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IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 
Skola dibināta 1962. gadā, kā Daugavpils rajona Mūzikas skola pēc  Ilūkstes 

izpildkomitejas priekšsēdētāja Vladimira Kaušeļa iniciatīvas un Daugavpils rajona Kultūras 

nodaļas vadītājas Sūnas atbalsta ,  mācības notika Ilūkstē, Raiņa ielā 5, otrajā stāvā.  Ilūkstes 

Romas katoļu Klostera telpās mūzikas skola  mācību procesu iesāka 1974. gadā  un 1993. gadā  

pārcēlās uz patreizējo atrašanās vietu Jēkabpils ielā 5.  Kā Ilūkstes novada domes mācību iestāde 

darbību  uzsāka 1997.gada 1. februārī, kad no Daugavpils rajona padomes skola nonāca Ilūkstes 

pilsētas domes pārvaldījumā. 2012.gada 26.jūlijā, saskaņā ar novada pašvaldības lēmumu Nr.336 

(prot. Nr.9.,10&) „Par Ilūkstes Mūzikas skolas iekšējās reorganizācijas procesa uzsākšanu” un, 

ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 28.01.2013. atzinumu par 

nepieciešamību mainīt Ilūkstes Mūzikas skolas nosaukumu, tika uzsākta skolas reorganizācija. 

Pamatojoties uz Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra Nr.1.,22.& lēmumu Nr.22, 

skolas nosaukums „ Ilūkstes Mūzikas skola” (juridiskā adrese: Jēkabpils iela 5, Ilūkste, Ilūkstes 

novads, LV 5447, Reģ.nr 90001219063) ir mainīts uz „Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola”, 

esošajām mūzikas programmām pievienojot programmu „Vizuāli plastiskā māksla”.  

„Sitamo instrumentu” programmas audzēkņi mācības uzsāka 2016./2017.mācību gada  

1. septembrī.  

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmai ir filiāle Subatē (juridiskā 

adrese: Tirgus laukumā 20, Subate, Ilūkstes novads. LV 5471).  

Programmas „Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanas vietas: 

 Ilūkstē - Raiņa ielā 33 A, Ilūkstē, LV- 5447; 

 Bebrenē - „Bebrenes muiţā”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, LV- 5439 

 Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu apmeklē ne tikai Ilūkstes novada, bet arī Daugavpils un 

Jēkabpils novadu bērni. 

Pēdējā skolas akreditācija notika 2015.gadā kad klātienē akreditēja „Vizuāli plastiskās 

mākslas” programmu (līdz 2021.gada 11.jūnijam) un  mūzikas programmu akreditācija notika 

bez ekspertu komisijas uz vietas, bet pamatojoties uz pašnovērtējuma ziņojuma 2013.gadā (līdz 

2019.gada 23.maijam). 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes programmas:  

 Taustiņinstrumentu spēle,  

 Stīgu instrumentu spēle,  

 Pūšamo instrumentu spēle,  

 Vokālā mūzika, 

 Vizuāli plastiskā māksla, 
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 Sitamo instrumentu spēle 

No skolas dibināšanas gada līdz 1966.gadam skolu vadīja: 

direktors Eduards Draško (no 1962.g.-1966.g..), turpmāk ilgus gadus, strādājot līdz 2000.gadam, 

skolai veltījis direktors Dzintars Ķīsis (no 1966.-2000.g..), viņa lomu tūkstošgadē pārņēma 

direktors Edvīns Megnis (no 2000.g. – 2014.g.),no 2014. gada1.septembra skolas direktore ir 

Ilona Linarte-Ruţa 

2017.gada 9. decembrī skola svinēja savu 55. gadu darbību. 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.4274902935 izdota 13.03.2013.  

Skolas darbību nosaka nolikums, kas apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 2015.gada 

5.marta lēmumu Nr.1/2015 (prot.4, 3.&) un aktualizēts 2017.gada 2.jūnijā, lēmuma Nr. 10/2017  

( prot. Nr.8, 12.§) 

 

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA 
 

Kods  Programmas nosaukums Īstenošanas 

ilgums 

Audzēkņu 

skaits 

2017./18.m.g. 

20V 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle 1697 stundas 5 

20V 211 00 1 Vizuāli plastiskā māksla 2455 stundas 54 

20V 212 02 1 Vijolspēle 2152 stundas 7 

20V 212 06 1 Kora klase 2572 stundas 48 

20V 212 01 1 
Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle 2030 stundas 34 

Akordeonu spēle 1697 stundas 7 

20V 212 03 1 

Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle 

1697 stundas 

6 

Saksofona spēle 5 

Trompetes spēle 2 

Kopā mūzikas programmās  114 

Interešu izglītība – popgrupa MIX 16 

Kopā skolā 184 
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Audzēkņu skaita dinamika pēdējo 4 gadu laikā 

 

Izglītības programmas 

2
0
1
4
./

1
5
. 

2
0
1
5
./

1
6
. 

2
0
1
6
./

1
7
. 

2
0
1
7
./

1
8
. 

Sitaminstrumentu spēle - - 5 5 

Vizuāli plastiskā māksla 17 24 41 54 

Vijoļspēle 10 11 8 7 

Kora klase 50 48 53 48 

Klavierspēle 30 30 27 34 

Akordeonu spēle 7 7 7 7 

Flautas spēle 5 5 5 6 

Saksofona spēle 8 6 6 5 

Trompetes spēle 2 2 2 2 

Mūzikas programmas kopā  114 109 113 114 

Kopā  131 133 154 168 

 

Absolventu dinamika 

Programmas  2014. 2015. 2016. 2017. 

Sitaminstrumentu 

spēle 

- - - - 

Vizuāli plastiskā māksla - - - - 

Vijoļspēle - - - - 

Kora klase 4 6 1 2 

Klavierspēle 2 3 2 1 

Akordeonu spēle 1 - 1 1 

Flautas spēle 1 - - 1 

Saksofona spēle - - - 2 

Trompetes spēle - - - - 

Kopā  8 9 4 7 

 

 

FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas finanšu līdzekļus veido: 

 valsts budţeta dotācijas (Kultūras ministrijas mērķdotācija profesionālās ievirzes 

izglītībai 70%  no nepieciešamā finansējuma) 

 pašvaldības finansējums 

 vecāku līdzfinansējums 

 ziedojumi 

 KKF projekti 
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Valsts budţeta dotācija profesionālās ievirzes izglītībai tiek piešķirta divreiz gadā, janvārī uz 

8 mēnešiem un septembrī uz četriem mēnešiem, atsevišķi norādot finansējumu mūzikas 

programmai un atsevišķi mākslas programmai. Valsts piešķirtais finansējums tiek izmantots 

skolotāju algu nodrošinājumam. 

Pamatojoties uz Ilūkstes novada domes  25.09.2014. lēmumu Nr.443 (prot. Nr.12, 2.&) „Par 

audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes 

Mūzikas un mākslas skolā” Saistošiem noteikumiem  Nr.6/2014, kas spēkā ar 2014.gada oktobri, 

vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībai noteikts  EUR 12.00 mēnesī.  

Vecāku līdzfinansējums tiek izmantots, lai īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu mācību 

līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei, pedagoģiskā personāla 

trūkstošā algu finansējuma nodrošināšanai.  

Skola ir nodrošināta ar mācību programmu apguvei nepieciešamo inventāru, aprīkojumu un 

mācību līdzekļiem. 

Ziedojumos iegūtie līdzekļi tiek izmantoti mūzikas instrumentu iegādei. 2017.gadā tika 

iegādāta  sitamo instrumentu programmai Marimba.  

Regulāri tiek rakstīti projekti KKF materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai mākslas un mūzikas 

programmām, Latgales kultūras programmas projektu konkursam „Latgales un Sēlijas novadu 

mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  

tēvu zeme!””  konkursa atbalstam. 

 

SKOLAS PERSONĀLS 

Skolas vadības nodrošinājums 

 Direktors 

 direktores vietniece izglītības jomā - 0,75 likmes 

 direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos - 0,50 likmes 

 

Ziņas par pedagogiem 

Pedagoģiskā personāla kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā strādā 20 

pedagogi – 5 mākslas programmā, 15 mūzikas programmā. 

Skolas pedagogi ir piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, iegūstot sekojošas kvalitātes pakāpes: 

3.kvalitātes pakāpi –5 skolotāji. 

Desmit skolas pedagogiem ir maģistra grāds. 
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Pedagogu darba 

stāžs 

01.09.2017. 

Nr.p.k.  

Darba stāžs  Pedagogu skaits   

1.  0 – 5 gadi  4  

2.  5 – 10 gadi  1  

3.  10 – 25 gadi  4  

4.  25 gadi un vairāk  11  

kopā  20  

 

 

Ziņas par tehniskajiem darbiniekiem 

 apkopēja 1 likme 

 sētnieks 0,25 likmes 

 

IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Skolas nolikumā noteiktais Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un 

īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības 

programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

 Dot  iespēju  audzēkņiem  augsti  profesionālu  pedagogu  vadībā  apgūt  

augstvērtīgu profesionālās ievirzes pamatizglītību  mūzikā un mākslā; 

 Veidot  izglītības  vidi,  organizēt  un  īstenot  izglītību,  kas nodrošinātu  

profesionālās  ievirzes  mūzikas un mākslas  izglītības  programmās  noteikto  mērķu 

sasniegšanu; 

 Attīstīt izglītojamā muzikālās un radošās prasmes; 

 Nodrošināt izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības 

ieguvei; 

 Nostiprināt  sadarbību  starp  reģionālajām,  Latvijas  un  ārvalstu mūzikas  un mākslas 

skolām. 

Skolas uzdevumi arī noteikti Skolas nolikumā: 

 Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes 

mūzikā un mākslā; 

 Veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

 Racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus, racionāli izmantot materiālos, 

personāla un informācijas līdzekļus; 

 Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 
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 Savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālas pieejas, 

diferenciācijas, sistemātiskuma principu mācību un audzināšanas procesā. 

