izstādi un II semestra mācību 

gada noslēguma koncertu-izstādi tiek aicināti izglītojamo vecāki, pēc kuriem arī ir 

iespējamas individuālas pārrunas ar visiem priekšmeta skolotājiem.  

 Izglītojamo vecāki par aktualitātēm Skolas darbā vienmēr ir informēti 

savlaicīgi. 

 Izglītojamo vecāki kopā ar bērniem nereti tiek iesaistīti arī Skolas organizētajos 

pasākumos, tādejādi veicinot piederības, lojalitātes un vienotības sajūtu. Tie ir tādi 

pasākumi, kā  mācību gada noslēguma atraktīvais pikniks “Reiz bija citāds viss” , 

dažādas labdarības akcijas, koncerti un izstādes. 
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1.8. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas darbības tiesisko pamatu nosaka Izglītības 

likums, citi likumi, iekšējie un ārējie normatīvie akti, Skolas nolikums, kuru 

apstiprinājis Skolas dibinātājs. 

Skolas struktūra 

 

 

 Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija pedagoģiskā procesa 

organizēšanai. Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām un sakārtoti atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai. Dokumenti pēc 

vajadzības tiek aktualizēti. 

 Divas reizes mācību gada laikā darbiniekiem tiek veiktas darba un 

ugunsdrošības instruktāžas, kā arī praktiskā ugunsdrošības instruktāža. Jaunajiem 

darbiniekiem tiek veikta ievadapmācība darba drošībā. 

Mācību gada laikā notiek trīs pedagoģiskās padomes sēdes – vasaras sēde 

augusta mēnesī, I smestra noslēguma sēde decembrī, un mācību gada noslēguma sēde 

maijā. Pedagoģiskās padomes sēdes tiek tematiski plānotas. Vasaras sēdē, pirms 
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mācību gada uzsākšanas, direktore informē par vasaras periodā paveiktiem 

remontdarbiem, iegādātajiem mācību līdzekļiem un materiāltehniskajiem resursiem. 

Pedagogi tiek informēti par aktualitātēm izglītībā u.c. informācija. Direktora vietnieki 

informē pedagogus par mācību aktualitātēm.  

 Ne mazāk kā divas reizes gadā notiek metodiskās padomes sēdes, kurās vadība 

tiekas ar metodisko komisiju vadītājiem, lai pārrunātu mācību plānus, dalību valsts un 

citos konkursos, izglītojamo sasniegumus un atbalsta iespējas izglītojamiem, kuriem ir 

grūtības mācībās. 

 Ne mazāk kā divas reizes gadā notiek metodiskās komisijas sēdes, kurās 

komisiju vadītāji tiekas ar nodaļu pedagogiem, lai apspriestu mācību plānus, informētu 

par aktualitātēm, dalītos pieredzē ar metodiskajiem materiāliem un darba pieredzi, kā 

arī izrunātu citus svarīgos jautājumus, kas attiecas uz mācību un audzināšanas darbu. 

 Skolas padomes sēde norisinās vienu reizi gadā un vairāk, ja nepieciešams. 

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

pienākumus un pārrauga to izpildi. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Skolas vadība īsteno pedagoģiskā procesa 

pārraudzības mērķus un uzdevumus, izvērtējot visas skolas darbības jomas. Skolas 

vadība ir atvērta sarunām ar pedagogiem un darbiniekiem jebkurā laikā. 

 Skolas pašvērtēšanā un attīstības plānošanā piedalās visi iestādes darbinieki un 

izglītojamo vecāki. 

 Skola sadarbojas ar dibinātāju un tam pakļautajām iestādēm, kā arī sadarbojas 

ar citām izglītības iestādēm Stopiņu novadā un ārpus tā. 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒJUMS 
2.1. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

2.1.1. Informācija par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto 

ieteikumu ieviešanu 

10.tabula 

Kritērija 

Nr. 

Kritērija 

nosaukums 
Ieteikums Ieteikuma 

izpilde 

Papildu informācija 

1. Mācību saturs Nākotnē rast iespēju 
piesaistīt čella spēles 
speciālistu un 
licenzēt čella spēles 
programmu. Tādejādi 
tiks radīta iespēja 
izveidot stīgu 
orķestri iestādē. 

Izpildīts Jautājums par čella spēles 
programmas licenzēšanu tika 
izskatīts pārrunās ar dibinātāju 
un pedagoģiskās padomes 
sēdē. Sarunas rezultātā 
secināts, ka Skolas telpu 
kapacitāte neatļauj licenzēt 
čella spēles programmu. Stīgu 
nodaļas Vijoles spēles 
audzēkņi piedalās kolektīvajā 
muzicēšanā, iesaistoties Pūtēju 
orķestrī. Skolai prioritāri 
nozīmīgāka ir 
Pūšaminstrumentu klases-
Eifonija spēles programmas 
licenzēšana, lai Skola varētu 
piedalīties Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, 
uzturot Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas 
nepārtrauktību. 

1. Mācību saturs Rast iespēju licenzēt 
trūkstošās 
pūšaminstrumentu 
klases (eifoniju, 
trombonu, tubu) 

Izpildīts Skolas attīstības plānā 
2020./2021.-2023./2024. ir 
iekļauts punkts par 
pūšaminstrumentu 
popularizēšanu sabiedrībā, lai 
veicinātu sabiedrības interesi 
par metāla pūšamajiem 
instrumentiem, tādejādi radot 
potenciālu iespēju licenzēt 
jaunas pūšaminstrumentu 
klases, kā Eifonja klasi. 

1. Mācību saturs Aktualizēt izglītības 
programmas 
Akordeona spēle un 
Ģitāras spēle. 
Izglītības programmā 
‘Ģitāras spēle”  
iekļaut arī ritmiskās 

Izpildīts Izglītības programmas 
Akordeona spēle un Ģitāras 
spēle ir aktualizētas. 
Sadarbojoties ar Skolas pūtēju 
orķestri, kura sastāvā ir 
iekļauta ritma grupa, Ģitāras 
spēles mācību priekšmetā ir 
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mūzikas (džeza un 
populārās mūzikas) 
gammu un akordu 
aplikatūras, 
spēlēšanas tehnikas, 
kā arī šo mūzikas 
stilu skaņdarbus 
iekļaut mācību 
programmā 

iekļauti skaņdarbi un 
vingrinājumi, t.sk. gammas, 
izmantojot mūsdienu 
populārās mūzikas un džeza 
stilu, tādejādi dažādojot un 
pilnveidojot mācību saturu, kā 
arī veidojot starppriekšmetu 
saikni. 

2.1. Mācīšanās 
kvalitāte 

Ieviest e-žurnālu 
veiksmīgākai 
sadarbībai ar 
vecākiem 

Izpildīts 2019./2020. m.g. ieviesta e-
klase. 

2.1. Mācīšanās 
kvalitāte 

Klavierspēles 
pedagogiem precīzi 
formulēt uzdevumus 
izglītojamiem 
mācību stundās un 
panākt kvalitatīvu 
izpildi 

Izpildīts Klavieru nodaļas metodiskās 
komisijas sēdē tika aktualizēts 
jautājums par mācīšanas 
kvalitāti, informējot 
pedagogus par kvalitatīvu 
mācību procesa organizāciju, 
ievērojot izglītojamā spēju 
uztvert un saprast formulēto 
uzdevumu, kā arī panākt 
uzdevuma kvalitatīvu izpildi. 
Darba kvalitātes kontroles 
nolūkos tiek organizētas 
savstarpējās stundu vērošanas, 
kā arī Skolas vadības 
apmeklētas stundu vērošanas. 

6.1. Iekārtas un 
materiāltehniskie 
resursi 

Sadarbojoties ar 
dibinātāju, iestādes 
rīcībā iegūt ieraksta 
aparatūru un izveidot 
mini studiju 

Izpildīts Skolā ir iegādātas 
nepieciešamās iekārtas un 
ierīkota mazā ierakstu studija 

6.1. Iekārtas un 
materiāltehniskie 
resursi 

Gleznošanas 
molbertu iegāde 
gleznošanas 
nodarbībām. Ģitāras 
klasei nepieciešams 
iegādāties vismaz 
divus kāju soliņus, 
divas nošu pultis, ¾ 
klasisko ģitāru, 
datora ksandas. 
Papildināt kokles 
klases aprīkojumu ar 
regulējamu solu. 

Izpildīts Viss nepieciešamais materiāli 
tehniskais inventārs ir 
iegādāts. 

6.2. Personālresursi Ir attīstāma pedagogu 
pašvērtēšana un 
novērtēšana 

Izpildīts Izstrādāta jauna pašvērtējuma 
anketa un novērtēšanas 
kritēriji. Turpinās darbs pie 
pedagogu novērtēšanas 
pilnveides 

7.1. Izglītības 
iestādes darba 
pašvērtēšana un 

Konkretizēt 
pašnovērtējuma 
ziņojumu un 

Izpildīts Skolas pašnovērtējuma 
ziņojums ir konkrēts, 
saprotams un pierādāms. 
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attīstības 
plānošana 

attīstības plānu, 
skaidri nospraužot 
mērķus un paredzot 
to sasnieg;sanas 
analīzi, attiecīgi 
veicinot 
mērķtiecīgāku 
iestādes darbību 

Skolas attīstības plāns ir 
izstrādes stadijā, izvirzot 
reālus, sasniedzamus mērķus, 
kas ļaus Skolas attīstībā 
paredzētajiem plāniem un 
uzdevumiem realizēties 
sasniedzamā rezultātā. 

