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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 
1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 
nosaukums  

 

Izglītības 
programmas  

kods 
 

Īstenošanas 
vietas adrese  
(ja atšķiras no 

juridiskās 
adreses) 

Licence Izglītojamo 
skaits, uzsākot 
programmas 
apguvi (prof. 

izgl.) vai 
uzsākot 

2021./2022. 
māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo 
skaits, noslēdzot 

sekmīgu 
programmas 
apguvi (prof. 

izgl.)  vai 
noslēdzot 

2021./2022.māc.
g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšana
s 

datums 
 

Vizuāli plastiskā 
māksla 

20V 211 00 1  P-150240 12.01.2017. 98 93 

Taustiņinstrumentu 
spēle Klavierspēle 

20V 212 01 1  P-15025 12.01.2017. 30 28 

Taustiņinstrumentu 
spēle Akordeona spēle 

20V 212 01 1  P-15026 12.01.2017. 9 8 

Stīgu instrumentu 
spēle  
Vijoles spēle 

20V 212 02 1  P-15027 12.01.2017. 17 16 

Stīgu instrumentu 
spēle  
Ģitāras spēle 

20V 212 02 1  P-15028 12.01.2017. 11 10 

Stīgu instrumentu 
spēle  
Kokles spēle 
 

20V 212 02 1  P-15029 12.01.2017. 12 12 

Pūšaminstrumentu 
spēle  
Flautas spēle 
 

20V 212 03 1  P-15030 12.01.2017. 12 12 

Pūšaminstrumentu 
spēle  
Klarnetes spēle 
 

20V 212 03 1  P-15031 12.01.2017. 6 6 

Pūšaminstrumentu 
spēle  
Saksofona spēle 
 

20V 212 03 1  P-15032 12.01.2017. 8 7 

Pūšaminstrumentu 
spēle  
Mežraga spēle 
 

20V 212 03 1  P-15033 12.01.2017. 4 3 

Pūšaminstrumentu 
spēle  
Trompetes spēle 
 

20V 212 03 1  P-150234 12.01.2017. 6 6 



Sitaminstrumentu 
spēle 

20V 212 04 1  P-15035 12.01.2017. 15 15 

Vokālā mūzika  
Kora klase 

20V 212 06 1  P-15036 12.01.2017. 18 15  

Pūšaminstrumentu 
spēle  
Eifonija spēle 
 

20V 212 03 1  P-4860 05.07.2021. 2 2  

 
1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai 

un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri 
uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (2 izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. mācību 
gada laikā); 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (1 izglītojamais izglītības iestādē 2021./2022. 
mācību gada laikā, galvenais iestādes maiņas iemesls ir izglītības iestādes 
izdevīgāka atrašanās vieta); 

1.2.3. cits iemesls (2 izglītojamie izglītības iestādē, pārtraukuši mācības 
ilgstošas/hroniskas saslimšanas dēļ. 2 izglītojamie izglītības iestādē, 
pārtraukuši mācības interešu maiņas dēļ, prioritāras kļuvušas sporta 
nodarbības. 9 izglītojamie pārtraukuši mācības galvenokārt tādēļ, ka nespēj 
apvienot vispārizglītojošās skolas slodzi ar mācībām profesionālās ievirzes 
izglītības iestādē. Attālināto mācību laikā vispārizglītojošajā skolā radušās 
mācīšanās grūtības, izraisīja mācību pārtraukšanu  profesionālās ievirzes 
skolā). 

 
1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 
NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un 

ar to saistītie izaicinājumi, 
pedagogu mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk 
kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 
31.05.2022.) 

0,5 slodze Izglītības iestādē ir bijusi 
ilgstoša pedagoga vakance 
apm. 1 mēnesi mācību 
priekšmetā Solfedžo (0,5 
slodze). Šī situācija risināta ar 
aizvietošanu. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 
personāls izglītības iestādē, noslēdzot 
2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

  

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1. Izglītības iestādes 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.  
 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – 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.  
 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – skola darbojas 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.  
 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 
un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 
izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 
un komentārs 

Nr.1  Daļēji sasniegts 
Digitālo metodisko 
materiālu izstrāde, 
sistematziēšana, 
krājumu veidošana.  

Kolektīvās 
muzcēšanas veidus 
dažādošana, veidojot 
dažādus ansambļu 
sastāvus. 