 

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 
Iepriekšējā skolas akreditācija notika 2013.gada  22.maijā, par ko tika izsniegts ekspertu 

atzinums: 

Skolu akreditēt uz 6 gadiem (līdz 2019.gada 23.maijam). 2007.gada akreditācijas Ekspertu 

atzinumā bija arī priekšlikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei, kurus pakāpeniski  

īstenojam. 

 paaugstināt izglītojamo konkurētspēju konkursos – izpildīts; 

 turpināt darbu pie pedagoģiskā kolektīva profesionālās izaugsmes – skolā strādājošie 

pedagogi regulāri apmeklē kursus, seminārus, meistarklases - izpildīts; 

 pilnveidot skolas vides pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām – izpildīts daļēji; 

 palielināt izglītības programmu apakšprogrammu skaitu – 2007. gadā – 6 

apakšprogrammas, 2010. gadā – 7 apakšprogrammas, 2014.gadā - 8 apakšprogrammas un 

viena jauna programma „Vizuāli plastiskā māksla”, 2016.gadā licencēta programma - 

sitamie instrumenti.-izpildīts; 

 paplašināt materiālo bāzi  -  katru gadu tiek papildināts nošu klāsts un iegādāti 

instrumenti; 

 uzlabot metodisko materiālu daudzveidību - skola iespēju robeţās katru gadu papildina 

fonotēku. Pedagogi un izglītojamie izmanto skolas iegādātos un interneta vietnēs 

atrodamos nošu un ierakstu materiālus. Pedagogi izmanto meistarklasēs un kursos iegūtos 

metodiskos materiālus, tādējādi daudzveidojot mācību metodes. 

Iestādes darbības izglītības programmas īstenošanā kvalitātes vērtējums 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Ilūkstes mūzikas un mākslas skola īsteno 9 licencētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas: 

20V 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle (12.04.2016. Nr.P-13934), 

20V 211 00 1 Vizuāli plastiskā māksla (08.05.2015. Nr. P-11731),  

20V 212 02 1 Vijoles spēle (12.04.2016. Nr.P-13931), 

20V 212 06 1 Kora klase (12.04.2016. Nr.P-13935), 

20V 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle (12.04.2016. Nr.P-13929), 
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20V 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle- Akordeonu spēle (12.04.2016. Nr.P-13930), 

20V 212 03 1 Pūšamo instrumentu spēle- Flautas spēle (12.04.2016. Nr.P-13932), 

20V 212 03 1 Pūšamo instrumentu spēle- Saksofona spēle (27.10.2014. Nr.P-10411), 

20V 212 03 1 Pūšamo instrumentu spēle -Trompetes spēle (12.04.2016. Nr.P-13933) 

Atbilstoši licenzētajai  izglītības programmai ir sastādītas visu mācību priekšmetu  

mācību programmas, kuras izstrādājuši mācību priekšmetu skolotāji. Izglītības 

programmas atbilst izglītības normatīvo aktos noteiktajām prasībām.  Mācību priekšmetu 

programmas ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas nacionālā kultūras  centra izstrādātajām 

paraugprogrammām, ieteikumiem  un  norādēm. Tās tika izvērtētas metodiskajā  

sanāksmē, nodrošinot starppriekšmetu saikni. Programmas apstiprina skolas direktors.  

Izglītojamo reģistrāciju un uzskaiti skola veic noteiktajā kārtībā, arī Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS) un Kultūras kartē. 

 Skolotāju darba uzdevumi:  

• Sagatavot metodiskos materiālus izglītojamo kvalitatīvai zināšanu un prasmju 

apguvei; 

• Sekmēt izglītības programmu  mācību priekšmetu starppriekšmetu saikni. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Mācības 1.klašu grupā notiek divas reizes nedēļā. 

Skolas darba organizācijas principi balstās uz Izglītības likumā, Profesionālās izglītības 

likumā, citos normatīvajos aktos un skolas Nolikumā paredzēto kārtību. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanas dokumentāciju veido: 

• Mācību priekšmetu programmas; 

• Mācību plāni; 

• Programmas īstenošanai nepieciešamo  

materiālo līdzekļu saraksti; 

• Programmas īstenošanai nepieciešamo pedagogu kvalifikācijas apraksts; 

• Skolā izstrādāti un Ilūkstes novada domē apstiprināti izglītojamo uzņemšanas 

noteikumi. 

Mācību procesa nodrošināšanai un kontrolei skolā ir izstrādāti: 

• Stundu saraksts; 

• Telpu evakuācijas plāns; 

• Mācību sekmju un kavējumu uzskaites ţurnāls; 

 • Izglītojamo sadalījums pa grupām; 
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• Ziņas par izglītojamiem; 

• Rīkojumi par uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu; 

• Skolas mācību gada pasākumu plāns. 

Mācību darbs skolā noris pēc apstiprinātā mācību plāna un  direktora apstiprināta stundu 

saraksta katram mācību pusgadam.  

Programma ir veiksmīgi saplānota, tā paredz mācību uzdevumu diferenciāciju un 

individuālu pieeju, izmantojot skolas piedāvātās iespējas. Tā ir izvērtēta un pieņemta 

pedagogu metodiskajā komisijā un to ir apstiprinājusi skolas direktore. Balstoties uz 

apstiprinātajām mācību priekšmetu programmām, un ņemot vērā skolas pasākuma plānu, 

katrs pedagogs izstrādā tematisko plānu. Plānus apstiprina direktora vietnieks izglītības 

jomā. 

Vērtējums-labi 

JOMA- 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs 2.1. - mācīšanas kvalitāte 

Skolā mācību procesā tiek izmantotas daţādas mācību metodes. Ir svarīgs rezultāts, ir 

svarīga mācīšanas metode, bet tikpat svarīgi - ņemt vērā izglītojamā psihofizioloģisko stāvokli, 

lai mācīšanās process būtu pilnvērtīgs un tīkams. 

 Mācību stundu darbs tiek organizēts, vadoties pēc mācību plāna. Izglītības programmas 

tiek realizētas atbilstoši licencēm un piešķirtajam finansējumam.  

           Katras mācību stundas galvenā sastāvdaļa ir mācīšanas process un mācīšanās. Par tās  

kvalitāti ir atbildīgs katra priekšmeta skolotājs. Pedagogi strādā atbilstoši iegūtajai 

profesionālajai pedagoģiskajai izglītībai.  

Skolotāji regulāri papildina zināšanas tālākizglītības kursos, kas ļauj strādāt ar jaunām 

mācību metodēm un pilnveidot mācību metodiskos materiālus. Savstarpēja dalīšanās pieredzē 

notiek neformālās sarunās. Tiek meklētas vispiemērotākās darba formas. 

Dominējošā mācību metode ir individuālais darbs un praktiskais darbs, iekļaujot daţādus mācību 

paņēmienus. 

Nodarbībā pedagogi izvirza skaidrus mērķus un stundas uzdevumus, kas ir saprotami 

noformulēti izglītojamiem. Nodarbībās laiks tiek izmantots maksimāli. Izglītojamo un pedagoga 

sadarbība ir labvēlīga. 

Mācību procesā tiek nodrošināta individuāla pieeja, sniegtas konsultācijas un palīdzība, 

lai tiktu izprasti uzdevumi un tiktu sasniegts rezultāts. Uzdevumi tiek saistīti ar reālo dzīvi un 

mācību metodes un paņēmieni, kā arī mācību līdzekļu un materiālais izmantojums atbilst 

izvirzīto mērķu sasniegšanai.. 

Vērtējums- labi 

 

Kritērijs 2.2. - mācīšanās kvalitāte 

 

 

Pirms katra mācību gada sākuma tiek organizēta uzņemto izglītojamo vecāku 

informācijas diena, kurā vecāki tiek iepazīstināti ar skolas mācību procesa norisi, noteikumiem 

un citiem jautājumiem, kas attiecas uz skolas darbu. Mācību gada sākumā katrs pedagogs 
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iepazīstina savus izglītojamos ar to, kas jauns jāapgūst mācību gada laikā, kādās ieskaitēs un 

mācību koncertos tiks vērtētas apgūtās prasmes, kāds ir plānotais repertuārs, kāds minimālais 

skaņdarbu skaits jāapgūst vienā semestrī, kādas ir iespējas piedalīties konkursos. Prasības 

tehniskajām ieskaitēm, mācību koncertiem, pārcelšanas eksāmeniem, skolas beigšanas 

eksāmeniem pa klasēm un programmām ir precīzi izstrādātas. Izglītojamiem ir pozitīva attieksme 

pret mācīšanās procesu. Mācību stundā pedagogi izmanto racionālākos mācīšanās paņēmienus, 

lai īsākā laikā sasniegtu iespējami labāku rezultātu, māca izglītojamiem plānot savu laiku, 

mudina lietderīgi to izmantot. Audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 

atbilst katra mācību priekšmeta formai. Mēģinot veikt izglītojamiem noturīgāku motivāciju, 

pedagogi meklē iespējas kā daţādot mācību procesu, lai stiprinātu izglītojamo ieinteresētību. 

Starp izglītojamiem un pedagogiem valda draudzīga un radoša atmosfēra. 

Ir laba savstarpējā sadarbība izglītojamajam ar izglītojamo, bērniem patīk strādāt, izmantojot 

daţādas kolektīvās muzicēšanas formas, grupās un pāros, tā izpauţot sevi un mācoties 

sadarboties. Izglītojamie patstāvīgi izvēlas un prot darboties ar daţādiem darba un mācību 

materiāliem, mācās precīzi izpildīt uzdevuma noteikumus. Mācīšanās kvalitāte ir atkarīga no 

izglītojamā rakstura īpašībām un vecāku līdzdarbošanās. Par to tiek runāts vecāku sapulcēs, 

individuālās pārrunās ar izglītojamo un viņa vecākiem. Mūzikas programmas audzēkņiem tiek 

piedāvātas brīvās klases skolā, lai pirms vai starp nodarbībām brīvajā laikā varētu pavingrināties, 

sevišķi tie, kam nav mājās klavieru, lai varētu apgūt vispārējo klavieru programmu. Mūzikas 

programmas audzēkņu ieskaites tiek veidotas kā koncerti un tos  var klausīties vecāki. Skolas 

audzēkņu sekmes visos priekšmetos katra semestra un mācību gada beigās tiek apkopotas sekmju 

kopsavilkumā. Audzēkņu sekmes tiek analizētas metodiskās apvienības sēdēs  un pedagoģiskās 

padomes sēdēs.  

Audzēkņu uzņemšanu skolā nosaka iekšējie noteikumi Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 

izglītojamo uzņemšanas noteikumi. Secinām, ka audzēkņu mācīšanās kvalitāte ir atkarīga ne tikai 

no skolotāja ieguldītā darba un audzēkņa dotībām, bet arī no vecāku attieksmes un situācijas 

ģimenē. 

  

Vērtējums-labi 

 

Kritērijs 2.3. - vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Vērtēšana skolā notiek 10 ballu sistēmā. Ir izstrādāti izglītojamo mācību priekšmetu 

sasniegumu vērtēšanas kritēriji. 

