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VIDZEMES JŪRMALAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

      Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu 1968. gadā dibinājusi Saulkrastu 

pašvaldība, tās pirmais nosaukums - Zvejniekciema Bērnu mūzikas skola. 

1995.  gadā  skolā  uzsāka  darbu mākslas  nodaļa  un  kopš  1997.  gada   skolas  vārds  ir 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola (VJMMS). Skolā mācās bērni un jaunieši no 

Saulkrastu, Limbažu un Salacgrīvas novadiem. Skolas darbības rādiuss – apm. 30 km. 

Mācības gan Saulkrastos, gan Zvejniekciemā notiek Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā 

esošās ēkās. Ir noslēgti Neapdzīvojamo telpu nomas līgumi.

Skolas juridiskā adrese ir Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV 2161. 

Ēkā  strādā  skolas  administrācija,  mūzikas  izglītības  programmas  apgūst  audzēkņi  no 

Saulkrastiem,  Zvejniekciema,  Skultes  (Limbažu  novads),  Liepupes  (Salacgrīvas  novads), 

Sējas (Sējas novads). 

Skolas direktore amatā strādā kopš 2005. gada, skolā – kopš mākslas nodaļas atvēršanas 

1995. gadā.

Skolas direktores vietniece amatā strādā kopš 1995. gada, skolā – kopš 1978. gada.

Mūzikas izglītības programmu apguve kopš pagājušā gadsimta 80-tajiem gadiem bija 

iespējama gan Zvejniekciemā, gan Saulkrastos, bet kopš 1998. gada Saulkrastos iespējama arī 

vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu apguve. Dažādās darbības vietas (kopskaitā 

piecas), organizētas, ievērojot skolas lielo darbības rādiusu, atbilstošu telpu nodrošinājumu, 

kā arī audzēkņu un viņu vecāku ērtības. Pēcpusdienās un vakara stundās tiek nodrošināta 

labāka izglītības sasniedzamība un lielāka audzēkņu drošība, mazāki un ērtāk veicami 

attālumi starp vispārizglītojošo skolu, mūzikas un mākslas skolu un mājām. 

Līdz ar to mācību darbs organizēts pēc ērtākas sasniedzamības, pieejamības principa. 

Skolā strādā 33 darbinieki, no tiem 27 ir pedagogi. Ar visiem darbiniekiem LR 

likumdošanā noteiktā kārtībā noslēgti darba līgumi, pievienoti darbu apraksti. 

          Skolai ir sava mūzikas un mākslas bibliotēka, kas reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā, 

strādā sertificētas bibliotekāres.  

         Darbojas arodbiedrība, ir noslēgts trīspusējs (skola – LIZDA – Saulkrastu novada dome) 

darba Koplīgums. Darbojas Skolas padome, Pedagoģiskā padome, priekšmetu metodiskās 

komisijas.

Skola strādā atbilstoši Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma prasībām, citām 
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ārējo  normatīvo  aktu  prasībām  izglītības  iestādēm,  saskaņā  ar  Nolikumu  un  iekšējiem 

normatīvajiem aktiem.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas darbību nosaka Nolikums, kas apstiprināts 

ar  Saulkrastu  novada  domes  sēdes  lēmumu. Skolas  darbs  tiek  organizēts  atbilstoši  LR 

likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Valsts  mērķdotācijas,  Saulkrastu  novada  domes  piešķirtos  finanšu  līdzekļus,  mācību 

līdzfinansējumu Skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite tiek 

realizēta Saulkrastu novada domes grāmatvedībā.

1.1. Izglītības programmas un izglītojamo skaits

Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skola  2015./2016.m.g.  īsteno  sekojošas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V.

   

     Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums Izglītojamo skaits 

uz 01.09.2016.

1. Vizuāli plastiskā māksla 105
2. Klavierspēle 45
3. Akordeona spēle 6
4. Vijoles spēle 3
5. Flautas spēle 16
6. Vokālā mūzika (kora klase) 9
7. Kokles spēle 8
8. Saksofona spēle 4
9. Sitaminstrumentu spēle 9
10. Ģitāras spēle 6
11. Klarnetes spēle 3
12. Eifonija spēle 1

 
Čella spēlē,  tubas spēlē,   trompetes spēlē un mežraga spēlē 2015./2016. mācību gadā nav 
audzēkņu.