Ir izstrādāti, apkopoti un 
sistematizēti digitālie metodiskie 
materiāli dažos mūzikas un mākslas 
izglītības programmu mācību 
priekšmetos. 
 
Ir izveidots viens duets (dažādi 
instrumenti) 

 

Nr.2  Sasniegts 
Profesionālās 
pilnveides kursu 
organizēšana 
pedagogiem IT jomā. 
Pedagogu izdegšanas 
riska mazināšanas 
pasākumu 
organizēšana. 
Īstermiņa un 
ilgtermiņa izglītojamo 
motivācijas sistēmas 
plāna izveidošana. 
Izglītojamo pašvadītas 
mācīšanās prasmes 
attīstīšana. 

Ir organizēti profesionālās pilnveides 
kursi pedagogiem IT jomā, 
Michrosoft Team lietošanā uc. 
7 pedagogi piedalījušies 
profesionālās pilnveides kursos par 
motivāciju. Izveidota “Motivācijas 
darba grupa”, izstrādāti ieteikumi 
īstermiņa un ilgtermiņa izglītojamo 
motivācijas uzlabošanai.  
Izveidotas pašvadītas mācīšanās 
burtnīcas. 
Katrs pedagogs vērojis un sniedzis 
atgriezenisko saiti par vismaz trim 
citu pedagogu vadītajām mācību 
stundām.  

 



Pedagogu savstarpējā 
pieredzes apmaiņa 
piedaloties stundu 
vērošanā. 
Nr.3  Sasniegts 
Izglītojamo 
sasniegumu 
pašvērtēšanas un 
vērtēšanas pilnveide. 
Izglītojamo iesaiste 
novada pasākumos ar 
koncertiem un 
izstādēm. Izglītojamo 
piedalīšanās Latvijas 
un starptautiskos 
konkursos veicināšana.  

Ir identificētu punkti, ko būtu 
nepieciešams mainīt “Skolas 
izglītojamo vērtēšanas, pārcelšanas, 
atskaitīšanas kārtībā” un “iekšējās 
kārtības noteikumos”. “Skolas 
izglītojamo vērtēšanas, pārcelšanas, 
atskaitīšanas kārtība” papildināta ar 
punktu par izglītojamo atbrīvošanu 
no noslēguma eksāmeniem.  
Izglītojamie iesaistījušies vismaz 3 
novada pasākumos ar koncertiem un 
izstādēm. 
Izglītojamie piedalījušies kopā 
vismaz 10 Latvijas un starptautiskos 
konkursos. 

 

Nr.4  Daļēji sasniegts 
Karjeras izglītības 
programmas pilnveide. 
Pedagogu 
tālākizglītība bērnu 
psiholoģijā, 
21.gadsimta bērnu 
psiholoģijas izpratne. 

Izglītojamajiem sniegta informācija 
par izglītības iespējām mūzikas un 
mākslas vidusskolās Latvijā, atvērto 
durvju dienām, u.c. pasākumiem. 
Veicināta un nodrošināta pedagogu 
piedalīšanās profesionālās pilnveides 
kursos apgūstot bērnu psiholoģiju, 
tai skaitā “Motivācijas labirinti. 
Iekšējie un ārējie motivatori. 
Sarežģīti bērni un motivācija” 

 

Nr.5  Sasniegts 
Skolas iekšpagalma 
labiekārtošana. Iekšējo 
telpu remontdarbi. 
Iesaiste ES projektā 
Skolas 
energoefektivitātes 
uzlabošanā. Mācību 
procesa 
materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana un 
papildināšana. 
Datortīkla izveide. 

Veikts Skolas ieejas vestibila un 
skolotāju istabas remonts.  
Iesniegts un apstiprināts projekts 
Skolas energoefektivitātes 
uzlabošanai.  
Realizēts Skolas datortīkla izveides 
projekts. 
Iegādāti nepieciešamie mācību 
materiāli un mūzikas instrumenti 
izglītības. 

 

 
2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 
 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi 
un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 
izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) un 
komentārs 

Nr.1 a) kvalitatīvi - Izglītības progammas 
un mācību priekšmetu programmas ir 

 



aktualizētas ar mūsdienīgu saturu, 
atbilstoši noteikumu par Valsts 
profesionālās ievirzes izglītības 
standartu mākslu jomā prasībām. 