Pedagoģiskajā sapulcē vienreiz semestrī tiek veikta izglītojamo sasniegumu analīze. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana sākas ar uzslavu par labi 

apgūto tēmu, tikai tad tiek norādīts pie kā vēl jāpiestrādā 

Ikdienā izglītojamie saņem arī mutisku vērtējumu ar norādījumiem un kļūdu 

skaidrojumu, lai nepieļautu tās atkārtoti. Pēc tēmas apguves, notiek ieskaite, par ko tiek likts 

vērtējums ballēs. Mūzikas programmā audzēkņu vērtējumi tiek rakstīti dienasgrāmatā, kas ir 

informācijas avots vecākiem.  

Mūzikas programmā ieskaišu un eksāmenu atzīmes kopā ar uzstāšanās programmu tiek 

ierakstītas protokola veidlapās. Ieskaitēs piedalās attiecīgo priekšmetu skolotāji, noslēguma 

eksāmenu un uzņemšanas eksāmenu komisiju nosaka direktors ar rīkojumu. 
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Semestru noslēgumā izglītojamie saņem liecību. Mācību gada noslēgumā gada atzīmes tiek 

ierakstītas izglītojamā personas lietā.  

Skolas izglītojamo sekmes visos mācību priekšmetos katra semestra un mācību gada 

beigās tiek apkopotas sekmju kopsavilkuma ţurnālā. Izglītojamo sekmes tiek analizētas 

pedagoģiskās padomes sēdēs, kur tiek apkopota pedagogu rakstiski izanalizēta mācību 

sasniegumu dinamika izglītojamiem. Tiek izvērtēts kāpēc ir noticis kāpums vai kritums sekmju 

līmenī. Pēc iegūtajiem rezultātiem un analīzes tiek prognozēta tālākā darbība. 

Izglītojamiem, kuri beidz skolu, gala pārbaudījumā ir noslēguma eksāmeni.  

Izglītojamo izaugsmes dinamikas apkopošana un analīze tiek atspoguļota mācību 

priekšmetu skolotāju ţurnālos. 

Mācību rezultāti un sasniegumi tiek atspoguļoti klases ţurnālos, veicot ierakstus precīzi 

un regulāri, izglītojamiem tie ir saprotami un zināmi. Vērtēšanas formas un metodiskie 

paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta specifikai. Ar vērtēšanas kritērijiem ir iepazīstināti 

izglītojamie un viņu vecāki. 

Vērtējums-labi. 

 JOMA- 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Kritērijs- 3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

Izglītojamo ikdienas sasniegumi atspoguļojas mācību stundu darba vērtējumā dienasgrāmatās, 

individuālos grupu nodarbību ţurnālos, kontroldarbu vērtējumos, mācību koncertos, konkursos 

un skatēs. 

Katrs pedagogs analizē izglītojamo sasniegumus savā mācību priekšmetā, attiecīgi veicot 

uzdevumu diferencēšanu, īpašu uzmanību veltot talantīgo izglītojamo tālākai virzībai un 

izglītojamo, kuriem mācības sagādā grūtības, atbalstīšanai. 

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana tiek organizēta atbilstoši mācību plānam. Tiek veikta 

katra izglītojamā sasnieguma analīze reizi pusgadā. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem tiek 

plānota un organizēta katra pedagoga un nodaļas kopumā tālākā darbība. Katra mācību gada 

beigās tiek veikts apkopojums par izglītojamo piedalīšanos daţādos pasākumos - konkursos, 

festivālos, koncertos, izstādēs. 

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana notiek pēc mācību procesā izpildītiem uzdevumiem, 

sagatavotības līmeņa, zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitātes. Vērtēšanas kritēriji ir cieši saistīti 

ar mācību programmas izvirzītajiem uzdevumiem. 

Galvenā uzmanība tiek vērsta uz izglītojamo mācību izziņas darbības rezultativitāti, 

zināšanu apguves pilnīgumu, kvalitāti, apzinīgumu un attiecīgā mācību priekšmeta specifiskajām 

prasībām. Vērtēšanas pamatprincips – radīt izglītojamiem motivāciju mācību darbības 

pilnveidošanai. 

Vērtēšana notiek katrā mācību nodarbībā, kurā izglītojamie tiek piedāvāts vērtēt pašiem 

sevi. Tādējādi tiek veicināta patstāvība, veidota pozitīvu attieksme pret mācībām. Lai pilnveidotu 

šo pieredzi, tiek izstrādāti skaidri vērtēšanas kritēriji. Pirms tēmas mācīšanās tiek izvirzīti 

kritēriji, lai konstatētu, ka mācību viela ir apgūta. Šāda pieeja veicina prasmi novērtēt ne tikai 

sevi, bet arī citus. 

Sasniegumi būs, ja būs rūpīgs, regulārs mājas darbs. Izglītojamie zina, ka katrs 

sasniegums ir atkarīgs no paša izglītojamā ikdienas darba. Pedagogs mudina, virza uz to, pamana 

un atzīmē katru cenšanos un izdošanos. 

Vērtējums-labi. 
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Kritērijs- 3.2. izglītojamo  sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Katru gadu mūzikas programmas un mākslas programmas audzēkņi piedalās valsts 

konkursos, starptautiskajos, reģionālajos konkursos, festivālos, izstādēs, novada pasākumos. 

2015./2016.m.g. 

 

Konkursa/ 

pasākuma 

norises 

datums 

Konkursa/ 

pasākuma 

nosaukums 

Dalībnieki Pedagogs, 

Koncertmeistars 

Iegūtie rezultāti 

20.11.2015. Klavieru klases 

audzēkņu 

standartizēto 

programmu  

noklausīšanās 

Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā. 

Megija Pabērza Tatjana Dvorecka 21 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

14.01.2016. 

 

VIII Staņislava Broka 

Jauno dziedātāju 

konkurss SBDMV. 

Anastasija 

Vorslovāne, 

Deniels 

Haritonovs, 

Gabriela Lidija 

Hukere, 

 

Arīna Vasiļjeva, 

Kristiāna 

Oļehnoviča, 

1.– 4. klašu 

vokālais 

ansamblis, 

Duets Gabriela 

Hukere un Evelīna 

Rusecka, 

Duets Arīna 

Vasiļjeva un 

Kristiāna 

Oļehnoviča 

Inga Ašķeļaņeca 

Inga Ašķeļaņeca 

Daiga Martinsone 

 

Inga Ašķeļaņeca 

Inga Ašķeļaņeca 

Inga Ašķeļaņeca 

 

Daiga Martinsone 

 

Inga Ašķeļaņeca 

KCM Jekaterina 

Suhovilo 

19,6 (III vieta) 

19,1 (III vieta) 

19,3 (III vieta) 

 

21,6 (II vieta) 

19,8 (III vieta) 

22,6 (I vieta) 

 

20,5 (II vieta) 

 

22,6 (I vieta) un 

Lielā Balva 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

20.01.2016. Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas 

izglītības iestāţu 

izglītības programmas 

„Taustiņinstrumentu 

spēle” - „Akordeona 

spēle” audzēkņu 

Valsts konkursa II 

kārta Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas 

Elvita Studāne Vanda Mukāne 16 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 
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vidusskolā. 

31.01.2016. XXI Latvijas mūzikas 

skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

Pāvula Jurjāna 

mūzikas skolas zālē. 

Eva Evelīna 

Repkova 

Elvis Ancāns 

Oksana Šeršņova 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

80,5 

79 

Maksimālais 

punktu skaits - 

100 

12.02.2016. Netradicionālās modes 

skate-konkurss 

„KINO STILS” Špoģu 

mūzikas un mākslas 

skolā. 

1.klase. Lelde Šabuņina I vieta 

Kolekcija „Jūtu 

kontrasti” 

16.02.-2016. V Latgales mūzikas 

skolu izglītības 

programmas Pūšamo 

instrumentu spēle 

audzēkņu ansambļu 

konkurss SBDMV.  

 

Eva Evelīna 

Repkova 

Elvis Ancāns 

Oksana Šeršņova 

 

34,5 (II vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 40 

04.03.2016. II Latgales reģiona 

mūzikas skolu un 

mūzikas 

vidusskoluaudzēkņu 

festivāls 

VISPĀRĒJĀS 

KLAVIERĒS 

SBDMV. 

Annija Dambīte 

Ināra Upeniece 

Annija Fjodorova 

Rūta Ieva 

Jākobsone 

Egija Tretjuka 

Daiga Martinsone 

Viola Jasmane 

Inga Ašķeļaņeca 

_,,_ 

_,,_ 

Visiem 

audzēkņiem un 

pedagogiem 

Pateicība par 

piedalīšanos 

festivālā. 

04.03.2016. IV Latgales mūzikas 

skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu 

spēles audzēkņu 

konkurss Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas 

vidusskolā. 

Elvis Ancāns 

Eva Evelīna 

Repkova 

Adrians Vāsulis 

Oksana Šeršņova 

_,,_ 

Gints Ratnieks 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

20 (Atzinība – IV 

vieta) 

17,83 

20,67 (Atzinība – 

IV vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 30 

09.03.1016. Latgales mūzikas un 

mākslas skolu stīgu 

instrumentu nodaļas 

(lociņinstrumenti) 

audzēkņu – solistu un 

ansambļu festivāls 

”Pavasara stīgas” 

SBDMV. 

Elīza Repkova 

 

Rūta Ieva 

Jākobsone 

 

Dana Viviāna 

Cirse 

 

Staņislavs 

Petkevičs 

 

_,,_ 

 

_,,_ 

KCM Ināra 

Zdanovska 

Pateicība par 

piedalīšanos un 

titula DOLCE 

iegūšanu. 

Pateicība par 

piedalīšanos un 

titula MOBILE 

iegūšanu. 

Pateicība par 

piedalīšanos un 

titula MOBILE 

iegūšanu. 

06.04. - VII Starptautiskais Elvis Ancāns Oksana Šeršņova 16,8 
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08.04.2016. Jauno mūziķu 

konkurss VIVA  LA  

MUSICA  Staņislava 

Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolā. 

Eva Evelīna 

Repkova 

-,,- 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

14,6 

 

Maksimālais 

punktu skaits – 25 

12.04. – 

15.04.2016. 

XIV starptautiskais 

akordeonistu-solistu 

konkurss „Naujene-

2016” Daugavpils 

novada kultūras centra 

zālē. 