7.1. Izglītības 
iestādes darba 
pašvērtēšana un 
attīstības 
plānošana 

Izvērst analītisko 
darbu iestādē, kas 
ļautu secinājumus 
izmantot turpmākajā 
darbā 

Izpildīts Veicot iestādes analītisko 
darbu tiek veiktas personāla, 
izglītojamo vecāku 
anketēšanas, pārrunas, kā arī 
darbojas citi būtiski 
informācijas ieguves avoti, 
kuri tiek izmantoti Skolas 
Attīstības plāna veidošanā. 

7.2. Izglītības 
iestādes vadības 
darbs un 
personāla 
pārvaldība 

Iestādes vadībai 
vairāk uzmanības 
veltīt analītiskajam 
un metodiskajam 
darbam, sadarbībā ar 
dibinātāju meklējot 
risinājumus, lai 
papildinātu tehniskā 
personāla skaitu 
ieviešot lietveža 
amatu. 

Izpildīts Lietveža amats ir ieviests. 

 

2.1.2.  Iepriekšējā  plānošanas periodā izvirzīto  attīstības prioritāšu īstenošana 

Skolas darbības pamatjoma Prioritārais attīstības virziens  Saniegtie mērķi 
Mācību saturs • Izglītības programmu 

akreditācija. 
•  Jaunu mācību 

priekšmetu programmu 
licenzēšana.  

• Mācību priekšmetu 
programmu 
izstrādāšana, 
aktualizēšana un 
pilnveidošana.  

• Mācību priekšmets 
 “ Kolektīvā 
muzicēšana”  

• Visas izglītības programmas ir 
akreditētas 2018. gadā uz 
sešiem gadiem.  

• Jaunas mācību priekšmetu 
programmas nav licenzētas. 

• Mācību priekšmetu 
programmas regulāri tiek 
aktualizētas un pilnveidotas 
saskaņā ar izglītības 
programmu prasībām. 

• Kolektīvās muzicēšanas 
mācību priekšmeti: orķestris, 
koris, vijolnieku ansamblis, 
ģitāristu ansamblis, 
sitaminstrumentu ansamblis. 

Mācīšana un mācīšanās • E- klases ieviešana 
• Izglītojamo mācīšanās 

prasmju, mācību 
motivācijas, 
pašvērtēšanas attīstīšana 

• Ieviesta e-klase 
• Grupu priekšmetu stundās 

ieviestas motivācijas kartiņas 
• Izglītojamie piedalās 

konkursos, Skolas pasākumos 
un ārpus tā, tādejādi papildus 
atbildība veicina motivāciju 
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• Mācību metožu 
pilnveide un 
pielietojums 

sasniegt augstākus 
rezultātus.Ikdienas mācību 
darba vērtēšanā un 
pārbaudījumos pedagogi ar 
izglītojamiem izrunā sasniegto 
un uzdevumus, uz kuriem vēl 
jātiecās, liekot izglītojamam 
sniegt atgriezenisko saiti 
pašvērtēšanā un kopīgi 
diskutēt par objektīvu 
pašnovērtējumu.  

• Mācību stundās tiek pielietotas 
daudzveidīgas mācību 
metodes, tai skaitā interaktīvās 
metodes, nodrošinot saistošu 
mācību procesu un uz 
rezultātiem vērstu. 

Izglītojamo sasniegumi • Izglītojamo 
mākslinieciskās darbības 
pieredzes attīstīšana un 
pilnveidošana. 

• Talantīgo izglītojamo 
virzīšana dažāda līmeņa 
un mēroga konkursos. 

• Izglītojamo līdzatbildība 
par ikdienas 
sasniegumiem. 

• Izglītojamie regulāri piedalās 
Skolas un ārpusskolas 
koncertos un izstādēs. 
Sadraudzības rezultātā ar 
Pierīgas profesionālās 
izglītības iestādēm un 
Palangas mākslu skolu, 2. 
Tartu Mūzikas skolu, 
izglītojamiem ir bijusi iespēja 
paplašināt savu redzesloku, 
attīstīt pieredzi un 
pilnveidoties. Katru gadu tiek 
rīkotas jaunrades pēcpusdienas 
“ Neturi žirafi aiz dzīvžoga” , 
kurās izglītojamie izpauž savu 
talantu uzstājoties un 
reprezentējot savus mākslas 
darbus, kas tapuši ārpus 
mācību procesa patstāvīgā 
ceļā. 

• Talantīgie izglītojamie katru 
gadu piedalās Valsts 
organizētajos konkursos un 
Starptautiskos konkursos, 
skatēs,kuros ir iegūtas augsti 
godalgotas vietas. 

• Izglītojamie labi izprot savu 
lomu sasniegumu uzlabošanā,  
Tomēr nepieciešams uzlabot 
pašvadītas mācīšanās prasmes. 

Atbalsts izglītojamiem • Izglītojamo 
sagatavošana izglītības 
turpināšanai vidējā 
kultūrizglītības iestādē. 

• Sadarbība ar skolas 
absolventiem 

• Pedagogi sniedz individuālās 
konsultācijas  izglītojamiem, 
lai sagatavotu tos 
iestājpārbaudījumiem vidējās 
profesionālās izglītības 
iestādēs.  
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• Skolas darbinieku 
zināšanas par 
mūsdienīgu atbalstu. 

• Laika periodā no 2017.-
2020.gadam 6 absolventi 
iestājušies vidējās un 7  
augstākās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs. 

• Skola ir organizējusi 
pasākumus, kuros karjeras 
izglītības ietvaros pieaicināti 
absolventi dalīties pieredzē ar 
studijām. Skolā ir absolventu 
vijolnieku ansamblis. Arī 
Skolas pūtēju orķestra sastāvā 
ir iesaistīti absolventi.  Trīs 
skolas absolventi strādā 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā kā pedagoģiskais 
personāls 

Skolas vide • Izglītības iestādes 
vides faktoru 
uzlabošana, kas vērsta 
uz iesaistīto pušu 
uzticības un 
piederības veidošanu 
skolai. 

• Skolas mājas lapa 
www.umms.lv ir piesaistīta 
soiālajam tīklam 
“Facebook”, kurā tiek 
ievietota aktuālākā 
informācija un jaunumi par 
skolas darbību, tādejādi 
nodrošinot ātrāku 
informācijas un notikumu 
norises apriti. Par skolas 
jaunumiem un darbību tiek 
veidota publicitāte novada 
laikraksta izdevumā 
“Tēvzemīte” . 
Izglītojamie regulāri 
koncertē un izstāda izstādes 
novada izglītības iestādēs 
un citās institūcijās. Skola 
organizē ārpusstundu 
aktivitātes, kā jaunrades 
pēcpusdienu “ Neturi žirafi 
aiz dzīvžoga”, saliedējošu, 
aktīvi sportisku pasākumu “ 
Reiz bija citāds viss”. Reizi 
gadā norisinās pedagogu 
koncerts/izstāde.  
Veikti kosmētiskie 
remontdarbi skolas kāpņu 
telpā un 3. stāva gaitenī, 
sitaminstrumentu klasē.  

Skolas resursi • Materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana un 
pilnveidošana. 

• Ar VKKF projektu un 
pašvaldības 
līdzfinsansējumu iegādāta 
mākslas nodaļai virpa un 



23 
 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāns 2020./2021.-2023./2024.m.g. 

gleznošanas molberti. 
Iegādāti datroklasei 
nepieciešamie datori  
datorgrafikas mācību 
priekšmeta 
nodrošinājumam, iegādāti 
mūzikas instrumenti- 
marimba, mežrags, eifonijs 
u.c., katrā mācību klasē ir 
IT nodrošinājums un datori. 

Skolas darba organizācija, 
vadība un kvalitātes 
nodrošināšana 

• Skolas normatīvo aktu 
nodrošinājums. 

•  Konkursu, festivālu, 
meistarklašu, 
pieredzes apmaiņas 
organizēšana.  

• Pedagogu un skolas 
darbinieku 
profesionālā pilnveide 

• *Skolā ir izstrādāti, aktualizēti 
un apstiprināti normatīvie akti, 
kas izstrādāti pēc valsts likumā 
noteiktajiem izglītības iestādes 
normatīvajiem aktiem skolas 
darbības nodrošināšanai. 

• Reizi gadā skola organizē 
Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkursu flautas spēles 
audzēkņiem, kā arī pedagogu 
profesionlālās pilnveides 
kursus. 
2018. gada jūnijā un 2019. 
gada jūnijā tika organizēts 
Akordeonu lielkoncerts-
festivāls un meistarklases.la  
Skola izveidojusi sadarbību un 
organizē pieredzes apmaiņas 
pasākumus ar Pierīgas 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm, kā arī  2. 
Tartu Mūzikas skolu un Staša 
Vaiņūna Palangas Mākslu 
skolu.rt 
Pedagogi regulāri uztur savu 
kvalifikāciju apmeklējot 
profesionālās pilnveides 
kursus, kā arī notikusi 
profesionālā pilnveide 
darbiniekiem Bērnu tiesību 
aizsardzības jomā un 
audzināšanas jomā. u 
Mūzikas skolu un Straša 
Vaiņūunarganizē 
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2.1.3.  Izglītības iestādes attīstības SVID analīze 

1.  Pamatjoma –Mācību saturs 

Stiprās puses Vājās puses 

• Regulāri aktualizētas un pilnveidotas 
mācību programmas, kuras 
pielāgotas tā, lai izglītojamie bez 
grūtībām turpinātu mācības augstākā 
profesionālās izglītības pakāpē.  