Izglītības progammu 
un mācību priekšmetu 
programmu 
aktualizēšana. 
 

b) kvantitatīvi – visas 14 Izglītības 
progammas un atbilstošās mācību 
priekšmetu programmas ir 
aktualizētas atbilstoši noteikumu par 
Valsts profesionālās ievirzes 
izglītības standartu mākslu jomā 
prasībām. 

 

Nr.2 a) kvalitatīvi - izglītojamie ir 
informēti par izglītības turpināšanas 
iespējām mūzikas un mākslas jomā, 
vidējā un augstākā pakāpē. 

 

Karjeras izglītības 
atbalsta pasākumu 
plānošana un 
veicināšana. 

b) kvantitatīvi - organizēts vismaz 
viens UMMS absolventu, kuri 
turpina izglītību Mūzikas vidējā vai 
augstākā pakāpē, koncerts; 
organizēta vismaz viena UMMS 
absolventu, kuri turpina izglītību 
Mākslas vidējā vai augstākā pakāpē, 
izstāde. 

 

 
 
 

3. Kritēriju izvērtējums  
 
3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības programmas ir veidotas, lai atbilstu 
attiecīgās jomas profesionālās vidējās izglītības 
programmas zināšanu un prasmju prasībām, 
iestājoties šajā programmā. Katrai izglītības 
programmai, tai skaitā katram mācību 
priekšmetam, ir izvirzīti izglītības kvalitātes mērķi 
un uzdevumi mācību satura apguvei. Metodisko 
Komisiju, Metodiskās Padomes un Pedagoģiskās 
Padomes sēdēs tiek vērtēts, vai mācību gada laikā 
ir sasniegti izglītības programmai un visiem 
mācību priekšmetiem izvirzītie mācību satura 
apguves mērķi un uzdevumi.  

Aktualizēt mācību priekšmetu programmas 
atbilstoši noteikumu par Valsts profesionālās 
ievirzes izglītības standartu mākslu jomā 
prasībām. Veicināt starppriekšmetu saikni.  

Izglītības iestāde katru gadu apkopo un analizē 
informāciju un datus, kas norāda uz izglītojamo 
mācību rezultātu dinamiku 3 gadu griezumā. 
Notiek datu analīze, tiek noteikti un īstenoti 
atbalsta veidi, izvirzīti konkrēti uzdevumi 
izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams. 
Izglītības iestādē ir pieejami dati un to analīze par 
mācību rezultātu dinamiku katram izglītojamam.  

 

Izglītības iestāde veicina un nodrošina iespējas 
izglītojamiem piedalīties konkursos, izstādēs, 
skatēs. Izglītības iestāde nodrošina visu 

Organizēt izglītības iestādes iekšējos konkursus, 
skates,  lai nodrošinātu % lielāku izglītojamo 
piedalīšanos konkursos un skatēm.  



izglītojamo dalību LNKC organizētajos Valsts 
konkursos (vismaz pirmajā kārtā).Valsts 
konkursu norise tiek integrēta mācību procesā.  
Izglītības iestāde pati organizē  3 valsts mēroga, 
konkursus īstenotajās izglītības programmās: “V 
Sitaminstrumentu spēles solistu un ansambļu 
konkurss  
“Amber Percussion 2022“, V Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu konkurss Flautas spēles 
audzēkņiem “FLAUTU BALSIS” un III 
Akordeona ansambļu un orķestru lielkoncertu – 
festivālu. “Ropažu novada pašvaldības izglītības 
iestāžu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un 
apbalvošanas kārtība” paredz naudas balvu 
piešķiršanu par godalgotām vietām skatēs un 
konkursos.  

Iesaistīties novada konkursos, skatēs.  

 
 
 
 
 

 
3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes administrācijai, pedagogiem 
un vecākiem ir vienota izpratne par vienlīdzību 
un iekļaušanu. Anketēšanā un pārrunās iegūtie 
dati apliecina, ka izglītības iestādē nav sastopama 
diskriminācija, ksenofobija.  

 

Aptauju un interviju dati norāda, ka pārsvarā 
visiem izglītojamiem un iestādes darbiniekiem 
tiek piedāvātas vienlīdzīgas iespējas iesaistīties 
izglītības iestādes mācību procesos un aktivitātēs. 
Dati norāda, ka pārsvarā visi izglītojamie un 
iestādes darbinieki jūtas iesaistīti lēmumu 
pieņemšanā, kā arī izjūt cieņpilnu un taisnīgu 
attieksmi komunikācijā. 