Ritvars-Emīls 

Elksnītis 

Vanda Mukāne 19,00 (III vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits – 25 

16.04.2016. X Jēkaba Graubiņa 

Jauno pianistu 

konkurss Līvānu 

Mūzikas un mākslas 

skolā. 

Baiba Paukšte Tatjana Dvorecka 14, 75 balles (III 

vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits – 20 

11.05.2016. XIII Jauno vokālistu 

konkurss „Dziedu 

Dievmātei” Aglonas 

bazilikas Baltajā zālē 

Anastasija 

Vorslovāne 

 

Ksenija Ļešķeviča 

 

 

 

Deniels 

Haritonovs 

Felicita Čamāne 

 

Gabriela Lidija 

Hukere 

Evelīna Rusecka 

Elīna Gerasimova 

 

 

Inga Ašķeļaņeca 

 

-,,- 

 

 

-,,- 

-,,- 

 

Daiga Martinsone 

-,,- 

Daina Paukšte 

KCM Ināra 

Zdanovska 

22 (II vieta) 

Atzinība par 

labāko tautas 

dziesmas 

izpildījumu 

22,66 (I vieta) 

Atzinība par 

labāko Dievmātes 

dz. izpildījumu. 

Dāvāta iespēja 

Dziedāt Aglonas 

lielajos svētkos. 

20,66 (III vieta) 

20,33 

 

19,33 

19,33 

20,66 

11.05.2016. VI Mazpilsētu un 

lauku mūzikas skolu 

konkurss 

Pūšaminstrumentu  

spēles audzēkņiem 

Ozolniekos. 

Adrians Vāsulis 

Elvis Ancāns 

Eva Evelīna 

Repkova 

Anete Upīte 

Gints Ratnieks 

Oksana Šršņova 

-,,- 

Rita Ţilvinska 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

18,50 

19,39 

19,28 

18,17 

Maksimālais 

punktu skaits – 25 

 

2016./2017.m.g. 

Konkursa/ 

pasākuma 

norises 

datums 

Konkursa/ 

pasākuma 

nosaukums 

Dalībnieki Pedagogs, 

Koncertmeista

rs 

Iegūtie rezultāti 

20.10.2016. Latgales un Sēlijas Elīna Gerasimova, Ped. Daina 23,43  (II vieta) 
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novadu mazpilsētu 

un lauku mūzikas 

un mākslas skolu 

vokālās un vizuālās 

mākslas konkurss 

“Skani, mana tēvu 

zeme!”  Ilūkstes 

MMS 

 

Sindija Rimoviča; 

Ksenija Ļešķeviča, 

Anastasija 

Vorslovāne, 

Deniels Haritonovs; 

Aleksandra 

Leimane; 

Annija Dambīte, 

Evelīna Rusecka, 

Elīna Sapa. 

 

Paukšte 

 

Ped. Inga 

Ašķeļaņeca 

 

 

Ped. Gunta 

Pugţle 

Ped. Daiga 

Martinsone 

 

 

KCM Tatjana 

Dvorecka un 

Viola Jasmane 

20,57  (III vieta) 

23,57 (II vieta) 

22,33 (II vieta) 

21,43 (III vieta) 

20,67 (III vieta) 

20,23 (III vieta) 

25 (I vieta) 

22,9 (II vieta) 

Maksimālais punktu 

skaits - 25 

12.01 2017. Jauno dziedātāju 

Ziemassvētku 

dziesmu konkurss 

SBDMV 

Elizabete 

Baltrukeviča 

Annija Dambīte 

Anastasija 

Vorslovāne 

Elīna Gerasimova 

Tatjana Meinarte 

Evelīna Rusecka 

Miķelis Vāsulis 

Duets:  

Ksenija Ļešķeviča 

un  

Deniels Haritonovs 

Inga Ašķeļaņeca 

Daiga 

Martinsone 

Inga Ašķeļaņeca 

Daina Paukšte 

Daiga 

Martinsone 

Daiga 

Martinsone 

Daina Paukšte 

 

Inga Ašķeļaņeca 

Koncertmeistare 

- Tatjana 

Dvorecka 

20,75 (II vieta) 

18,5 (III vieta) 

20,75 (II vieta) 

21,25 (II vieta) 

18,25 (III vieta) 

20,5 (II vieta) 

21 (II vieta) 

 

20,75 (II vieta) 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

 

 

 

25.01.2017. Latvijas 

profesionālās 

ievirzes mūzikas 

izglītības iestāţu 

izglītības 

programmas 

Vokālā mūzika – 

Kora klase 

audzēkņu valsts 

konkursa II kārta 

SBDMV 

Elza Ušacka 

 

Elīna Gerasimova 

Anastasija 

Vorslovāne 

Jūlija Ivanova 

Deniels Haritonovs 

Evelīna Rusecka 

Daiga 

Martinsone,  

KCM Viola 

Jasmane; 

Daina Paukšte, 

Inga Ašķeļaņeca, 

Daina Paukšte, 

Inga Ašķeļaņeca, 

Daiga 

Martinsone, 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

17 

 

21,5 (III vieta) 

19 (Atzinība) 

22 (III vieta) 

19,75 (Atzinība) 

18,5 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

28.01.2017. XXII Latvijas 

mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu 

un 

sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

JVLMA 

Eva Evelīna 

Repkova 

Oksana Šeršņova 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

71 

Maksimālais punktu 

skaits – 100 

15.02.2017. Latvijas 

profesionālās 

Andţelika Purvinska Zita Samo 16 

Maksimālais punktu 
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ievirzes mūzikas 

izglītības iestāţu 

izglītības 

programmas 

Taustiņinstrumentu 

spēle – 

Klavierspēle 

audzēkņu valsts 

konkursa II kārta 

jaun.gr. SBDMV 

skaits – 25 

17.02.2017. Netradicionālā 

modes skate – 

konkurss „Rakstu 

rakstus izrakstījām”   

Špoģu MMS 

Adrians Kurkovs 

Deivis Čunčulis 

Ērika Dombrovska 

Amanda Egle 

Odrija Purvinska 

Evelīna Moţeiko 

Megija Krapāne 

Lelde Kundziņa 123 

Maksimālais punktu 

skaits – 150 

 

18.02.2017. Latvijas 

profesionālās 

ievirzes mūzikas 

izglītības iestāţu 

izglītības 

programmas 

Taustiņinstrumentu 

spēle – 

Klavierspēle 

audzēkņu valsts 

konkursa II kārta 

vec.gr. SBDMV 

Megija Pabērza 

Baiba Paukšte 

Tatjana 

Dvorecka 

21,66 (II vieta) 

20 (III vieta) 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

 

24.02.2017. Starptautiskais 

pūšaminstrumentu 

spēles jauno 

izpildītāju konkurss 

„Naujene WIND 

2017” DU 

Eva Evelīna 

Repkova 

Oksana Šeršņova  

KCM Tatjana 

Dvorecka 

20,60 (II vieta) 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

 

01.03.2017. V Latgales skolu IP 

Pūšaminstrumentu 

spēle un IP 

Sitaminstrumentu 

spēle audzēkņu 

konkurss JIRMV 

Eva Evelīna 

Repkova 

Oksana Šeršņova  

KCM Tatjana 

Dvorecka 

12,5 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

 

01.03.2017. IV Latgales jauno 

lociņinstrumentālist

u konkurss 

PAVASARA 

STĪGAS SBDMV 

Dana Viviāna Cirse 

Elīza Repkova 

Staņislavs 

Petkevičs 

KCM Ināra 

Zdanovska 

16,33 

13,33 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

03.03.2017. IV Latvijas 

mūzikas skolu un 

mūzikas vidusskolu 

Egija Tretjuka 

Elīza Repkova 

Eva Evelīna 

Inga Ašķeļaņeca 

Zita Ţamo 

Pateicība par 

piedalīšanos 
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audzēkņu festivāls 

Vispārējās 

klavierēs SBDMV 

Repkova 

04.-05.03.2017. IIX Latvijas jauno 

izpildītāju konkurss 

„Nāc sadziedāt” 

RSU Aulā 

Interešu izglītības 

popgrupa „Mix” 

Evelīna Rusecka 

Dana Viviāna Cirse 

Diāna Purvinska 

Elīza Repkova 

Luīze Vizule 

Oksana Šeršņova I pakāpes diploms 

 

I pakāpes diploms 

I pakāpes diploms 

II pakāpes diploms 

II pakāpes diploms 

II pakāpes diploms 

01.-10.03.2017. Latvijas izglītības 

iestāţu 

profesionālās 

ievirzes mākslas un 

dizaina izglītības 

programmu 

audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta  

LNKC 

Viviāna Potjomkina 

Evelīna Moţeiko 

Ērika Dombrovska 

Megija Krapāne 

 

Lelde Kundziņa 

Lelde Kundziņa 

Svetlana Trušele 

Svetlana Trušele 

33 

37 

30 

31 

Maksimālais punktu 

skaits – 40 

Visi audzēkņi 

izvirzīti uz Valsts 

konkursa III kārtu.  

17.03.2017. Baltijas valstu 

Aukštaites 

(Lietuva) un 

Latgales reģionu III 

mūsdienu 

klaviermūzikas 

konkurss Visaginas 

(Lietuva) mākslu 

skolā. 

Lonija Kaķeševa 

Megija Pabērza 

Inga Ašķeļaņeca 

Tatjana 

Dvorecka 

I vieta 

I vieta un diploms 

par labāko 

lietuviešu 

komponista 

skaņdarba 

interpretāciju 

31.03.2017. Latvijas izglītības 

iestāţu 

profesionālās 

ievirzes mākslas un 

dizaina izglītības 

programmu 

audzēkņu Valsts 

konkursa III kārta  

Rēzeknes Mākslas 

un dizaina 

vidusskolā 

Viviāna Potjomkina 

Evelīna Moţeiko 

Ērika Dombrovska 

Megija Krapāne 

 

Lelde Kundziņa 

 

Svetlana Trušele 

 

96 

 

92 

Maksimālais punktu 

skaits – 120 

 

3.-7.04.2017. XV Starptautiskais 

akordeonistu-

solistu konkurss 

„Naujene 2017” 

Ritvars-Emīls 

Elksnītis 

Vanda Mukāne 21,2  (II vieta 

mūzikas skolu 1.-

4.klašu grupā.) 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

19.04. 2017. Reģiona MS 

izlaiduma klašu 

audzēkņu koncerts 

„Muzicējam ar 

prieku” SBDMV 

Trio: Rainers Buks, 

Elvis Ancāns, Eva-

Evelīna Repkova; 

Anete Upīte; 

Megija Pabērza; 

Oksana Šeršņova 

 

 

Rita Ţilvinska 

Tatjana 

Visiem audzēkņiem 

pateicības par 

piedalīšanos 
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Elīna Sapa; 

Sindija Rimoviča; 

Elvis Ancāns; 

Eva-Evelīna 

Repkova 

Dvorecka 

Daiga 

Martinsone 

Daina Paukšte 

Oksana Šeršņova 

Oksana Šeršņova 

28.04.2017. Starptautiskais 

vokālās mūzikas 

festivāls „Talantu 

šovs” 

Popgrupa „MIX”; 

Eva Evelīna 

Repkova; 

Duets „VIKS” 

(Dana Viviāna Cirse 

un Evelīna 

Rusecka); 

Luīze Vizule; 

Evelīna Rusecka; 

Elīza Repkova; 

Dana Viviāna Cirse 

Oksana Šeršņova I vieta 

I vieta 

I vieta 

 

 

II vieta 

II vieta 

III vieta 

III vieta 

 

29.04.2017. Daugavpils reģiona 

XVI Koru festivāls-

koncerts SBDMV 

1.-3.kl. koris 

4.-8.kl. koris 

Inga Ašķeļaņeca 

Daina Paukšte 

KCM Tatjana 

Dvorecka. 