• Dažās izglītības programmās 
izstrādātas autorprogrammas 
(nepublicētas). 

• Kolektīvās muzicēšanas 
daudzveidība. 

• Mācību satura sasaiste ar 
audzināšanas plānu. 

• Labs tehniskais aprīkojums mācību 
priekšmetu – darbs materiālā, 
grafika, datorgrafika un keramika 
īstenošanā. 

• Mācību saturs balstās uz 
akadēmiskām mācīšanas tradīcijām. 

• Priekšmetu programmu izstrādē 
nepietiekama pedagogu sadarbība 
iekļaujot starpriekšmetu saikni. 

• Iztrūkst tādas svarīgas. 
metālpūšaminstrumentu grupas, 
kā eifonija spēle, tubas spēle. 

• Metodisko materiālu izstrāde. 
• Mūsdienīga pedagoģiskā 

repertuāra iekļaušana mācību 
saturā. 

• Ne visi izglītojamie spēj apgūt 
visu mācību saturā paredzēto 
programmu. 
 
 

Iespējas Draudi 

• Pieredzes apmaiņas pasākumi ar 
citām profesionālās ievirzes skolām 
saistībā ar mācību programmu 
izstrādi, veidojot starppriekšmetu 
saikni 

• Licenzēt jaunu izglītības programmu 
– pūšaminstrumentu spēle- Eifonija 
spēle. Popularizēt sabiedrībā mazāk 
populāros metāla pūšamos 
instrumentus. 

• Mācību metodisko līdzekļu izstrāde, 
tai skaitā digitālajā vidē 

• Mūzikas teorijas- Mūzikas literatūras 
programmas aktualizēšana, iekļaujot 
mūsdienu aktualitātes kultūras telpā 

• Mācību priekšmetu programmu 
aktualizēšana saturā, iekļaujot 
mūsdienīgu pedagoģisko repertuāru 

• Attīstīt kolektīvo muzicēšanu, 
iekļaujot dažādus ansambļu sastāvus 
 

 

• Sabiedrības zemā interese par 
mazāk populārajiem 
instrumentiem, kā, piem., metāla 
pūšamie instrumenti, kas neļautu 
īstenot izglītības programmu – 
Eifonija spēle licenzēšanu. 

• Mūzikas teorijas – Mūzikas 
literatūras priekšmetā apvienotās  
grupas dažādu vecumu atšķirības 
dēļ apgrūtina mācību satura 
apgūšanu. 
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2. Pamatjoma- Mācīšana un mācīšanās 

Stiprās puses Vājās puses 

• Diferencēta un individuāla pieeja 
mācību metožu noteikšanai 
izglītojamiem pēc viņu spējām. 

•  Daudzveidīgas mācību metodes, 
informāciju tehnoloģiju 
izmantošana mācību procesā. 

• Atbalsts mācību darbā izglītojamiem 
ar grūtībām mācībās un talantīgajiem 
audzēkņiem. 

• Izglītojamo dalība Starptautiskos un 
valsts mēroga konkursos. 

• Skaidra vērtēšanas sistēma. 
• Tiek radīta jauna mācību metodika 

attālinātajam mācību procesam, kas 
noder arī ilgtermiņā klātienes mācību 
procesa relaizēšanā. 

• Labs materiāltehniskais 
nodrošinājums klasēs, kas ļauj apgūt 
mācību priekšmetu dažādos un 
interesantos veidos. 

• Dažāds pedagoģiskā personāla 
vecums, kas ļauj izjust motivējošu 
konkurenci, pieredzes pārnesi. 

• Izglītojamo patsāvīgā mācīšanās 
(mājas darbu neregulāra izpilde, 
neprasme patstāvīgi mācīties un 
plānot savu laiku). 

• Pedagogu nepietiekamās 
zināšanas informāciju tehnoloģiju 
izmantošanā. 

• Pedagogu zemā interese par 
savstarpēju neobligāto stundu 
vērošanu– pieredzes apmaiņu.  

• Nepietiekama pieredzes pārnese-
tālāknodošana kolēģu starpā. 

• Mūzikas teorijas klases nav 
vienlīdzīgi nodrošinātas ar 
tehnisko aprīkojumu mācību 
procesa īstenošanā. 

• Pedagogu zināšanu trūkums 21. 
gadsimta bērnu psiholoģijā. 

• Dažāds izglītojamo motivācijas 
un intereses līmenis. 
 

Iespējas Draudi 

• Īstermiņa un ilgtermiņa izglītojamo 
motivācijas sistēmas plāna 
izveidošana. 

• Organizēt pedagogiem profesionālās 
pilnveides kursus un seminārus IT 
jomā, bērnu psiholoģijā. 

• Mācību priekšmeta uzdevumus un 
mērķus sasaistīt ar pielietojumu 
reālajā dzīvē, organizējot visu nodaļu 
koncertus un izstādes, iesaistot 
izglītojamo vecākus, kas būtu 
izglītojamo motivējošais faktors. 

• Noteikt obligātas savstarpējo stundu 
vērošanas, veicinot pieredzes 
apmaiņu un izpratni par citu mācību 
priekšmetu apguvi. Plānot 
savstarpējo stundu vērošanu starp 

• Pedagogu profesionālā izdegšana 
• Plašajā vispārizglītojošo interešu 

izglītības pulciņu piedāvājuma 
klāsta dēļ ir apdraudēta bērnu 
interese par profesionālo ievirzi, 
kas varētu mazināt motivāciju 
apgūt profesionālo ievirzes 
programmu. 

• Izglītojamo ikdienas pārslodze 
apmeklējot vairākus interešu 
izglītības pulciņus. 

• Gados vecāku pedagogu grūtības 
apgūt modernās tehnoloģijas 
mūsdienīga mācību procesa 
īstenošanai. 
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mākslas un mūzikas nodaļas 
pedagogiem, veicinot vienotības 
sajūtu un redzesloka paplašināšanos. 

• Izglītojamo prasmes attīstīšana  
pašvadītai mācīšanās prasmei. 

• Papildināt Mūzikas teorijas klasi ar 
interaktīvo ekrānu mācību procesa 
modernizēšanai. 
 

• Covid-19 pandēmijas ietekme uz 
profesionālās ievirzes izglītības 
apguvi. 
 

 

. 

 

3. Pamatjoma –Izglītojamo sasniegumi 

Stiprās puses Vājās puses 

• Augsti panākumi un godalgotas 
vietas Starptautiska mēroga. 
konkursos, Valsts mēroga konkursos 
gan mākslas, gan mūzikas nodaļā. 

• Skola nodrošina iespēju 
izglītojamiem realizēt savu radošo 
potenciālu organizējot jaunrades 
pasākumus, kas veicina izglītojamo 
spēju apzināšanos, ceļ pašapziņu un 
veicina radošumu. 

• Mācību gada semestra noslēgumos 
izglītojamiem par labām un 
teicamām sekmēm un aktīvu radošo 
darbību tiek piešķirti Atzinības 
raksti. 

• Izglītojamiem, kuriem semestra 
vērtējums ir 8-10 ballēm, tiek 
izsniegta “ Sudraba’liecība, 
izglītojumiem ar zemāko vērtējumu 
9-10 mācību sasniegumos, tiek 
izsniegta “ Zelta liecība”.  

• Par ieguldījumu un uzcītību mūzikas 
toerijas priekšmetā izglītojumie 
saņem īpašo pateicības rakstu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Atsevišķu izglītības programmu 
zema aktivitāte dalībai 
konkursos. 

• Konsultāciju iespēju trūkums 
izglītojamiem, lai pilnvērtīgi 
uzlabotu sasniegumus. 
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Iespējas Draudi 

• Iedrošināt pedagogus sagatavot 
izglītojamo dalību konkursos, radot 
iespēju pedagogiem apmeklēt 
dažādus konkursus, lai veidotos 
priekštats par instrumentspēles 
kvalitātes līmeni Latvijas mērogā, 
veicinot izpratni, iedrošinot vairāk 
uzticēties saviem audzēkņiem un 
savām spējām tos sagatavot 
konkursiem. 

• Veicināt izglītojamo iesaisti 
konkursos viņu profesionālās 
izaugsmes veicināšanai, redzesloka 
paplašināšanai. 

 

 

4. Pamatjoma – Atbalsts izglītojamiem 

Stiprās puses Vājās puses 

• Atbalsts izglītojamiem ar grūtībām 
mācībās un talantīgo audzēkņu 
virzīšana uz dažādiem konkursiem. 

• Individuāla pieeja katram 
izglītojamam – psiholoģiskās un 
sociāli pedagoģiskās vajadzības ir 
apzinātas. Sadarbībā ar vadību un 
izglītojamo vecākiem iespēju robežās 
tās tiek risinātas. 

• Pedagogu profesionālā kompetence 
Bērnu tiesību aizsardzībā, 
audzināšanā. 

• Labvēlīgs psiholoģiskais 
mikroklimats mācību priekšmetu 
nodarbībās. 

• Karjeras izaugsmes veicināšanā 
sadarbība ar Skolas absolventiem. 

• Kokļu ansambļa “ Tīne”  dalība 
Dziesmu un deju svētku 
nepārtrauktības nodrošināšanā. 