 

 
3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Saistošie noteikumi „Par Ropažu novada 
profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu 
līdzfinansējumu” nodrošina līdzfinansējuma 
maksas atlaides, kas mazina sociālekonomisko 
faktoru ietekmi uz izglītības pieejamību 
izglītojamiem; 
Izglītības iestāde nodrošina mūzikas un mākslas 
dotību attīstības programmas 6-7 gadus veciem 
bērniem. Skola īstenoto pedagoģisko pieeju, kas 
nodrošina  mācību priekšmetu satura atbilstību 
izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm; 

Skola telpu trūkuma dēļ nespēj nodrošināt 
profesionālās ievirzes izglītības iespējas visiem 
interesentiem.  Atsevišķiem pedagogiem ir 
atšķirīga izpratne par izglītības pieejamību 
nepieciešamību, ir vēlme strādāt tikai ar talantu 
ataudzi, nevis nodrošināt visai sabiedrībai 
pieejamu kultūrizglītības pakalpojumu, kas atbilst 
mainīgajām sabiedrības vajadzībām. 



 Izglītības iestāde izvairās iedziļināties 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku un 
jautājumu identificēšanā un risināšanā, lielākoties 
norādot, ka iesaistītajām pusēm šie jautājumi 
jārisina pašām. 

Saistošie noteikumi „Par Ropažu novada 
profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu 
līdzfinansējumu” nodrošina līdzfinansējuma 
maksas atlaides, kas mazina sociālekonomisko 
faktoru ietekmi uz izglītības pieejamību 
izglītojamiem; 
Izglītības iestāde nodrošina mūzikas un mākslas 
dotību attīstības programmas 6-7 gadus veciem 
bērniem. Skola īstenoto pedagoģisko pieeju, kas 
nodrošina  mācību priekšmetu satura atbilstību 
izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm; 

Skola telpu trūkuma dēļ nespēj nodrošināt 
profesionālās ievirzes izglītības iespējas visiem 
interesentiem.  Atsevišķiem pedagogiem ir 
atšķirīga izpratne par izglītības pieejamību 
nepieciešamību, ir vēlme strādāt tikai ar talantu 
ataudzi, nevis nodrošināt visai sabiedrībai 
pieejamu kultūrizglītības pakalpojumu, kas atbilst 
mainīgajām sabiedrības vajadzībām. 

 
 
 
 

 
3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 
Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pastāv iekšējās kārtības noteikumi ar kuriem 
regulāri tiek iepazīstināti gan izglītojamie, gan 
viņu vecāki. Audzēkņi tiek informēti par to, kur 
jāvēršas un kas jādara, ja viņi ir redzējuši fiziskas 
vai emocionālas drošības pārkāpumus.  
Atbalstoši pedagogi un skolas dienas dežurante, 
kas veiksmīgi uztur fiziski  drošu un emocionāli 
labvēlīgu vidi skolā. 

Ir identificēti punkti, kas iekšējās kārtības 
noteikumos būtu jāmaina. Iekšējās kārtības un 
drošības noteikumi jāaktualizē. 

Izglītojamie var droši vērsies pie jebkura no 
pedagogiem un skolas dežurantes, ja saskaras ar 
fiziskas s drošības pārkāpumiem. 
Ar audzēkņiem tiek pārrunāti konkrēti fiziskās 
drošības pārkāpumi. 

 

Ar audzēkņiem tiek pārrunāti konkrēti 
emocionālās drošības pārkāpumu gadījumi. 
Nepieciešamības gadījumā tiek informēti vecāki, 
notiek individuāls un klašu grupu darbs šādu 
pārkāpumu novēršanai.  

 

Skolas ēkā nav iespējams iekļūt nepiederošām 
personām. 

 

 
 
3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 
 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu 
materiāltehnisko resursu klāsts, kas ir sabalansēts 
izglītības programmas īstenošanai. Pedagogi 
(vairāk nekā 70%) ir apmierināti ar pieejamo 

 



izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo 
specifisko resursu lāstu, kā arī digitālajiem 
resursiem (datori, programmatūra, kopētāji 
u.tml.). Iekārtas un resursi pedagogiem tiek 
piešķirti taisnīgi, saskaņā ar izstrādāto mācību 
plānu un mērķiem un ievērojot visu pedagogu 
pieprasījumus. 
Materiāli tehnisko resursu papildināšana ir 
pamatota un atbilstoša izglītības programmas 
saturam. 
Izglītības iestādē ir kvalitatīvs un darbam 
nepieciešamais IKT infrastruktūras un 
tehnoloģiju nodrošinājums. Pēc pieprasījuma tas 
ir pieejams lielākajai daļai pedagogu viņu 
nodarbībām. 
Izglītības iestāde rūpējas par digitālo datu drošību 
un privātumu atbilstoši normatīvajiem 
regulējumiem. 
Lielākajai daļai izglītības iestādes darbinieku 
nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts 
pietiekams tehniskais atbalsts darbā ar IKT. 