Pateicības par 

piedalīšanos 

 

 

 

10.05.2017. 

Latgales reģiona 

mūzikas skolu 

akordeonistu 

ansambļu un 

orķestru  konkurss 

SBDMV 

Duets: Elvita 

Studāne, Ilmārs 

Meţaraups 

Vanda Mukāne 17 

Maksimālais punktu 

skaits – 25 

 

 

17.05.2017. XIV Jauno  

vokālistu  konkursā  

"Dziedu 

Dievmātei".Aglonā,  

bazilikas  Baltajā  

zālē   

Anastasija 

Vorslovāne; 

Ksenija Ļešķeviča; 

Felicita Čamāne; 

Tatjana Meinarte; 

Elīna Gerasimova 

Inga Ašķeļaņeca 

Inga Ašķeļaņeca 

Inga Ašķeļaņeca 

Daiga 

Martinsone 

Daina Paukšte 

8 

8,333 ( IV vieta) 

7,5 

6,833 

7,166 

Maksimālais punktu 

skaits – 10 

 

 

2017./2018.m.g. 

Konkursa/ 

pasākuma 

norises 

datums 

Konkursa/ 

pasākuma 

nosaukums 

Dalībnieki Pedagogs, 

Koncertmeistars 

Iegūtie rezultāti 

19.10.2017. II Latgales un Sēlijas 

novadu mazpilsētu un 

lauku mūzikas un 

mākslas skolu vokālās 

un vizuālās mākslas 

Annija Dambīte 

Miķelis Vāsulis 

Aleksandra 

Leimane 

Ksenija Ļešķeviča 

Daiga Martinsone 

Daina Paukšte 

Gunta Pugţle 

Inga Ašķeļaņeca 

Inga Ašķeļaņeca 

18 balles (III 

vieta) 

20,67 (II vieta) 

15,33  

21,67 (II vieta) 
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konkurss “Skani, tēvu 

zeme!”  Ilūkstes MMS 

 

Anastasija 

Vorslovāne  

Felicita Čamāne 

Elīna Gerasimova  

Anna Virbale  

Tatjana Meinarte 

Evelīna Rusecka 

Inga Ašķeļaņeca 

Daina Paukšte 

Daiga Martinsone 

Daiga Martinsone 

Daiga Martinsone 

KCM Viola 

Jasmane, Tatjana 

Dvorecka 

22 (I vieta) 

15 

19,67 (II vieta) 

15,33 

15,33 

20 (II vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

24.11.2017. IP Taustiņinstrumentu 

spēle – Klavierspēle 

standartizēto prasību 

noklausīšanās SBDMV 

Elizabete 

Dāvidsone 

Enija Varguleviča 

Linda Jegorova 

Inga Ašķeļaņeca 

Inga Ašķeļaņeca 

Zita Šamo 

20 

16 

18 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

17.01.2018. IX Staņislava Broka 

Jauno dziedātāju 

konkurss 

Jaunāko klašu 

vokālais 

ansamblis; 

Duets: Felicita 

Čamāne, Gabriela 

Čamane; 

Duets:Evelīna 

Rusecka, Gabriela 

Lidija Hukere; 

Annija Dambīte; 

Elīna Gerasimova; 

Ksenija Ļešķeviča 

Tatjana Meinarte 

 

Inga Ašķeļaņeca 

 

Inga Ašķeļaņeca 

 

Daiga Martinsone 

 

Daiga Martinsone 

Daina Paukšte 

Inga Ašķeļaņeca 

Daiga Martinsone 

 

20,25 (II vieta) 

 

23,12 (I vieta) 

 

19,5 (III vieta) 

 

18,37 (III vieta) 

20,87 (II vieta) 

21 (II vieta) 

20,25 (II vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

24.01.2018. Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas 

izglītības iestāţu 

programmas kopas 

Stīgu instrumentu spēle 

Valsts konkursa II kārta 

Daugavpils reģionā 

Dana Viviāna 

Cirse 

Elīza Repkova 

Staņislavs 

Petkevičs 

KCM Ināra 

Zdanovska 

14,33 

17,33 (Atzinība) 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

17.01.2018. IX Staņislava Broka 

Jauno dziedātāju 

konkurss 

Jaunāko klašu 

vokālais 

ansamblis; 

Duets: Felicita 

Čamāne, Gabriela 

Čamane; 

Duets:Evelīna 

Rusecka, Gabriela 

Lidija Hukere; 

Annija Dambīte; 

Elīna Gerasimova; 

Ksenija Ļešķeviča 

Tatjana Meinarte 

 

Inga Ašķeļaņeca 

 

Inga Ašķeļaņeca 

 

Daiga Martinsone 

 

Daiga Martinsone 

Daina Paukšte 

Inga Ašķeļaņeca 

Daiga Martinsone 

 

20,25 (II vieta) 

 

23,12 (I vieta) 

 

19,5 (III vieta) 

 

18,37 (III vieta) 

20,87 (II vieta) 

21 (II vieta) 

20,25 (II vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

24.01.2018. Latvijas profesionālās Dana Viviāna Staņislavs 14,33 
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ievirzes mūzikas 

izglītības iestāţu 

programmas kopas 

Stīgu instrumentu spēle 

Valsts konkursa II kārta 

Daugavpils reģionā 

Cirse 

Elīza Repkova 

Petkevičs 

KCM Ināra 

Zdanovska 

17,33 (Atzinība) 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

17.01.2018. IX Staņislava Broka 

Jauno dziedātāju 

konkurss 

Jaunāko klašu 

vokālais 

ansamblis; 

Duets: Felicita 

Čamāne, Gabriela 

Čamane; 

Duets:Evelīna 

Rusecka, Gabriela 

Lidija Hukere; 

Annija Dambīte; 

Elīna Gerasimova; 

Ksenija Ļešķeviča 

Tatjana Meinarte 

Inga Ašķeļaņeca 

 

Inga Ašķeļaņeca 

 

Daiga Martinsone 

 

Daiga Martinsone 

Daina Paukšte 

Inga Ašķeļaņeca 

Daiga Martinsone 

 

20,25 (II vieta) 

 

23,12 (I vieta) 

 

19,5 (III vieta) 

 

18,37 (III vieta) 

20,87 (II vieta) 

21 (II vieta) 

20,25 (II vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

07.02.2018. I Latvijas MS izglītības 

programmas  Pūšamo 

instrumentu spēle un 

Sitamo instrumentu 

spēle audzēkņu 

ansambļu festivāls 

SBDMV 

Amanda Kozinda, 

Laura Linarde, 

Kate Seile; 

Eva Evelīna 

Repkova,  

Rainers Buks 

Rita Ţilvinska 

 

Oksana Šeršņova 

Visiem 

izglītojamiem un 

pedagogiem 

pateicības par 

piedalīšanos 

festivālā. 

16.02.2018. A.Ţilinska VI 

Starptautiskais jauno 

vokālistu konkurss 

Arvīda Ţilinska 

Jēkabpils Mūzikas 

skolā 

Elizabete 

Baltrukeviča, 

Magdalēna 

Čamāne, 

Ksenija 

Ļešķeviča, 

Anastasija 

Vorslovāne 

Inga Ašķeļaņeca 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

 

23,33 (I vieta) 

23,13 (II vieta) 

22,23 (Atzinība) 

22,14 (Atzinība) 

Maksimālais 

punktu skaits – 25 

16.02.2018. Netradicionālās modes 

skate „Caur gadsimta 

prizmu” Špoģu MMS 

Amanda Egle, 

Megija Krapāne, 

Ērika 

Dombrovska, 

Olafs Olivers 

Zībergs, Evelīna 

Moţeiko, Keita 

Teljaţeviča, 

Adrians Kurkovs  

Lelde Kundziņa 117,5 

Maksimālais 

punktu skaits – 

150 

23.02.2018. Latvijas izglītības 

iestāţu vokāli 

instrumentālo 

ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivāls – 

konkurss „No baroka 

līdz rokam” Rēzeknē 

Popgrupa „MIX”: 

Melānija 

Makavecka, 

Andţelika 

Purvinska, Elīza 

Repkova, Luīze 

Vizule, Dana 

Oksana Šeršņova 39.74 (I pakāpes 

diploms) 

Maksimālais 

punktu skaits – 50 
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Viviāna Cirse, 

Sintija Kozinda, 

Evelīna Rusecka 

01.03.2018. Starptautiskais 

pūšaminstrumentu 

spēles jauno izpildītāju 

konkurss „Naujene 

WIND 2018”  

Laura Sutiņa-

Zutiņa, 

Eva Evelīna 

Repkova 

Rita Ţilvinska, 

 

Oksana Šeršņova, 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

 

18,38 (III vieta) 

 

22 (II vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 25 

02.03.2018. V Latvijas mūzikas 

skolu un mūzikas 

vidusskolu audzēkņu 

festivāls Vispārējās 

klavierēs SBDMV 

Anastasija 

Vorslovāne, 

Ksenija Ļešķeviča 

02.03.2018. V Latvijas 

mūzikas skolu un 

mūzikas 

vidusskolu 

audzēkņu festivāls 

Vispārējās 

klavierēs SBDMV 

06.03.2018. VI Latgales MS IP 

Pūšaminstrumentu 

spēle, Sitaminstrumentu 

spēle audzēkņu 

konkurss Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas 

vidusskolā 

Eva Evelīna 

Repkova 

Oksana Šeršņova, 

KCM Tatjana 

Dvorecka 

 

23 (III vieta) 

Maksimālais 

punktu skaits - 30 

08.03.2018. VI Latgales MS IP 

Pūšaminstrumentu 

spēle, Sitaminstrumentu 

spēle audzēkņu 

konkurss Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas 

vidusskolā 

Gabriela Sutiņa-

Zutiņa 

Gints Gatnieks,  

KCM Tatjana 

Dvorecka 

 

18,6 

Maksimālais 

punktu skaits - 30 

 

Papildus augstāk minētajiem konkursiem izglītojamie piedalās daudzos skolas un novada 

rīkotajos pasākumos. Vispiesātinātākais ir decembra mēnesis ar Labdarības koncertiem Novada 

pansionātos, aprūpes centros, daţādu konfesiju baznīcās un sociālā dienesta rīkotajos pasākumos.  