• Izglītojamo iesaistīšana “ Simtgades 
orķestrī” . 

 
 
 
 
 
 
 

• Konsultāciju iespēju trūkums 
mūzikas teorētiskajos 
priekšmetos un mākslas nodaļā. 

• Atsevišķu izglītības programmu 
neaktīva izglītojamo iesaiste 
dažādos konkursos un projektos. 

• Telpu trūkums ikdienā, ko 
izglītojamie varētu izmantot, lai 
patstāvīgi mācītos/trenētu 
instrumentspēli. 

• Zema vecāku aktivitāte 
iesaistoties karjeras veicināšanas 
pasākumu organizēšanas procesā. 
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Iespējas Draudi 

• Nodrošināt konsultāciju laikus 
mūzikas teorētiskajos priekšmetos un 
mākslas nodaļā. 

• Iesaistīt izglītojamo vecākus karjeras 
iespēju veicināšanas programmā. 

• Sadarbībā ar jaunizveidotā Ropažu 
novada profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm iesaistīt Skolas 
pūtēju orķestri Dziesmu un deju 
svētku tradīciju turpināšanā, 
iesaistoties Dziesmu svētku skatēs. 

• Motivēt pedagogus vairāk iesaistīt 
audzēkņus dažādos konkursos un 
projektos. 

• Izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle – 
Eifonija klases licenzēšanas 
nerealizēšana dēļ iedzīvotāju 
intereses trūkuma par mazāk 
populārajiem instrumentiem, kas 
apdraudētu orķestra dalību 
Dziesmu un deju svētku tradīciju 
turpināšanā. 

• Vēlās vakara stundās mācību 
stundu norise, kas rada draudus 
kvalitatīvai mācību procesa 
norisei izglītojamo noguruma un 
zemās koncentrēšanās dēļ. 

 

5. Pamatjoma  - Izglītības iestādes vide 

Stiprās puses Vājās puses 

• Pozitīvs mikroklimats, savstarpēja 
cieņa un uzticēšanās starp 
darbiniekiem un izglītojamiem, 
izglītojamo vecākiem. 

• Tīras un estētiski noformētas telpas, 
mākslas nodaļas audzēkņu darbu 
ekspozīcijas Skolas telpās. 

• Atbilstoši svētkiem, Skolas telpas ir 
tematiski noformētas. 

• Skolas tradīcijas:„ Zinību dienas“ 
svinības 1.septembrī, Valsts svētku 
koncerta sadziedāšanās pasākums, 
tematiskie Ziemassvētku koncerti-
izstādes, Pedagogu koncerts - 
izstāde, jaunrades pēcpusdiena 
„Neturi Žirafi aiz dzīvžoga“, 
Mūzikas teorijas viktorīnas, 
Muzikālais „Riču raču“, mācību 
gada noslēguma koncerts - izstāde 
„Tādi esam“, izlaidums, mācību gada 
noslēguma atraktīvais pikniks „Reiz 
bija citāds viss“, labdarības 
pasākumi, izstāžu un koncertu 
organizēšana Stopiņu novadā un 
ārpus tā. Katru otro gadu tiek 
organizēta vasaras radošā nometne. 

 
 
 

• Diennakts tumšajā laikā 
nepietiekams āra apgaismojums. 

• Jaunu izglītības programmu 
nodrošināšanai nepietiekams 
mācību telpu daudzums. 

• Nav iespējas palielināt 
izglītojamo skaitu telpu 
kapacitātes dēļ. 

• Ēkas fiziskā stāvokļa 
nolietojums. 

• Slikts piebraucamā ceļa seguma 
stāvoklis. 
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Iespējas Draudi 

• Skolas telpu plānveida remontdarbi. 
• Iesaistīties Skolas ēkas  

energoefektivitātes uzlabošanas 
projektos. 

• Uzstādīt papildus apgaismojumus pie 
Skolas ēkas. 

• Labiekārtot Skolas iekšpagalmu. 
 

• Mācību telpu trūkuma dēļ nav 
iespējas Skolai paplašināties un 
attīstīties realizējot jaunas 
izglītības programmas. 
 

 

6. Pamatjoma- Izglītības iestādes resursi 

Stiprās puses Vājās puses 

• Nodrošinājums ar IT tehnoloģiju 
iekārtām. 

• Skolas iekšpagalms Mākslas nodaļas 
mācību stundu organizēšanai, 
plenēru rīkošanai, izglītojamo aktīva 
brīvā laika pavadīšanas iespējas 
drošā vidē. 

• Laba materiāltehniskā bāze mācību 
programmu īstenošanas 
nodrošinājumam. 

• Pašvaldības finansiālais atbalsts. 
• Labi cilvēkresursi, jauni pedagogi.  

 

• Mācību telpu trūkums. 
• Nav savs Skolas iekšējais 

datortīkls, daļējs Wi-Fi 
pārklājums Skolas telpās. 

• Novecojis administratīvā darba 
tehniskais aprīkojums. 

• Mūzikas instrumentu 
nolietojums- pūšamie 
instrumenti, klavieres. 

 

Iespējas Draudi 

• Datortīkla projekta izstrāde. 
• Ierakstu studijas izveide. 
• Jauna biroju tehnikas iegāde 

administratīvajam darbam. 
• Materiāltehniskās bāzes 

papildināšana – interaktīvā ekrāna 
iegāde mūzikas teorijas klasē, jauna 
pianīna iegāde, saksofonu un  
klarnešu iegāde. 

• Aktu zāles skaņu aparatūras 
aprīkojuma iegāde. 
 

• Atsevišķās Pierīgas profesionālās 
izglītības iestādēs ir augstāks 
atalgojums par pedagoģisko 
likmi, kas varētu pārvilināt 
darbiniekus.  
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7. Pamatjoma-Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Stiprās puses Vājās puses 

• Vadība darbu organizē profesionāli 
un atbildīgi. 

• Izstrādāta un aktualizēta 
nepieciešamā dokumentācija, darba 
plāni semestriem. 

• Pedagoģisko slodžu un pienākumu 
atbilstoša sadalīšana, nepieļaujot 
darba pārslodzi. 

• Pretimnākoša vadība, vērsta uz 
sadarbību un atbalstu 
problēmsituāciju risināšanā. 

• Laba sadarbība ar izglītojamo 
vecākiem. 

• Laba sadarbība ar iestādes 
dibinātāju- Stopiņa novada domi un 
citām institūcijām. 

• Sadarbībā ar citām iestādēm un 
organizācijām  tiek popularizēts 
skolas tēls. 
 

• Pedagogu zemā izpratne par 
profesionālās kvalitātes 
novērtēšanas kritērijiem. 

• Darbinieku zemā aktivitāte 
iesaistoties kolektīvajos 
saliedēšanās pasākumos, 
novada organizētajos 
saliedēšanas pasākumos. 

• Nepietiekama pedagogu 
iesaiste skolas darba 
plānošanā. 

• Uzdevumu deleģēšana.  
• Mūsdienīga dokumentācijas 

aprite starp darbiniekiem un 
vadību. 

• Ne vienmēr pieejamā 
informācijas Skolas mājas 
lapā saglabā savu aktualitāti 
un ir spēkā dotajā brīdī. 

Iespējas Draudi 

• Izmantot elektronisko versiju 
dokumentācijai – ieskaišu protokoli 
u.c. 

• Iekšējo dokumentu- normatīvu, 
kārtības pieejamība digitālajā vidē. 

•  Regulāri atjaunot un akutalizēt 
informāciju par Skolas darbību 
Skolas mājas lapā. 

• Iesaistīt darbiniekus skolas darba 
plānošanā, deleģējot uzdevumus. 

• Viena direktora vietnieka slodzi 
sadalīt, izveidojot divas vietnieka 
amata vienības- direktora vietnieks 
mācību darbā Mūzikas nodaļā un 
direktora vietnieks mācību darbā 
Mākslas nodaļā. 

• Motivēt darbiniekus iesaistīties 
saliedēšanās pasākumos, veicināt 
piederības sajūtu. 
 

 

• Covid-19 pandēmijas ietekmē 
radītā nenoteiktība, grūtības 
darba organizēšanā un 
plānošanā.  
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3. ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

2020./2021.-2023./2024. MĀCĪBU GADAM UN 

ĪSTENOŠANAS PLĀNS 

 
3.1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

Pamatjoma 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 
1. Mācību saturs Mācību priekšmetu 

programmas izstrāde 
Mūzikas/Mākslas 
dotību attīstības grupai. 
IT ieviešana mācību 
saturā. 
Digitālo metodisko 
materiālu izveide. 

Licenzēt 
pūšaminstrumentu 
klases – Eifonija 
spēle izglītības 
programmu. 
Pilnveidot kolektīvās 
muzcēšanas veidus, 
iekļaujot dažādus 
ansambļu sastāvus. 

Mācību priekšmetu 
programmu izstrāde 
un licenzēšana 
atbilstoši LNKC 
jaunizveidotajam 
programmu modelim, 
iekļaujot saturā 
mūsdienu aktualitātes 
kultūras telpā un 
mūsdienīgu 
pedagoģisko 
repertuāru. 
Licenzēt 
pūšaminstrumentu 
klases – Eifonija spēle 
izglītības programmu. 
 