 

Izglītības iestādē pieejamie resursi un iekārtas tiek 
prasmīgi izmantotas. Vismaz 50% pedagogu 
aptaujās un intervijās norāda, ka viņiem ir viegli 
un ērti iekļaut mācību procesā dažādu iekārtu un 
resursu (t.sk. IKT un digitālos resursus) 
izmantošanu. 

 

Izglītības iestāde pakāpeniski atjauno izglītības 
iestādes ēkas un telpas, lai tās būtu modernas un 
veicinātu mācīšanos. Zāle un izstāžu zāle ir 
piemērotas mākslas darbu eksponēšanai un 
koncertiem. 
Mācību procesā pārsvarā tiek nodrošināta 
atbilstoša gaisa kvalitāte, atbilstošs 
apgaismojums, temperatūra. 

Izglītības iestādes telpu izmērs un funkcionalitāte 
atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, taču nav 
pietiekamas, lai varētu ieviest jaunas izglītības 
programmas. 
Izglītības iestādes apkārtējā teritorija atrodas 
rūpnieciskā teritorijā, ar piebraucamo servitūta 
ceļu, kas nav sakārtots, trūkst apgaismojuma, kas 
padara piekļuvi izglītības iestādei fiziski nedrošu. 

 
 
4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 
  
4.1.Projekta īsa anotācija un rezultāti. “V Sitaminstrumentu spēles solistu un ansambļu 

konkurss Amber Percussion 2022“ notika 2022. gada 8. aprīlī. Organizē Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību, Kultūras centru “Ulbrokas Pērle” un 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS. Piedalījās 58 dalībnieki no 10 
Latvijas Mūzikas skolām. 

4.2. Projekta īsa anotācija un rezultāti. V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss  Flautas 
spēles audzēkņiem “FLAUTU BALSIS”  notika 2022.gada 28.aprīlī.Organizē Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS. Piedalījās 22 audzēkņi četrās vecuma grupās no 13 
Latvijas Mūzikas skolām.  

4.3.Projekta īsa anotācija un rezultāti. III Akordeona ansambļu un orķestru lielkoncerts – festivāls 
notika 2022.gada 11. Jūnijā, organizēja Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu 
novada pašvaldību un Kultūras centru “Ulbrokas Pērle”. Piedalījās vairāk par 70 dalībnieki no 19 
Latvijas Mūzikas skolām.  



4.4. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 2022. gada 8. martā notika tradicionālais skolas pedagogu 
koncerts “La vita è bella – dzīve ir skaista” Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”. 

 
Joma/Kritērijs Ieteikumi Izpilde 

2019./2020.m.g. 
Izpilde 

2019./2020.m.g. 
Mācību saturs un 
izglītības 
programmas 

1)Nākotnē rast iespēju 
piesaistīt čella spēles 
speciālistu un licenzēt 
čella spēles 
programmu. 
2)Rast iespēju licenzēt 
trūkstošās 
pūšaminstrumentu 
klases eifoniju, 
trombonu, tūbu) 
3)Aktualizēt izglītības 
programmas 
“Akordeona spēle” un 
“Ģitāras spēle”, 
izglītības programmā 
iekļaut arī ritmiskās 
mūzikas (džeza un 
populārās mūzikas) 
gammu un akordu 
aplikatūras, spēlēšanas 
tehnikas, kā arī šo 
mūzikas stilu 
skaņdarbus iekļaut 
mācību programmā. 