Vērtējums-ļoti labi 

JOMA- 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Kritērijs – 4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas pedagogi ir sirsnīgi, iejūtīgi, prot uzklausīt, 

izpalīdzīgi, kad tas nepieciešams. Nenosoda, bet pamāca, palīdz saprast, palīdz risināt radušās 

situācijas. Mūsu skolas kolektīvā valda labvēlīgs sociāli psiholoģiskais mikroklimats. 

Visi skolas darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Mums nav nācies iesaistīt konfliktsituāciju risināšanā pašvaldības sociālo dienestu vai 

citas atbildīgās valsts un pašvaldības institūcijas, jo šādas situācijas skolā vēl nav bijušas. 

Vērtējums- labi 

 

Kritērijs – 4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
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Pamatojoties  uz  skolas  Nolikumu  un  Likumu  par  darba  aizsardzību skolā  

ir  izstrādātas drošības instrukcijas,  evakuācijas  plāns,  darba aizsardzības  instrukcijas,  

izvietotas  norādes. Gan skolēni, gan pedagogi ir   iepazīstināti  ar skolas  drošības  noteikumiem, 

evakuācijas   plānu, teorētiski un  praktiski novada  darba  aizsardzības  speciālista  vadībā ir 

apguvuši evakuēšanās kārtību. Uzsākot mācību gadu specialitātes pedagogs iepazīstina 

izglītojamos ar Ugunsdrošības, Darba drošības un Iekšējās kārtības noteikumiem mācību telpās. 

Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti izglītojamiem un vecākiem pieejamā vietā. Skola piedāvā 

mūzikas instrumentus, nodrošina ar nošu materiālu. Organizē un finansē dalību konkursos, 

festivālos. Skola organizē kultūras pasākumus. Divas reizes gadā tiek veikta atkārtota 

instruktāţa. Darbinieki ir iepazīstināti ar instrukcijām, kā sniegt pirmo palīdzību un kā rīkoties 

nelaimes gadījumā atbilstoši darba drošības un darba aizsardzības noteikumiem. 

Skolā ir veikta obligātās veselības pārbaude personālam. Skolā darba drošības un 

aizsardzības kontroli veic skolas direktore sadarbībā ar novada ugunsdrošības un darba 

aizsardzības speciālistu. Skolas gaiteņos pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. 

Vienreiz gadā  ugunsdzēšamie aparāti  tiek pārbaudīti. Ik gadu VUG dienests veic 

kontrolpārbaudi. Skolā ir pieejama pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa. 

Norādes un evakuācijas plāni ir izvietoti tam paredzētajās vietās. Skolas telpās pieejamās 

vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. 

Ugunsdrošības instrukcijas, iekšējās kārtības un darba aizsardzības noteikumi atrodas 

pedagogiem pieejamā vietā – administrācijā.  

 Mācību  telpu  platība  atbilst  īstenojamo  izglītības  programmu  veicamajām  

aktivitātēm. Koridoru  un  vestibilu  kopējā  platība  ir  pietiekoša  un  nerada  problēmas  ne  

skolas  ikdienas  mācību  procesā,  ne  arī  lielākos  pasākumos. Mācību  un  koplietošanas  telpas  

iekārtotas  atbilstoši  sanitāri -higiēniskajām prasībām. 

Audzēkņi  un  darbinieki  ir  iepazīstināti  ar  rīcību  ekstremālos  gadījumos   un  ar  

darba  drošības  noteikumiem  klasēs.  

Vērtējums- labi 

Kritērijs – 4.3. atbalsts personības veidošanā 

 

Tā ir pedagogu ikdiena saskatīt izglītojamā labās īpašības un talantus, kā arī emocionālā, 

labvēlīgā vidē ar uzslavām un novērtējumu veicināt personības izaugsmi. Tas ceļ izglītojamo 

pašapziņu un pārliecību par savām spējām un varēšanu. Viss mācību process skolā ir vērsts uz 

personības attīstību caur radošumu. Pati mūzikas un mākslas skolas specifika ļauj pedagogam ar 

audzēkni veidot individuālu kontaktu, kas pastiprināti rosina personības attīstību. Šajā 

vecumposmā bērniem ir plašs interešu loks, viņi meklē to sfēru, kas atbilst viņu dotumiem, uz 

kuru pamata viņi var attīstīt savus talantus un veidojas noturīgās intereses. Ja bērnam tiek liegta 

aktīva darbošanās, viņam var veidoties mazvērtības komplekss.  

Skola veicina audzēkņu personības izaugsmi gan mācību procesa ietvaros, gan atbalstot 

dalību daţādos konkursos. Blakus ikdienas darbam skolā tiek organizēti pasākumi un koncerti, 

kuros audzēkņi gūst pieredzi un pilnveido savas uzstāšanās prasmes, iepazīst daţādu laikmetu un 

stilu mūziku, komponistus un izpildītājus. Braucienus uz konkursu norises vietām ar transportu 

atbalsta Ilūkstes novada pašvaldība un audzēkņu vecāki, pedagogi.  

Visiem audzēkņiem ir iespēja savus sasniegumus parādīt plašākai sabiedrībai.  
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Vērtējums-labi. 

Kritērijs – 4.4. atbalsts karjeras izglītībā  

Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir mērķtiecīgs darbs ar talantīgākajiem 

audzēkņiem. Skolotāji audzēkņiem un viņu vecākiem sniedz informāciju un konsultācijas par 

tālākizglītības iespējām gan sagatavošanas kursos, gan vidējās izglītības posmā pēc 9.klases 

beigšanas, gan augstākās izglītības iegūšanai pēc 12.klases beigšanas. Skolotāji mudina 

absolventus, kas vēlas turpināt mūzikas vai mākslas izglītību, apmeklēt izvēlētās skolas  atvērto 

durvju dienas un sagatavošanas kursus. Iespēju robeţās skola organizē arī braucienus uz vidējā 

posma izglītības iestādēm. 

Mācību procesā tiek attīstīta izglītojamo pašdisciplīna, spēja organizēt savu darbu un 

plānot laiku. 

Skolā ir nodrošināta un pastāvīgi tiek atjaunota informācija par tālākizglītības iespējām, 

kas prasa mūzikas, mākslas profesionālās ievirzes pamatus. 

Ir patiess prieks, ka daudzi no skolas absolventiem izvēlas tālāk mācīties mūzikas vidusskolās, 

mūzikas akadēmijā kā arī studēt ar kultūru saistītās mācību iestādēs. 

Visi izglītojamie muzicē skolas koncertos, kā arī tiek iesaistīti novada kultūras 

pasākumos. Publiska uzstāšanās pilnveido personību, attīstot darba dzīvei nozīmīgas īpašības, kā 

arī sekmē izglītojamo pašapliecināšanos un profesionālo izaugsmi.  

Izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti par mūzikas vidusskolu konsultāciju grafikiem 

un uzņemšanas eksāmenu prasībām, lai ieinteresētu turpināt savu muzikālo izglītību. 

Savukārt vizuālās mākslas izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar tēlotājmākslas un 

dizaina izglītības turpināšanas  iespējām. 

Mūzikas programmas skolotāji savlaicīgi sniedz nepieciešamo informāciju, papildus 

nodarbībās palīdz sagatavoties iestājeksāmeniem. Perspektīvākie mūzikas programmas audzēkņi 

izmanto iespēju mācības turpināt skolā pēc profesionālās ievirzes izglītības apliecības 

saņemšanas- lai sagatavotos iestājeksāmeniem mūzikas vidusskolā, mūzikas akadēmijā vai 

padziļināti apgūtu izvēlētā instrumenta spēli. 

 

Vērtējums-labi 

Kritērijs- 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolas vadība ir vienmēr pretimnākoša un atbalstījusi un stimulējusi pedagogu iniciatīvu 

gatavot audzēkņus dalībai daţāda mēroga konkursiem un festivāliem. Gatavojoties valsts 

konkursiem, audzēkņi strādā papildus, viņiem tiek doti daudzveidīgāki uzdevumi.  

Mūzikas programmas pedagogi izvērtē katra audzēkņa individuālās dotības un attiecīgi 

viņa spējām, temperamentam izvēlas skaņdarbus, sekojot, lai būtu apgūta paredzētā mācību 

programma. Programmas izvēlē iesaistās arī audzēknis, jo liela nozīme ir arī tam, ka skaņdarbs ir 

ne tikai obligātās programmas sastāvdaļa, bet arī koncerta numurs, kas tiek ar prieku atskaņots.  

Lieliska kolektīvās muzicēšanas pieredzes gūšana ir spēlējot daţādu mūzikas programmu 

audzēkņiem vienu skaņdarbu   skolas pasākumos  vai gatavojoties festivāliem, konkursiem. 

 Audzēkņiem, kas daţādu iemeslu dēļ nav varējuši laikā nokārtot ieskaites vai skates, tiek 

pagarināts termiņš vērtējuma  saņemšanai.  Audzēkņiem ir iespēja strādāt ilgāk, vai nākt 
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papildus, lai pabeigtu iesāktos darbus,  mūziķi var izmantot brīvās telpas un  klavieres vai flīģeli. 

Arī skolēnu brīvdienās ir iespēja  audzēkņiem nākt strādāt.  

Ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmuma var tikt piešķirts mācību gada pagarinājums kādā no 

mācību priekšmetiem.  

Vērtējums- labi 

 

Kritērijs – 4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā nav audzēkņu ar speciālām vajadzībām.  