2. Mācīšana un 
mācīšanās 

IT tehnoloģiju apgūšana 
mūsdienīga un 
kvalitatīva  mācību 
procesa nodrošināšanā.  
Pedagogu izdegšanas 
riska mazināšanas 
pasākumu ieviešana. 
Pašvadītas mācīšanās 
prasmes attīstīšana. 
Mūzikas teorijas klases 
materiāltehniskās bāzes 
papildināšana ar 
interkatīvo ekrānu 
saistoša, mūsdienīga 
mācību procesa 
nodrošināšanā. 

Īstermiņa un 
ilgtermiņa 
izglītojamo 
motivācijas sistēmas 
plāna izveidošana. 
Pedagogu 
izdegšanas riska 
mazināšanas 
pasākumu 
organizēšana. 
Izglītojamo 
pašvadītas 
mācīšanās prasmes 
attīstīšana.  
Pedagogu 
savstarpējā pieredzes 
apmaiņa piedaloties 
stundu vērošanā. 
 

Pedagogu izdegšanas 
riska mazināšanas 
pasākumu ieviešana. 
Turpināt izglītojamo 
pašvadītas mācīšanās 
prasmes attīstīšanu. 
Pedagogu redzesloka 
paplašināšana 
organizējot stundu 
vērošanu starp 
Mūzikas un Māsklas 
nodaļu. 
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3. Izglītojamo 
sasniegumi 

Mācību sasniegumu 
novērtējuma 
pilnveidošana. 
Veicināt pedagogu 
aktivitāti iesaistīt 
izglītojamos konkursos. 
Mērķtiecīga izglītojamo 
sasniegumu dinamikas 
analīze.  

Izglītojamo 
sasniegumu 
pašvērtēšanas 
pilnveide grupu 
mācību priekšmetos. 
Izglītojamo iesaiste 
novada pasākumos 
ar koncertiem un 
izstādēm. 
Pedagogu un 
izglītojamo 
motivācijas sistēmas 
izveide mācību 
saasniegumu 
paaugstināšanai. 
 

Visu izglītojamo 
mācību sasniegumu 
paaugstināšanas 
veicināšana. 

4. Atbalsts 
izglītojamiem 

Konsultāciju ieviešana 
Mūzikas teorijas 
stundās. 
Nodrošināt 
izglītojamiem iespēju 
patstāvīgi mācīties 
izmantojot skolas brīvās 
telpas. 
Pedagogu profesionālā 
pilnveide MK 
noteikumu Nr.480 
Audzināšanas 
jautājumos. 
 

Karjeras izglītības 
programmas 
pilnveide. 
Motivējoša 
izglītojamo iesaiste 
konkursos, novada 
mēroga pasākumos 
un koncertos. 
Pedagogu 
tālākizglītība bērnu 
psiholoģijā, 
21.gadsimta bērnu 
psiholoģijas 
izpratne. 
 

Pedagogu 
tālākizglītība 
izglītojamo 
motivēšanas 
pilnveidei. 
 

5. Izglītības 
iestādes vide 

Skolas ārējās vides 
labiekārtošana. 
Iekšējo telpu 
remontdarbi. 
Skolas ēkas 
energoefektivitātes 
audits.Skolas tuvumā 
satiksmes drošības 
uzlabošanas darbi. 
Datortīkla projektu 
izstrāde. 
 

Skolas iekšpagalma 
labiekārtošana. 
Iekšējo telpu 
remontdarbi. 
Skolas ēkas 
energoefektivitātes 
projekta izstrāde. 
Iesaiste ES projektā 
Skolas 
energoefektivitātes 
uzlabošanā. 
 

Skolas ārējās vides 
labiekārtošana. 
Iekšējo telpu 
remontdarbi. 
Skolas ēkas 
energoefektivitātes 
uzlabošanas darbi. 
 

6. Izglītības 
iestādes resursi 

Mācību telpu 
materiāltehniskās vides 
atjaunošana un 
papildināšana. 
Mazās ierakstu studijas 
izveidošana. 

Mācību procesa 
materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana un 
papildināšana. 
Datortīkla projektu 
izstrāde. 
 

Mācību procesa 
materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana un 
papildināšana. 
Dažādu projektu 
finanisālā piesaiste 
materiāltehnisko 
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Dažādu projektu 
finanisālā piesaiste 
materiāltehnisko resursu 
papildināšanai un 
atjaunošanai. 
Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides 
pasākumu organizēšana. 
 
 

Dažādu projektu 
finanisālā piesaiste 
materiāltehnisko 
resursu 
papildināšanai un 
atjaunošanai. 
Pedagogu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveides pasākumu 
organizēšana. 
 
 

resursu papildināšanai 
un atjaunošanai. 
Pedagogu 
profesionālās 
kompetences  
pilnveides pasākumu 
organizēšana 
 

7. Izglītības iestādes 
darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana 

 
Plānot, organizēt skolas 
darbību. 
Direktora novērtēšana. 
Digitālo rīku ieviešana 
un to izmantošana 
pilnvērtīgākai un 
mūsdienīgai mācību 
procesa nodrošināšanai, 
informācijas apritei, 
darba organizācijai. 
Vadības struktūras 
pilnveidošana. 
Vadības profesionālās 
kompetences pilnveide. 
Skolas organizēto 
konkursu, festivālu un 
citu pasākumu rīkošana. 
Sekot līdzi 
jaunizveidotā novada 
attīstības plāniem, 
nepieciešamības 
gadījumā veikt izmaiņas 
Skolas attīstības plānā. 

Personāla 
pašnovērtējuma 
pilnveide. 
Darba kvalitātes 
kontroles 
pilnveidošana. 
Normatīvo aktu 
regulāra 
aktualizēšana un 
nodrošināšana, 
pieejamība.  
Jaunu sadarbības 
partneru piesaiste 
pieredzes apmaiņas 
organizēšanai. 
Sadarbībā ar novada 
domi jaunu Skolas 
konkursu 
organizēšana. 
Iesaistīties 
jaunizveidotā 
Ropažu novada 
attīstības plānošanā. 
 
 

Izvērtēt attīstības 
plānošanas uzdevumu 
izpildi. Skolas 
attīstības plānošana 
nākamajm periodam. 

 
 

3.2. PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS 
 

Pamatjoma  MĀCĪBU SATURS 

m 
Prioritāte 

 
• Mācību priekšmetu programmu izstrāde Mūzikas/Mākslas 

dotību attīstības grupām. 
• IT intensīvāka ieviešana mācību saturā. 
• Mācību priekšmetu programmu izstrāde un izglītības 

programmu licenzēšana atbilstoši LNKC jaunizveidotajam 
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izglītības programmu modelim, iekļaujot saturā mūsdienu 
pedagoģisko repertuāru un aktualitātes kultūras telpā. 

• Izglītības programmas Pūšaminstrumentu klases- Eifonija 
spēle licenzēšana. 

• Kolektīvās muzicēšanas pilnveides iespējas. 
 

 
Mērķis 

 
• Konkurētspējīgs, mūsdienīgs mācību saturs ar  IT pieeju 

daudzveidīgu izmantošanu atbilstoši 21.gs.  tendencēm.  
 

 
 
 
Novērtēšanas kritēriji 

 
• Izstrādātas Mūzikas/Mākslas dotību attīstību grupu 

programmas visos mācību priekšmetos. 
• Mūsdienīgs mācību process ar IT izmantošanu. 
• Izstrādātas un licenzētas jaunās mācību programmas. 
• Licenzēta Pūšaminstrumentu klases- Eifonija spēle 

programma. 
• Izveidoti jauni ansambļi kolektīvās muzicēšanas 

piedāvājuma daudzveidībai. 
Ieviešanas gaita 

Uzdevumi              Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudzība 

Metodisko komisiju 
ietvaros priekšmetu  

pedagogiem izstrādāt 
mācību priekšmetu 
programmas MDA 

grupām. 

Visi 
pedagogi 

2020./2021.m.g.  
Cilvēkresursi 

 
Metodiskā 

padome, direktore 

Pedagogu profesionālās 
kompetences 

pilnveides kursi IT  
pielietošanai 

mācību procesā 

direktore Visu periodu Cilvēkresursi. 
Budžeta  
līdzekļi 

 
Direktore 

Digitālo metodisko materiālu  
izstrāde, sistematziēšana,  

krājumu veidošana. 

Visi pedagogi Visu periodu Informāciju 
tehnoloģijas 

Metodiskā padome, 
direktore 

Metodisko komisiju ietvaros 
pedagogiem izstrādāt jaunas 

mācību priekšmeta  
programmas.  

Izglītības  
programmu licenzēšana. 

Visi pedagogi. 
Direktore. 

2022. gada jūnijs, 
augusts 

Cilvēkresursi Metodiskā padome, 
direktores vientieki 

izgl.jomā, 
direktore 
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Organizēt reklāmu sociālajos 
 tīklos, www.umms.lv, 

popularizējot sabiedrībā  
eifonija spēli. 

Organizēt viesmākslinieku 
koncertus, popularizējot 

metāla pūšamos 
 instrumentus,tai skaitā  

eifonija 
spēli. Izsludināt uzņemšanu 

Eifonija klasē. 
Licenzēt profesionālās 

ievirzes  
izglītības programmu 

 - Eifonija spēle  

Metālpūšamo 
instrumentu 

 pedagogi. 
Direktore 

Visu periodu Cilvēkresursi. 
 

Budžeta  
līdzekļi 

Direktore  

Veidot jaunus  
ansambļa sastāvus,  

vairāk duetus un trio,  
piemēram,  

flauta-balss, vijole.,  
bungas un kokle u.c.  