Tiek strādāts pie 
skolas attītības plāna, 
kurā iekļauts punkts 
par retāko, sabiedrībā 
mazāk populāro 
mūzikas instrumentu 
popularizēšanas 
iespējām, lai 
piesaistītu potenciālos 
izglītojamos apgūt šīs 
programmas.  
Tā kā skolā izglītības 
programmā”Mežraga 
spēle” ir riskanti  
mazs izglītojamo 
skaits (Mežraga klasē 
1 izglītojamais), 
aktualitāte ir strādāt 
pie esošās 
programmas 
izglītojamo skaita 
papildinājuma, bet 
attīstības plānā ir 
iekļauta arī eifonija 
klases atvēršana. 
Mācību priekšmeta 
programmas 
“Akordeona spēle” un 
“Ģitāras spēle” ir 
aktualizētas. “Ģitāras 
spēlē” iekļaujot džeza 
spēles un popmūzikas 
tehnikas 
paņēmienus,kas 
nepieciešams arī 
kolektīvajā 
muzicēšanā 
“Orķestris”, kurā tiek 
apgūti mūsdienīgi 
populārās mūzikas un 
džeza mūzikas 
skaņdarbi, tādejādi 
veicinot 
starppriekšmetu 
saikni. 

1)Skolas attītības 
plāna, kurā 
iekļauts punkts 
par retāko, 
sabiedrībā mazāk 
populāro mūzikas 
instrumentu 
popularizēšanas 
iespējām, lai 
piesaistītu 
potenciālos 
izglītojamos 
apgūt šīs 
programmas.  
2)Licensēta 
izglītības 
programma 
“Eifonija spēle”, 
Eifonija spēles 
1.klasē uzņemti 
divi izglītojamie. 
Iegādāti divi 
Bērnu baritonu 
Roy benson BH-
302 instrumenti. 
3) Ieteikums 
izpildīts 
2019./2020.m.g. 
 

Mācīšanās 
kvalitāte 

Ieviest e-žurnālu 
veiksmīgākai sadabībai 
ar vecākiem. 
Klavierspēles 

2019./2020. mācību 
gadu uzsākot, tika 
ieviesta e-klase, kuras 
platforma ir galvenais 

Ieviesta un 
veiksmīgi 
darbojas e-klase, 
kas kļuvusi par 



pedagogiem precīzi 
formulēt uzdevumus 
izglītojamo mācību 
stundās un panākt to 
kvalitatīvu izpildi. 

informācijas avots par 
sekmēm un 
informatīvā saziņā 
starp vecākiem, 
pedagogiem, 
izglītojamiem. 
Metodiskajās 
komisijās tika 
pārrunāts jautājums 
par izglītojamiem 
skaidriem, 
saprotamiem 
uzdevumu 
formulējumiem, kā arī 
kvalitatīvu 
atgriezeniskās saites 
nodrošināšanu. 
Metodisko komisiju 
vadītāja un skolas 
vadība piedalījās 
mācību stundu 
vērošanas procesā, 
tādejādi pārliecinoties 
par kvalitatīvu 
izglītības procesu 
nodrošināšanu. 

galveno pedagogu 
– izglītojamo un 
vecāku 
komunikācijas 
platformu.  
 
Attālinātās 
mācības 
2020./2021.m.g. 
rosinājušas vēl 
skaidrāk definēt 
mācību 
uzdevumus 
izglītojamiem  
mācību stundās 
un panākt to 
kvalitatīvu izpildi, 
ne tikai 
klavierspēles 
pedagogiem, bet 
visiem skolas 
pedagogiem.  

Iekārtas un 
materiāltehniskie 
resursi 

1)Sadarbojoties ar 
dibinātāju, iestādes 
rīcībā iegūt ieraksta 
aparatūru un izveidot 
mini studiju.  
2)Gleznošanas 
molbertu iegāde. 
3)Ģitāras klasei 
iegādāties divus kāju 
soliņus, divas nošu 
pultis, ¾  klasisko 
ģitāru, datora skandas. 
4)Kokles klasē 
iegādāties regulējamu 
klavieru soliņu. 
5)Piešķirt papildu 
mācību telpas “Vizuāli 
plastiskās 
mākslas”programmai, 
tās pilnvērtīgai 
attīstībai 

2020./2021. gada 
budžeta plānā ir 
iekļauts mini studijas 
aprīkojums. 
Ir iegādāti 
nepieciešamie 
gleznošanas molberti 
Mākslas nodaļā. 
Ģitāras klasei iegādāti 
kāju soliņi, nošu 
pultis.  
Datora skandas un ¾ 
ģitāra iekļauta 
2020./2021. gada 
budžetā. 
Kokles klasē iegādāts 
regulējasm sols. 
Ar 2020./2021. 
mācību gadu skolas 
telpas tiek 
paplašinātas, pārņemot 
bijušā Ulbrokas 
kultūras nama telpas 
patapinājumā, kā 
rezultātā skolai ir 
vairāk telpas, tai skaitā 
Vizuāli plastiskās 
mākslas programmas 

1)Ir iegādāts mini 
studijas 
aprīkojums, 
veidoti jau pirmie 
ieraksti.  
 