Mūsu iestādē līdz šim nav pieteikušies audzēkņi, kuriem ir medicīniskās komisijas 

atzinums par īpašām vajadzībām, bet pēdējos gados palielinās bērnu skaits ar daţādām 

mācīšanās problēmām – nenoturīgu uzmanību, grūtībām koncentrēties, gausāku uztveri un tml. 

Skolas pedagogi ESF projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros ir 

apmeklējuši kursus 36 stundu apjomā „Daudzveidīgas metodes darbam ar bērniem ar īpašām 

vajadzībām mākslas izglītības programmās”. 

Skola ir gatava uzņemt un apmācīt bērnus ar īpašām vajadzībām. Ir uzbrauktuve, lai skolā 

varētu iebraukt ratiņkrēslā. Līdz šim šādu iespēju nebija. 

Vērtējums- labi 

 

Kritērijs – 4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Izglītības iestādē notiek regulāra sadarbība ar audzēkņu ģimenēm. Skolas vadībai un 

katram pedagogam ir visa nepieciešamā kontaktinformācija par audzēkņiem un viņu vecākiem. 

Kontakti ar vecākiem tiek uzturēti visa mācību gada garumā. Sniegtā informācija ir kvalitatīva 

un savlaicīga. Vecāki tiek informēti par audzēkņu sekmēm, sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu, vērtēšanas kārtību un noteikumiem, 

plānotajām aktivitātēm mācību procesā un ārpusstundu darbā. Pedagogi motivē vecākus aktīvi 

līdzdarboties, sniegt nepieciešamo atbalstu savam bērnam mācību procesā, aicina veltīt īpašu 

uzmanību bērnam pirmajos mācību gados, kamēr tiek attīstītas audzēkņu patstāvīgā darba 

iemaņas. Individuālās pārrunas ar vecākiem tiek organizētas pēc nepieciešamības, katrs 

izglītojamā specialitātes pedagogs ir izveidojis savas sadarbības formas ar vecākiem. 

Par savu bērnu prasmēm un sasniegumiem vecāki var iepazīties apmeklējot darbu 

izstādes un skolēnu sagatavotos koncertus. 

Individuālās pārrunās tiek apspriesti uzvedības jautājumi, mācību piederumu iegāde un 

papildināšana, bērna spēju attīstība, savstarpējās attiecības un prasme izpausties. Tiek pārrunāts 

un diskutēts arī par bērna emocionālo un psiholoģisko stāvokli skolā ikdienā un kopumā. 

Skolas koncerti ir visbrīnišķīgākā iespēja, kad vecāki (pat visa ģimene) kopā ar bērniem un 

pedagogiem var izvērtēt sasniegto un nospraust jaunus mērķus. Vecāki ir īpaši atsaucīgi 
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daţādu saimniecisku jautājumu risināšanā (transporta jautājumu uz koncertiem un papildus 

nodarbībām.) un ir patiesi ieinteresēti par skolas dzīvi. Vecāki rūpējās, lai izglītojamiem 

uzstāšanās reizēs būtu koncertam atbilstošs tērps. Tāpat arī par instrumenta iegādi un remontu, 

kā arī apkopi. 

 

Vērtējums-labi. 

JOMA – 5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

 

Kritērijs – 5.1. mikroklimats 

Skolai ir pietiekams telpu nodrošinājums, kas paredzēts izglītības procesa un 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Mācību iestādē ir sava koncertzāle ar nepieciešamo 

tehnisko aprīkojumu. Skolas teritorija ir sakopta. 

Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas, veikti nepieciešamie remontdarbi. Skolas 

telpās ir atbilstošs apgaismojums. Skolas ēkai ir centralizēta ūdensapgāde no Ilūkstes pilsētas 

ūdensvada. 

Notekūdeņu un kanalizācijas tīkls pieslēgts Ilūkstes pilsētas attīrīšanas kompleksam. Apkuri 

nodrošina Ilūkstes siltums. Atkritumu izvešanai Skolai ir noslēgti līgumi, atkritumi tiek regulāri 

izvesti. 

Skolotāju  kolektīvs ir saliedēts, draudzīgs, darbojas kā komanda. Tā sekmē labvēlīgas 

vides veidošanu ikdienas mācību procesā. Skolotāji ir saprotoši, pretimnākoši, izturas ar cieņu 

pret audzēkņiem un viņu vecākiem. Skolā valda brīva, radoša gaisotne.  

 Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka uzvedības normas un 

savstarpējās ētikas principu ievērošanu. Izglītojamie un darbinieki ar tiem ir iepazīstināti un 

ievēro tos. 

Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās 

u.c. piederības. Skolā tiek cienīta kolēģu un izglītojamo savdabība, radinot izglītojamos 

patstāvīgi, brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties. Katrā izglītojamā tiek meklētas pozitīvās īpašības 

un veidotas savstarpējās attiecības balstoties uz tām. 

Skolas kolektīvā valda labvēlīgs sociāli psiholoģiskais mikroklimats. Pedagogi un 

darbinieki ir savstarpēji pieklājīgi un saprotoši. Nekad nav bijušas konfliktsituācijas, visi 

neskaidrie jautājumi tiek mierīgi pārrunāti un apspriesti. Kolektīvs ir radošs, saprotošs, 

izpalīdzīgs un psiholoģiskā gaisotne ir draudzīga. Pedagogi var viens otram uzticēties, pārrunāt 

pedagoģiskās situācijas, pajautāt un saņemt padomu. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski, kvalitatīvi un vērsti uz 

savstarpēju tiesību un pienākumu izpildīšanu. Vecāki jūtas droši par saviem bērniem, jo zina, ka 

par bērniem skolā rūpējas. Skola ir vieta, kur ikviens ir gaidīts, saprasts un mīlēts. Audzēkņi 
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labprāt uzturas šeit ne tikai nodarbību laikā, bet paliek arī gaidot transportu mājupceļam, izmanto 

brīvās telpas patstāvīgajām nodarbībām.  

Nereti skolā iegrieţas bijušie absolventi, kuri glabā patīkamas atmiņas par skolu. 

 

Vērtējums-ļoti labi. 

Kritērijs – 5.2.fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas ēka ir pielāgota mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolas iekšējās un ārējās vides sakoptībai. 

Mācību klasēs ir nodrošināta atbilstoša gaisa temperatūra un apgaismojums. Telpas iekārtotas 

atbilstoši mācību procesa prasībām. Skola pieslēgta pilsētas apkures sistēmai, ūdensvadam, 

kanalizācijai. Telpu uzkopšana tiek veikta regulāri. Skolā regulāri tiek veiktas uzraugošo 

institūciju pārbaudes par ugunsdrošību, elektrodrošību un sanitāri higiēnisko normu ievērošanu. 

Visu gadu skolas mācību un koplietošanas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 

Par tīrību skolā godprātīgi rūpējas apkopēja. Tualetēs vienmēr ir ziepes, tualetes papīrs un papīra 

dvieļi. 

Vestibilā  tiek veidots noformējums atbilstoši skolas pasākumu norisei. Telpās ir zaļumi 

un telpaugi. Katrs pedagogs ir atbildīgs par kārtību savā klasē un telpas estētisko noformējumu. 

Vasaras mēnešos tehniskie darbinieki piedalās skolas telpu sagatavošanā jaunajam mācību 

gadam. 

Mācību telpas tiek izmantotas saskaņā ar apstiprināto telpu noslogojuma plānu. Telpu skaits 

atbilst programmu īstenošanas prasībām.  

Skolas ģeogrāfiskais stāvoklis labvēlīgi ietekmē mācību procesa norisi, jo ar pašvaldības 

organizēto autobusu maršrutiem izglītojamie nokļūst gan skolā, gan mājās. Mācību līdzekļi un 

materiāli ir sadalīti pa mācību telpām. Mācību materiālu un inventāra iegāde tiek plānota, 

pamatojoties uz pedagogu izteiktajiem priekšlikumiem un iekļauta nākamā gada budţeta tāmes 

projektā. Priekšlikumus un aktuālās vajadzības apsprieţ pedagoģiskās padomes sēdē un vecāku 

sapulcēs. Skolas mācību un darba vides veidošanā piedalās izglītojamie, viņu vecāki un 

pedagogi.  

Vērtējums- labi 

 

JOMA – 6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI  

Kritērijs – 6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skola ir nodrošināta ar mācību procesam atbilstošām telpām. Skolā ir interneta pieslēgums, kas ir 

pieejams pedagogiem visu mācību procesa norises laiku. Katrā mūzikas klasē atrodas klavieres. 

Skolas zālē atrodas lielais flīģelis. Mūzikas programmas audzēkņi ir pilnīgi nodrošināti ar 

mūzikas teorijas apgūšanai nepieciešamajiem mācību materiāliem un mācību grāmatām, kā arī 

nošu materiāliem instrumenta spēlei. Skolai ir savi mūzikas instrumenti- flautas, saksofoni, 

trompetes, vijoles, akordeoni, marimba, bungu komplekts, klavieres un  digitālās klavieres.  
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Par instrumentu lietošanu ārpus skolas skola maksu neprasa, bet slēdz nomas līgumu ar 

vecākiem par instrumentu lietošanu un viņu uzturēšanu kārtībā visu audzēkņu mācības laiku. 

Vairākiem audzēkņiem ir iegādāti arī personīgie instrumenti.  

Skolā plānveidīgi tiek iegādāti jauni un regulāri remontēti mācību procesam nepieciešamie 

mūzikas instrumenti un aprīkojums. Skolā ir noteikta kārtība par to izmantošanu, 

glabāšanu un drošības pasākumiem. Katrs pedagogs ir atbildīgs par mācību telpā esošo 

materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu uzturēšanu kārtībā un to drošu izmantošanu. Skolotāji un 

audzēkņi pielieto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus. Regulāri tiek atjaunots klašu 

aprīkojums – mēbeles, krēsli. Skola ir nodrošināta ar materiāli tehnisko bāzi. 

Notiek instrumentu apkope un skaņošana. Par nepieciešamību instrumentu spēles skolotāji 

informē direktori. Telpās ir nepieciešamais aprīkojums- klavieru krēsli, spoguļi, pultis, galdi, 

krēsli utt.. 

Vērtējums- labi 

 

Kritērijs – 6.2. personālresursi 

Skolā strādā 20 pedagogi ar augstāko pedagoģisko, profesionālo kvalifikāciju un 1 

pedagogs ar vidējo profesionālo pedagoģisko kvalifikāciju. Visiem pedagogiem ir amata 

prasībām nepieciešamā izglītība. 