Specialitātes  
pedagogi, 

metodisko  
komisiju  

vadītāji  

Visu periodu Cilvēkresursi, 
budžeta  
līdzekļi 

direktores vietniece 
izgl.jomā 

mūzikas nodaļā, 
direktore 

 
Pamatjoma  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

m 
Prioritāte 

• IT tehnoloģiju apgūšana mūsdienīga un kvalitatīva mācību 
procesa nodrošināšanā. 

• Izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes attīstīšana. 
• Mūzikas teorijas klases materiāltehniskās bāzes 

papildināšana ar IT. 
• Izglītojamo motivācijas sistēmas plāna izveidošana. 
• Pedagogu pieredzes apmaiņa savstarpējo stundu vērošanā, 

tai skaitā mākslas un mūzikas nodaļas savstarpējo stundu 
vērošana redzesloka paplašināšanai. 

 
 
Mērķis 

• Daudzveidīgs metožu pielietojums mācību procesā. 
• Augsti profesionāls un kvalitatīvs pedagoģiskais sastāvs, 

kurš motivēts uz rezultātiem un sasniegumiem. 
• Motivēts,zinošs, ar spēju orientēties informācijas ieguves 

avotos, ar prasmi plānot un organizēt savu laiku, ar spēju 
īstenot pašvadītu mācīšanos -izglītojamais. 

 
 
 
Novērtēšanas kritēriji 

 
• Pedagogu profesionālās pilnveides kursi IT apguvē. IT 

pieeja klasēs. Mūzikas teorijas klasē nodrošinājums ar 
interaktīvo ekrānu.  

• Izglītojamais pārzina pašvadītas mācīšanās pamatprincipus- 
mērķa uzstādīšana, laika plānošana, mērķa sasniegšana,  
novērtēšana. Pedagogi ir izglītoti audzēkņu pašvadītās 
prasmes attīstīšanā, kuri darbojas kā atbalsta persona 
izglītojamiem pašvadītu mācīšanās spēju attīstīšanā. 
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• Izstrādāts izglītojamo motivācijas sistēmas plāns, kurš 
sekmīgi ieviests izglītojamo mācību sasniegumu 
motivēšanai. 

• Mācību stundu vērošanas organizēšana starp mākslas un 
mūzikas nodaļām. 
 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi              Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudzība 

 
Profesionālās 

pilnveides kursu 
organizēšana IT jomā. 

 
Direktore 

2021g. oktobris Budžeta 
līdzekļi. 

Cilvēkresursi 

Direktore 

Mūzikas teorijas kabinetu  
aprīkot ar interaktīvo ekrānu. 

 

Direktore 2021. g. augusts Budžeta 
 līdzekļi 

Direktore 

Darba grupas izveide  
pašvadītas mācīšanās 

 ceļveža izstrādē piemērojot 
UMMS. 

Izglītojamo izpratnes 
 veidošana par pašvadītu 

 mācīšanos un šo prasmju  
regulāra, sistemātiska  

attīstīšana.    

Direktores  
vietnieki 

 izgl.jomā 

Visu periodu cilvēkresursi Direktore 

Izstrādāt izglītojamo mācību 
sasniegumu motivācijas  

plānu. 

Direktores  
vietnieki  
izgl.jomā 

2021./2022.m.g. Cilvēkresursi. 
 

Direktore 

 
Pamatjoma  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

m 
Prioritāte 

• Mācību sasniegumu novērtēšanas pilnveide. 
• Veicināt pedagogu aktivitāti iesasitīt izglītojamos dažādos 

konkursos, novadā un ārpus tā organizēt izglītojamo 
koncertus, izstādes, tādejādi veicinot izglītojamo pašapziņas 
veidošanos un veicināt motivāciju uz sasniegumiem.  

• Izglītojamo mācību saniegumu paaugstināšanas veicināšanas 
pasākumi. 

• Mērķtiecīga izglītojamo sasniegumu dinamikas analīze. 
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Mērķis 

 
•  Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu, 

veicinot izglītojamo augstāku motivēšanu uz mācību 
sasniegumiem. 

• Motivēt pedagogus iesaistīt vairāk talantīgos izglītojamos 
dažādos konkursos, koncertos, veicinot izglītojamo mācību 
sasniegumu paaugstināšanu. 

• Motivēti izglītojamie tiekties pēc augstākiem sasniegumiem. 
• Regulāra izglītojamo sasniegumu dinamikas analīze, izvirzot 

mērķtiecīgus nākamos uzdevumus izglītojamo sasniegumu 
paaugstināšanai. 

 
 
 
Novērtēšanas kritēriji 

• Izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas rezultātu rādītāji. 
• Pedagogu  aktīva izglītojamo iesaiste dažāda mēroga 

konkursos, skatēs un novada, kā arī ārpus novada aktīvi 
radošā darbībā, kā koncerti, izstādes u.c. pasākumi.  

• Pasākumu kopums, kas orientēts uz izglītojamo motivēšanu 
mācību sasniegumu paaugstināšanai . 

• Mācību priekšmeta pedagogi veic mērķtiecīgus kārtējā 
semestra izglītojamo sekmju dinamikas izvērtējumus ar 
noteiktiem uzdevumiem turpmākajā darbā pie mācību 
sasniegumu paaugstināšanas.  

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi              Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudzība 

 
Organizēt koncerta 

vai izstādes apmeklējumu 
Skolas izglītojamiem ar 

labām un teicamām 
sekmēm. 

 
Direktore 

2021./2022.m.g. 
septembris. 

2022./2023.m.g. 
Septembris 

2023./2024.m.g. 
septembris 

Budžeta 
līdzekļi 

 

Direktore 

Ieviest “ zelta liecības”  
Izglītojamiem ar augstiem 

 un ļoti augstiem mācību 
sasniegumiem   

(9-10 balles visos mācību 
priekšmetos kā vidējā  

semestra atzīme).  
“ Sudraba liecības” par 

 ļoti labām un teicamām  
sekmēm (8-10 balles visos 

 mācību priekšmetos kā vidējā 
semestra atzīme) 

Direktores  
vietnieces 
izgl.jomā 

2020./2021.m.g. Budžeta  
līdzekļi 

Direktore 

Izstrādāt jaunus iekšējos 
noteikumus “ Darbinieku 

materiālās  
stimulēšanas kārtību”  

iekļaujot punktu par naudas 
 balvas piešķiršanu  

Direktore 2021. gada 
jūlijs-augusts 

Budžeta  
līdzekļi 

Direktore 
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pedagogiem par īpašiem 
sasniegumiem profesionālajā  

jomā, t.sk.  
par izglītojamo augstiem 

sasniegumiem konkursos.   

Karjeras izglītības pasākumu  
organizēšana. 

Dalība konkursos un skatēs. 
Koncertēšana un  

izstādes ārpus izglītības 
 iestādes. 

 

Visi pedagogi Visu periodu Cilvēkresursi Direktore  
 

Katra semestra noslēgumā 
pedagogiem izvērtēt  

izglītojamo sasniegumus, 
 sekmes, veidojot elektroniski  

sekmju un sasniegumu  
analīzi, uzstādot turpmākos 

uzdevumus mācību  
sasniegumu paaugstināšanai.     

Direktores  
vietnieces  
izg.jomā, 

visi pedagogi. 

Visu periodu Cilvēkresursi,  
Informāciju  
tehnoloģijas 

Direktore 

 
Pamatjoma  ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

m 
Prioritāte 

• Konsultāciju ieviešana grupu priekšmetos. 
•  Pedagogu profesionālā pilnveide audzināšanas jomā, bērnu 

psiholoģijā. 
• Audzināšanas plāna izstrāde. 
• Nodrošināt iespēju izglītojamiem piekļuvi skolas klašu 

telpām, ar iespēju patstāvīgi mācīties, sagatavot mājas 
darbus specialitātē. 

• Karjeras izglītības programmas plāna izstrāde.  
• Izglītojamo iesaiste konkursos, skatēs, novada mēroga un 

ārpus novada radošos pasākumos. 
• Izglītojamo sagatavošana iestājpārbaudījumiem vidējās 

profesionālās kultūrizglītības iestādēs. 
 

 
 
Mērķis 

• Sniegt atbalstu izglītojamiem grupu mācību priekšmetos. 
• Mērķtiecīgi un skaidri izstrādāts audzināšanas plāns, 

nodrošinot izglītojamiem psiholoģisko atbalstu un 
audzināšanas funkcijas izpildi. 

• Izglītojamo skaidra vīzija par karjeras iespējām 
profesionālās ievirzes apguvē. 

• Sasniegumi konkursos, aktīva iesaistīšanās novada kultūras 
dzīvē un ārpus tā. 

• Mērķtiecīgi ,uz kultūrvides karjeru vērsti jaunieši, kuri 
turpina izglītību augstākā izglītības pakāpē. 
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Novērtēšanas kritēriji 

• Izglītojamiem ir iespēja ārpus mācību stundām patstāvīgi 
mācīties, izmantojot skolas klašu telpas un mūzikas 
instrumentus.Grupu mācību priekšmetos  ir pieejami 
konsultāciju laiki. 