2) - 4) Ieteikumi 
izpildīti 
2019./2020.m.g. 
 
5) Vizuāli 
plastiskās 
mākslas nodaļās 
māčibu 
priekšmets 
Zīmēšana vienu 
reizi nedēļā 
notiek bijušā 
kult;īras nama – 
tagad skolas aktu 
zāles telpās. 
Tomēr telpu 
noslogojums 
joprojām ir liels, 
telpu pilnībā 
nepietiek.  



pilnvērtīgas darbības 
nodrošināšanai. 

Personālresursi Ir attīstāma pedagogu 
pašvērtēšana un 
novērtēšana 

Ir izstrādāta jauna 
pedagogu 
profesionālās darbības 
novērtēšanas kārtība 
un pašvērtējuma 
anketa. 

Papildināta ar 
metodisko 
matriālu un 
ieviesta dzīvē 
jaunā pedagogu 
pašvērtējuma 
anketa. 

Izglītības 
iestādes darba 
pašvērtēšana un 
attīstības 
plānošana 

Konkretizēt attīstības 
plānu, skaidri 
nospraužot mērķus un 
paredzot to 
sasniegšanas analīzi, 
attiecīgi veicinot 
mērķtiecīgu iestādes 
darbību. 

Tiek strādāts pie 
skolas attīstības plāna 
2021.-2023.gadam, 
iesaistot pedagogus, 
vecākus un 
izglītojamos, veicot 
anketēšanu, aptaujas, 
un diskusijas reālam, 
mērķtiecīgam, 
sasniedzamajam 
rezultātam, sadarbībā 
ar dibinātāju. 
 

2 reizes 
2020./2021.m. 
gadā anketēti 
skolas pedagogi, 
izglītojamie un 
vecāki, lai 
novērtētu skolas 
darbību un 
iezīmētu aktuālās 
vajadzības  
izmantojot 
Endurio 
platformu.  

Izglītības 
iestādes vadības 
darbs un 
personāla 
pārvaldība 

Sadarbībā ar dibinātāju 
meklēt risinājumus, lai 
papildinātu tehniskā 
personāla skaitu, 
piemēram, ieviešot 
lietveža amatu. 

Lietveža amats ir 
ieviests. 

Ieteikums 
izpildīts 
2019./2020.m.g. 
 
 

 
 
 
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  
 

5.1. (Izglītības programmu īstenošanai). 
5.2. (Izglītības programmu īstenošanai). 
 

 
6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 
6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

 
2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 
Ģimene – tās loma mācību 
procesā un sadarbībā ar 
skolu. 

Izglītojamo individuālo spēju 
pilnveidošana pašvadītas 
mācīšanās procesā 

Karjeras izglītības atbalsta 
pasākumu plānošana un 
veicināšana. 

Pilsoniskā līdzdalība, 
piederība savai valstij. 

Izglītības iestādes tēla veidošana 
un popularizēšana sabiedrībā. 

Skatuves un uzstāšanās 
kultūra  

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

 



Izglītojamo individuālo spēju pilnveidošanā pašvadītas mācīšanās procesā ļoti liela nozīme ir 
iekšējās motivācijas sistēmas izveidošanā, kā arī ārējā motivācijā, ko nodrošina pedagogi 
ciešā sadarbībā ar izglītojamo vecākiem. 
 
Skolas rīkoties Valsts mēroga konkursi un pasākumi “V Sitaminstrumentu spēles solistu un 
ansambļu konkurss Amber Percussion 2022 “,V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 
Flautas spēles audzēkņiem “FLAUTU BALSIS” un III Akordeona ansambļu un orķestru lielkoncertu 
– festivāls, kā arī skolas pedadogu koncerts veicina izglītības iestādes tēla atpazīstamību un 
popularizēšanu sabiedrībā. 
 
Skatuves un uzstāšanās kultūru veicina koncertu, izstāžu, pasākumu apmeklēšana.  

 
7. Citi sasniegumi 

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

par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 
2021./2022. mācību gadu; 
7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 
 