Skolotāji regulāri piedalās pedagogu tālākizglītībā un profesionālajā pilnveidē. Profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšana notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un 

piedāvātajiem kursiem un meistarklasēm. Visi skolas darbinieki ir noklausījušies profesionālās 

pilnveides kursu „Bērnu tiesību aizsardzība”. Pedagogi piedalījās ESF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos”. Gūtā pieredze tiek 

nodota citiem kolēģiem pedagoģiskajās sēdēs un pielietota mācību procesa uzlabošanā. Ir 

sagatavoti daudzveidīgi mācību metodiskie materiāli. 

Pedagogi regulāri tiek informēti un atbalstīti savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā 

apmeklējot tālākizglītības kursus, seminārus. Pēdējo gadu laikā aktīvi tika apmeklēti organizētie 

„Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītības” kursi. Informācija par katra pedagoga 

profesionālo pilnveidi tiek apkopota VIIS datu sistēmā. Apmeklēto kursu apliecību kopijas 

atrodas katra pedagoga personas lietās. Mūzikas Pedagogi piedalās koncertos arī kā izpildītāji. 

Mākslas pedagogi piedalās izstādēs, ar mākslu saistītos pasākumos. 

Vērtējums-labi. 

JOMA – 7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

Kritērijs – 7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Katram mācību gadam tiek izvirzīti uzdevumi, kas balstās uz iepriekšējā mācību gada 

darba izvērtējumu. Katra mācību gada sākumā tiek izveidots darba plāns I un II semestrim, darba 
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procesā tas tiek regulāri aktualizēts un katra semestra noslēgumā tiek veidota atskaite par darba 

plāna izpildi konkrētajā periodā. Jūnija sākumā pedagoģiskajā sēdē skolotāji izvērtē sasniegto, 

atzīmē stiprās puses un izvirza uzdevumus jaunajam mācību gadam. Uz gada rīcības plāna bāzes 

tiek izstrādāti darba plāni semestrim, lai varētu reaģēt uz nepilnībām un sociālām vajadzībām. 

Skolotāji veic sava darba pašanalīzi.  

Pamatojoties uz krīzes laika ierobeţotajiem līdzekļiem pašvaldībā, nav bijis iespējams plānot 

skolas materiāli tehniskās bāzes attīstību ilgtermiņā, bet pakāpeniski situācija uzlabojas. 

Skolai ir izstrādāts Attīstības plāns 2016.-2021.gadam. 

Vērtējums-labi. 

 

Kritērijs – 7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums un citi iekšējie normatīvie akti, kuri izstrādāti un 

apstiprināti pedagoģiskajā padomē, Ilūkstes novada domē. Skolā darbojas Skolas padome. 

Izglītības iestādei ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija pedagoģiskā procesa 

organizēšanai. Skolai ir izstrādāti nepieciešamie tās iekšējo darbību reglamentējošie dokumenti. 

Pēc nepieciešamības tie tiek aktualizēti. Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Lietvedību 

kārto skolas sekretāre. Lietu nomenklatūra  tiek saskaņota ar Daugavpils Zonālo valsts arhīvu. 

 Ar katru darbinieku ir noslēgts Darba līgums, kura neatņemama sastāvdaļa ir Amatu apraksts. 

Skolas vadības organizācijā tiek realizēts komandas princips, kurā notiek pienākumu, tiesību un 

atbildības sadale, reizē savstarpēji informējot un koordinējot darbošanos visās skolas dzīves 

jomās. Notiek iknedēļas informatīvā sapulce (darāmās, organizējamās lietas tiek regulāri 

pārrunātas). Metodisko darbu skolā vada, koordinē un pārrauga direktora vietniece un metodisko 

komisiju vadītāji. Skolas vadība plāno ne tikai personāla, bet arī savu tālākizglītību, papildinot 

zināšanas skolvadībā, personālvadībā u.c. 

 Skolā ir izveidota Pedagoģiskā padome. Tā  ir skolas skolotāju pašpārvaldes institūcija, kas 

izveidota mācību un audzināšanas darba jautājumu risināšanai. Pedagoģiskā padome ir skolas 

vadības profesionāls padomdevējs mācību un audzināšanas un skolas attīstības jautājumos. Tā 

tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes mācību gadā, sēdes tiek protokolētas.  

Skolā ir izveidota arī vecāku padome kas sanāk pēc nepieciešamības. 

 

Vērtējums-labi. 

  

Kritērijs – 7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Skolai ir cieša un regulāra sadarbība ar dibinātāju daţādās jomās (budţeta plānošana, 

organizatoriski jautājumi, atbalsts projektiem u.c.). Ilūkstes novada pašvaldība veic skolas 
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grāmatvedības darbu. Pašvaldība pilnībā finansē skolas administrāciju un tehniskos darbiniekus, 

kā arī daļu no pedagogu atalgojuma, lai pilnībā īstenotu mūzikas un mākslas 20V mācību 

programmas. 

Skola sadarbojas ar Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālo kultūras centru, Izglītības un 

Zinātnes ministriju, Ilūkstes novada pašvaldību, Ilūkstes novada pagastiem kā arī cieša sadarbība 

ir ar Ilūkstes novada  vispārizglītojošajām skolām ( Ilūkstes 1. vidusskolu, Sadraudzības 

vidusskolu, Bebrenes profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, Subates pamatskolu, Eglaines 

pamatskolu), Ilūkstes novada kultūras centru, Ilūkstes novada bibliotēkām, Ilūkstes Bērnu un 

jauniešu centru,  Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaniņš”, Daugavpils novada  mūzikas 

un mākslas skolām, Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolu, Rēzeknes mūzikas 

vidusskolu,  PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu „Saules skola”, Latvijas Sarkano 

Krustu, visu konfesiju baznīcām. Skola ir atvērta sadarbībai un ieinteresēta jebkuru pozitīvu 

ideju uzklausīt un realizēt. Skola darbojas Latvijas Mūzikas izglītības iestāţu asociācijā un 

sadarbojas ar Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju. 

Vērtējums-labi. 

 

5. Citi sasniegumi - iestādei svarīgais, specifiskais 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes izglītības iestāde 

Ilūkstes novadā, kura atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā. Daudzi no skolas audzēkņiem dzīvo 

novada pagastos tādēļ, Ilūkstes novada pašvaldība atbalsta mūzikas un mākslas  skolas 

audzēkņus, nodrošinot pagastu bērnus ar transportu uz skolu, konkursiem un koncertiem. 

2017.gada decembrī skola svinēja savu 55 gadu darbības jubileju. Tas bija lielisks veids, 

kā atskatīties uz gadu gaitā paveikto, redzēt, kā skola augusi un attīstījusies, un mainījusies, ko 

sasnieguši absolventi. 

  Skola ir spējusi izdzīvot, pastāvēt un attīstīties, neskatoties uz  2009.gada konsolidācijas 

pasākumiem un tās  misija ir uzturēt un attīstīt kultūras vidi, iesaistot visus ieinteresētos novada 

iedzīvotājus.  

 Skola piedalās novada pasākumos, kā arī organizē koncertus, izstādes. Skolotāji radoši iesaistās 

novada sabiedriskajā un kultūras  dzīvē. 

 Skolā veiksmīgi darbojās 2 kori: vadītāja Daina Paukšte, Inga Ašķeļaņeca, vokālais ansamblis- 

Inga Ašķeļaņeca. 

 Skolai ir profesionāli, radoši un aktīvi pedagogi, kuri muzicē un piedalās koncertos kopā ar 

izglītojamiem, radoši mākslinieki kas aizrauj arī izglītojamos radošos darbos. Skola veido 

iestrādnes interešu izglītības programmām. 

   Veikta skolas ēkas, vestibila, sanitārā mezgla renovācija, labiekārtota skolas teritorija. 

Skola regulāri raksta un iesniedz projektus Kultūrkapitāla fondam un Latgales reģiona attīstības 

aģentūrai „Kultūras atbalsta projekti”. 
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6.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašvērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

Skolas stiprās puses 

o Visi skolotāji pārzina savas profesionālās ievirzes licencētās izglītības 

programmas prasības; 

o Skolotāji radoši plāno mācību saturu – izmantojot savas mācīšanas metodes; 

o Ir izstrādāta un ieviesta vienota vērtēšanas sistēma skolā; 

o Tiek izvērtēti, analizēti un uzskaitīti izglītojamo sasniegumi; 

o Finanšu līdzekļu plānošanā un sadalē tiek ņemts vērā visu skolas darbinieku 

vajadzības; 

o Pedagogi papildina savas zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos; 

o Skolā ir labvēlīgs mikroklimats; 

o Skolas vadības darba stils ir demokrātisks, darba metodes rosinošas, vadība ir 

ieinteresēta darba procesā un rezultātā; 

o Skola ir atvērta visam jaunajam; 

o Skolas vadības, pedagogu, darbinieku un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, 

savstarpēja cieņa un sapratne; 

o Skola regulāri informē sabiedrību par izglītojamo sasniegumiem un skolas 

aktualitātēm; 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

o Paplašināt darbu pie skolas tēla veidošanas; 

o Apvienot mūzikas un mākslas programmas vienā ēkā; 

o Pedagogu darba stila pilnveidošana; 

o Paaugstināt vecāku un izglītojamo līdzdalību mācību procesā; 

o Paaugstināt izglītojamo motivāciju mācīties; 

o Bibliotēkas, fonotēkas un videotēkas pilnveide; 

o Ieinteresēt izglītojamos kvalitatīvāk apgūt skolas mūzikas un mākslas piedāvātās 

mācību programmas; 

o Papildināt skolas materiālo bāzi, iegādājoties jaunus mūzikas instrumentus un 

mākslas programmai nepieciešamos mācību līdzekļus; 

o Aktualizēt un papildināt mācību priekšmetu programmu saturu; 
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o Attīstīt un pilnveidot kolektīvās muzicēšanas formas; 

o Rast iespēju visiem ieinteresētiem novada bērniem apmeklēt Ilūkstes Mūzikas un 

mākslas skolu; 

o Attīstīt mākslas izglītības programmu un izveidot datorklasi ; 

o Turpināt veidot mākslas rekvizītu fondu; 

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore  

Ilona Linarte-Ruža                        

____________________________________  

(vārds, uzvārds)                   (paraksts) 

                                                                                                                    

                                                                                                           Z.v. 

Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Stefans Rāzna                                                                 

__________________________________            

   (vārds, uzvārds)                                                                                        (paraksts)     

  

                                                                                                             Z.v. 

 2018.gada 5.aprīlī 