• Pedagogu profesionālā pilnveide audzināšanas jomā. 
• Audzināšanas plāna izstrāde, tā praktiska realizācija. 
• Karjeras izglītības programmas plāna izstrāde, praktiska tās 

realizācija. 
• Sasniegumu rādītāji dažādos konkursos/skatēs. Notikušie 

pasākumi Stopiņu novadā un ārpus tā. 
• Izglītojamo tālākizglītība vidējās un augstākās profesionālās 

izglītības iestādēs. 
Ieviešanas gaita 

Uzdevumi              Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudzība 

Noteikt Skolas  
darba laiku sestdienās no  

10:00-14:00, radot 
iespēju izglītojamiem 

apmeklēt skolu un izmantot 
klašu telpas mācību 

priekšmetu patstāvīgai 
apguvei. 

Rast iespēju finansēt 
pedagoģisko likmi 0,06 

slodzes apmērā, nodrošinot 
izglītojamiem konsultāciju 

laikus solfedžo.   

Direktore 2019. gada 
augusts 

Cilvēkresursi, 
budžeta 
līdzekļi 

Direktore 

Izstrādāt karjeras un  
audzināšanas  

plānu trim gadiem 

Direktores  
vietnieki  
izgl.jomā 

2020./2021.  
augusts- 

septembris 

cilvēkresursi Direkotre 

Pedagogu profesionālās 
 pilnveides kursu  

organizēšana audzināšanas 
 jomā  

Direktore 2021.gada marts Cilvēkresursi, 
budžeta 
līdzekļi 

 

Direktore 

Dalība valsts un starptautiska 
mēroga konkursos. 

Koncertu organizēšana  
novada izglītības iestādēs. 

Koncertu, izstāžu 
 organizēšanas 

sadarbībā  
ar citām institūcijām. 

Direktore Visu periodu Cilvēkresursi,  
budžeta  
līdzekļi 

Direktore 
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Nodrošināt individuālas 
konsultācijas izglītojamiem 

sagatavošanai 
iestājpārbaudījumiem  

vidējā profesionālās izglītības 
pakāpē. 

Pedagogi,  
direktore 

Visu periodu Cilvēkresursi, 
budžeta  
līdzekļi 

Direktore 

 
 

Pamatjoma  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

m 
Prioritāte 

• Skolas ārējās vides labiekārtošana, drošības uzlabošana un 
skolas telpu remontdarbi, mēbeļu iegāde. 

 
 
Mērķis 

. 
• Skolas iekšējās un ārējās estētiskās vides uzlabošana, radot 

estētisku, mājīgu darba un mācību vidi. 

 
 
 
Novērtēšanas kritēriji 

• Skolas apkārtnes estētiska noformēšana- puķu dobes, 
iekšpagalma soliņu atjaunošana. Iekšpagalmā izbūvēta 
neliela skatuve āra pasākumiem un radošajām izpausmēm.  

• Droša vide Skolai pieguļošajā teritorijā. 
• Izremontēta mūzikas teorijas klase, kokles klase, izstāžu 

zāle, garderobes telpa, atjaunoti Skolas zālē skatuves podesti 
un zāles grīda. Izremontēta un labiekārtota skolotāju atpūtas 
telpa. 

• Saksofona klases remonts, klavieru klases (24) remonts 
Ieviešanas gaita 

Uzdevumi              Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudzība 

Izveidot puķu dobes skolas 
priekšpusē 

Saimniecības 
daļas vadītāja 

2021.gada  
aprīlis 

Budžeta 
līdzekļi 

Direktore 

Skolas iekšpagalma soliņu 
atjaunošana 

Saimniecības  
pārzinis 

2021. gada  
augusts 

Budžeta 
līdzekļi 

Direktore 

Mūzikas teorijas klases,  
izstāžu zāles un kokles  

klases telpu remonts,  
jaunu mēbeļu  

iegāde(galdi, krēsli, lampas, 
piekaru sistēmas)  

Saimniecības  
pārzinis 

2021.gada  
jūnijs-jūlijs 

Budžeta 
līdzekļi 

Direktore 

Pie Skolas galvenās ieejas  
uzstādīt drošības konstrukciju 
 atdalot bruķēto ietves daļu no 
 ceļa braucamās daļas, ierīkot 

papildus āra apgaismojumu. 

Direktore  2022.gada 
 marts-aprīlis 

Budžeta līdzekļi Direktore 

Skolas garderobes telpas  
remonts, 

Zāles grīdas atjaunošana un 
skatuves podestu  

Saimniecības 
 pārzinis 

2022.gada 
 jūnijs-jūlijs 

Budžeta 
līdzekļi 

Direktore 
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 atjaunošana. 

Skolas  dārzā izveidot 
 mazo skatuvi pasākumiem. 

Saimniecības  
pārzinis 

2022.gada  
jūnijs-augusts 

Budžeta 
 Līdzekļi, 

cilvēkresursi 

Direktore 

Skolas dārza labiekārtošana Saimniecības  
pārzinis 

2023.gada  
jūlijs-augusts 

Budžeta līdzekļi, 
cilvēkresursi 

Direktore 

Skolas apkārtnes  
iekopšanas darbi 

Saimnieciskās  
daļas vadītāja 

Visu periodu Budžeta līdzekļi, 
cilvēkresursi 

Direktore 

Skolotāju istabas remonts, 
mēbeļu iegāde.  

  

Direktore  2023. gada 
 jūnijs-augusts 

Budžeta līdzekļi Direktore 

Saksofona klases remonts, 
 klavieru klases remonts 

Direktore 2024.gada  
jūnijs-augusts 

Budžeta līdzekļi Direktore 

 
Pamatjoma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

m 
Prioritāte 

• Materiāltehnisko resursu papildināšana.  
• Skolas zāles apskaņošanas iekārtas aprīkojums. 
• Izstāžu zāles iekārtu iegāde. 
• Administratīvā darba materiāltehiskās bāzes atjaunošana. 
• Datortīkla projekta izstrāde un uzstādīšana. 
• Skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. 
• Pedagogu profesionālā darba kvalitātes pilnveide, 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšana. 
 

 
 
Mērķis 

• Mūsdienīgs un radošu darbību veicinošs materiāltehniskais 
nodrošinājums. 

• Labs interneta pārklājums visā Skolas ēkā. 
• Energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība. 
• Augsti profesionāli pedagogi, kuri regulāri uztur savu 

profesionālo pilnveidi. 
 

 
 
Novērtēšanas kritēriji 

• Izveidota ierakstu studija mācību procesa nodrošināšanai, 
aktīvi radošas darbības veicināšanai. 

• Aprīkotas klases ar tehnoloģiskām iekārtām un jauniem 
mūzikas instrumentiem -  2 saksofoni, 2 klarnetes, 2 ģitāras, 
mežrags, trompete, 3 pianīni, basa kokle, koncertkokle. 

• Aprīkota zāle ar nepieciešamo apskaņošanas tehniku un 
skatuves gaismām. 

• Izstāžu zāle aprīkota ar profesionālām iekaru sistēmām un 
gaismām. Mākslas klasē Gaismas galda izveide. 

• Visā skolas ēkā stabils, ātrs interneta pārklājums 
• Veikti Skolas ēkas eneroefektivitātes uzlabošanas darbi ar 

iespējamo iesaisti kādā no EF projektiem. 
• Pedagogu pieredzes apmaiņa savstarpējā stundu vērošanā. 
• Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas periodā 

iegūtās kvalitātes pakāpes. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi              Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudzība 

Iesaiste dažādos  
projektos  

materiāltehniskās  
bāzes uzlabošanai. 

Direktore Pastāvīgi Budžeta līdzekļi, 
cilvēkresursi,  

projektu  
finansējums 

Direktore 

Iegādāties 
nepieciešamos tehnisko 

aprīkojumu ierakstu studijas 
izveidošanai. 

Direktore 2020.gada 
decembris 

Budžeta līdzekļi Direktore 

Aprīkot mūzikas teorijas  
klasi ar interaktīvo ekrānu.  

Direktore 2021.gada 
 jūlijs 

Budžeta līdzekļi Direktore 

Aprīkot zāli ar apsakņošanas 
iekārtām: pulti, mikrofoniem, 

tumbām. 

Saimniecības  
pārzinis 

2021.gada  
aprīlis 

Budžeta līdzekļi Direktore 

Izstāžu zālei iegādāties  
profesionālas iekaru 

 sistēmas 
 un izstāžu  

gaismas ķermeņus. 

Direktore 2021.gada  
jūlijs 

Budžeta līdzekļi Direktore 

3 Imac datoru iegāde mākslas 
datorklasei. 

Direktore Visu periodu  
(katru gadu  

viens 
 dators) 

 

Budžeta līdzekļi Direktore 

Aprīkot zāli ar skatuves  
gaismām. 

Saimniecības  
pārzinis 

2022. gada 
marts  

Budžeta līdzekļi Direktore 

Mākslas klasē Gaismas galda 
izveide. 

Saimniecības  
pārzinis 

2022. gada  
jūlijs, augusts 

Budžeta līdzekļi Direktore 

6 pianīnu iegāde  
klavieru klasēm. 

Sekot līdzi dažādiem 
 projektiem, lai iesaistītos 

materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošanai. 

Direktore Visu periodu Budžeta līdzekļi  
un KKF projekti 

Direktore 

Pūšaminstrumentu klases  
materiālbāzes 

 papildināšana ar saksofonu, 
klarneti, trompeti, mežragu 

Direktore Visu periodu Budžeta līdzekļi Direktore 

Nepieciešamo mācību 
 līdzekļu, saimniecisko  

līdzekļu iegāde. 

Direktore Visu periodu Budžeta līdzekļi Direktore 

Sekot līdzi 
izsludinātājiem projektu 

konkursiem 
energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai. 

Direktore Visu periodu Cilvēkresursi, 
pašvaldības 

flīdzfinansējums
, ES projektu 
finansējums 

Direktore  
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Pieteikties izsludinātajam 
konkursam uz 

energoefektivitāti. Sagatavot 
visu nepieciešamo 

dokumentāciju projekta 
iesniegšanai.  

Datortīkla izveide  
visā skolas ēkā. 

IT speciālists 2022.gads Budžeta 
līdzekļi 

Direktore 

Pārraudzīt pedagogu  
tālākizglītības izpildi, 

 organizēt  
profesionālās pilnveides  

 kursus. 

Direktore Visu periodu VIIS datu bāze 
Budžeta līdzekļi 

Direktore 

Organizēt pedagogu 
 profesionālās darba kvalitātes 

novērtēšanu. 

Direktore Visu periodu Cilvēkresursi, 
 budžeta līdzekļi 

Direktore 

Organizēt pieredzes apmaiņu 
savstarpējās stundu  

vērošanās, iekļaujot arī  
pieredzes apmaiņu stundu  

vērošanu  
stapr mākslas un mūzikas  

nodaļām. 

Direktores 
 Vietnieki  

izglītība sjomā 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktore 

 
Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
m 

Prioritāte 
• Skolas darbības plānošana. 
• Direktores akreditēšana. 
• Digitālo rīku apgūšana efektīvākai darba organizācijai. 
• Vadības struktūras pilnveidošana. 
• Konkursu un festivālu organizēšana. 
• Personāla darba kvalitātes izvērtēšanas pilnveide. 
• Skolas dokumentu, normatīvo aktu aktualizēšana, to 

saskaņošana un ievietošana Skolas mājas lapā, VIIS u.c. pēc 
vajadzības. 

• Iesaistīties jaunā Ropažu novada attīstības plānošanā un 
sabiedriskajā dzīvē. 

• Vadības profesionālās kompetences pilnveides pasākumi. 
• Jaunā Skolas attīstības plāna izstrāde. 

 
 

 
Mērķis 

• Mūsdienīga, konkurētspējīga un sabiedrībā atpazīstama 
profesionālās ievirzes izglītības iestāde. 

 
 
 
Novērtēšanas kritēriji 

• Ikgadējie Skolas pašvērtējuma ziņojumi, plānošanas 
dokumenti  kārtējam mācību gadam (sēžu protokoli, 
audzināšanas plāni, karjeras izglītības plāni u.c.) 

• Ieviesta elektronisko dokumentu sistēma Skolas darba 
plānošanai un organizēšanai un dokumentu pārvaldībai. 
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• Notikuši Skolas organizēti konkursi un festivāli. 
• Skolas mājas lapā un VIIS apskatāmi Skolas normatīvie 

dokumenti. 
• Skolas aktīva līdzdalība jaunā Ropažu novada sabiedriskajā 

dzīvē. 
• Vadības profesionālās pilnveides apliecības VIIS.  
• Izstrādāts Skolas attīstības plāns 2024./2025.-

2026./2027.gadam. 
Ieviešanas gaita 

Uzdevumi              Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un  
pārraudzība 

Plānot kārtējā 
mācību gada darba plānu, 

pedagogu profesionālās 
pilnveides kursu 

organizēšanu, pieredzes 
apmaiņu organizēšanu 

sadarbībā ar citām 
profesionālās izglītības 

iestādēm, tai skaitā ar 
jaunizveidotā Ropažu 
novada profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēm. 
Skolas izglītojamo dalību 

konkursos un skatēs. Veikt 
ikgadēju Skolas 

pašvērtējumu. 

Direktore, 
direktores 
vietnieki 

izglītības jomā 

Visu periodu Cilvēkresursi, 
budžeta 
līdzekļi 

Direktore 

Veikt nepieciešamos  
sagatavošanās darbus  

direktora novērtēšanai.  

Direktore 2021.gada 
augusts-
novembris 

Budžeta līdzekļi 
Cilvēkresursi 

Dibinātājs 

Apgūt un ieviest praksē  
digitālo rīku lietošanu 

 sanāksmju, sapulču un sēžu 
organizēšanai. 

Direktore 2020.gada  
marts-aprīlis 
septembris- 

oktobris 

IT Direktore 

Direktora vietnieka  
izglītības jomā 

 vienas slodzes sadalīšana, 
izveidojot divas slodzes 

 direktora vietnieka amatam: 
direktora vietnieks Mūzikas 
 nodaļā, direktora vietnieks 

 Mākslas nodaļā. 

Direktore 2021.gada  
augusts 

Tarifikācija Direktore 

Ieviest dokumentu  
pārvaldības sistēmu. 

   

Direktore,  
lietvede 

2022. gada 
 janvāris 

IT, budžeta 
 līdzekļi 

Direktore 

“IV  Mazpilsētu un lauku 
 Mūzikas skolu konkurss  

flautas spēlē” rīkošana. 

Direktore 
 

202l., 2022.,  
2023., 2024. 

gada  

Atbalsta  
biedrība  

BUMMS,  

Direktore 
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maijs budžeta  
līdzekļi,  

cilvēkresursi 

Akordeona lielkoncerta- 
festivāla rīkošana. 

Direktore 2022.,  
2024. 
gada  

jūnijs 

Budžeta  
līdzekļi,  

cilvēkresursi 

Direktore 

A.Altmaņa dziesmu  
konkursa  

“ Ulbrokas vālodzīte”  
rīkošana.  

Direktore 2022.gada  
aprīlis 

Cilvēresursi 
 Budžeta  

līdzekļi 

Direktore 

Sitaminstrumentu  
ansambļu spēles konkurss 

 “ Amber percussion” rīkošana.  

Direktore 2022.gada 
 marts 

Cilvēkresursi,  
budžeta līdzekļi 
kultūras centrs 

 “Ulbrokas pērle”  

Direktore 

Vides objektu konkursa  
rīkošana. 

Direktores  
vietniece  

izglītības jomā  
Mākslas nodaļā 

2022. gada  
augusts 

Atbalsta 
 biedrība 

 BUMMS, 
cilvēresursi,  

budžeta līdzekļi 

Direktore 

Pedagogu koncerta/ 
izstādes  rīkošana. 

Visi pedagogi 2022., 2023., 
2024.gada  

marts 

Cilvēkresursi,  
budžeta līdzekļi, 

kultūras centrs  
“ Ulbrokas  

pērle”  

Direktore 

Pilnveidots un aktualizēts 
 personāla 

 pašvērtējuma ziņojums. 

Direktore Visu periodu Cilvēkresursi Direktore 

Aktualizēta darbinieku 
 materiālās stimulēšanas  

kārtība,  
izstrādājot jaunus kritērijus. 

Direktore 2021.gada  
augusts 

Cilvēkresursi Direktore 

Vadības un personāla  
sadarbība darba 

 kvalitātes uzlabošanai un 
pilnveidošanai – individuālās 
sarunas, personāla vajadzību 

noteikšana un īstenošana 
(profesionālā pilnviede u.c.)   

Direktore,  
direktores  
vietnieki, 

saimniecības  
daļas vadītāja 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktore 

Aktualizēt normatīvos  
dokumentus pēc  

nepieciešamības. Nodrošināt 
nepieciešamo Skolas 

dokumentāciju izstrādi un 
saskaņošanu.   

Ievietot Skolas mājas 
 lapā publiskai 

 piekļuvei. 
, Nepieciešamo dokumentāciju 

Direktore Visu periodu Cilvēkresursi 
IT 

Direktore 
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Ievietot VIIS.  

Piedalīties novada pasākumos  
un novada attīstības 

 plānošanā 

Visi pedagogi, 
direktore 

Visu periodu Cilvēkresursi Direktore 

Celt Skolas vadības  
profesionālo kvalifikāciju. 

Direktore  Visu periodu Cilvēkresursi,  
Budžeta līdzekļi 

Direktore 

Gatavot nepieciešamo  
informāciju skolas attīstības 

plānošanai  
(anketēšanas, aptaujas, Skolas 

pašvērtējuma analīze u.c.) 

Viss personāls 2023. gads Cilvēkresursi Direktore 

Izstrādāt Skolas  
attīstības plānu un iesniegt 

apstiprināšanai. 

Direktore 2024. gada  
augusts 

Cilvēkresursi Direktore 

 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns izstrādāts pieņemot reāli īstenojamus 

attīstības virzienus, balstoties uz vecāku, darbinieku un izglītojamo ankešu, aptauju rezultātiem 

un Skolas darba pašvērtējuma analīzi. Attīstības plāna sasniedzamie mērķi: 

• augsti kvalificēts un profesionāls pedagoģiskais personāls, kurš  ir  vienots 

Skolas darbības mērķu un uzdevumu īstenošanā, elastīgs pārmaiņām un ar 

prasmi iekļauties mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, apgūstot jaunas tehnoloģiskās 

iespējas radošai, mūsdienīgai mācību procesa organizēšanai; 

• radoši, konkurētspējīgi un motivēti izglītojamie ar pašvadītas mācīšanās prasmi; 

• estētiska, mājīga, droša un uzticama Skolas vide, kurā ik katrs jūtas sadzirdēts, 

uzklausīts, atbalstīts, saprasts un novērtēts; 

• labs materiāltehniskais nodrošinājums; 

• demokrātisks, objektīvs, uzticams un atklāts Skolas vadības modelis. 