1.2. Skolas absolventi

Izglītības programmā 2013.g. 2014.g. 2015.g.
Vizuāli plastiskā māksla 18 13 10
Klavierspēle 2 3 3
Akordeona spēle 1 - 4
Vokālā mūzika (kora klase) 1 1 2
Saksofona spēle 2 - -
Sitaminstrumentu spēle - - 2
Ģitāras spēle 1 1 -
Čella spēle - 1 -

Vijoles spēles, flautas spēles, kokles spēles, trompetes spēles, klarnetes spēles, eifonija 

spēles specialitātēs pēdējos gados absoleventi nav bijuši.
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1.3. Izglītojamo skaits Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā no Saulkrastu 

un citu novadu pašvaldībām

Pašvaldība 2013. g. 2014. g. 2015. g.
Saulkrastu 199 183 188
Limbažu 26 25 22
Salacgrīvas 6 5 5
Sējas 5 4 5
Carnikavas 72 - -

1.4. Vadības un pedagogu kvalifikācija

Skolā pilnībā nokomplektēts administratīvais, pedagoģiskais un tehniskais personāls, lai 

īstenotu gan profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.

Skolas administrācijas darbu un metodiskā darba vadību nodrošina:

Direktore;

Direktora vietniece mācību darbā 1 slodze;

Metodisko komisiju vadītāji – 6 (seši).

Skolas direktores izglītība: pedagoģiskā izglītība (Latvijas Mūzikas akadēmija), 

augstākā izglītība mākslā (Latvijas Mākslas akadēmija)  un humanitāro zinātņu 

maģistra grāds (Latvijas Mākslas akadēmija).

14 (četrpadsmit) pedagogi ir piedalījušies Eiropas Sociālā fonda darbības programmas

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā. 2 (divi)

pedagogi ir ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi, 10 (desmit) pedagogi ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi 

un 2 (divi) pedagogi 2. kvalitātes pakāpi.

Skolotāji regulāri tiek atbalstīti savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā: 

 Apmeklē tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus un seminārus; 

 Skolā notiek regulāra savstarpēja pieredzes apmaiņa;

 Dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem.

Izglītība Skaits     %
Augstākā profesionālā pedagoģiskā     

t.sk. bakalaurs 13 48%
t.sk. mācās, lai iegūtu bakalaura izglītību 1 4%
t. sk. maģistra grāds 13 48%
t.sk. mācās, lai iegūtu maģistra grādu - -
t.sk. doktora grāds - -
t.sk. mācās, lai iegūtu doktora grādu - -

        Kopā: 100%
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           1.5. Skolas tradicionālās ārpusstundu aktivitātes  

 Ikgadējās  Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolas  izglītojamo  noslēguma 

darbu izstādes Saulkrastu novada Kultūras namā "Zvejniekciems".

 Mācību semestru darbu skates 

 Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņiem - Zvejniekciemā, VJMMS telpās 

Saulkrastu novada Kultūras namā "Zvejniekciems";

 Saulkrastu  mākslas  nodaļas  audzēkņiem  -  Saulkrastos,  VJMMS  telpās 

Saulkrastu novada domē.

 Piedalīšanās Valsts konkursos.

 Piedalīšanās  dažādos  nacionālos  un  starptautiskos  mūzikas  un  vizuālās  mākslas 

konkursos.

 Ziemassvētku  laika  un  mācību  gada  noslēguma  koncerti  Kultūras  namā 

"Zvejniekciems" vai Saulkrastu novada domes zālē.

 Koncertu, koncertlekciju, izstāžu, muzeju apmeklējumi Rīgā.

 Vasaras plenērs - "Zaļā prakse" ik gadus vasarā.

 Vasaras  plenēra  audzēkņu  darbu  izstādes  Kultūras  namā  "Zveniekciems"  vai 

Saulkrastu novada domes foajē.

 Atklātie audzēkņu koncerti vecākiem.

 Draudzības koncerti ar pierīgas skolu mūzikas nodaļu audzēkņu kolektīviem.

 Koncerti  Zvejniekciema  vidusskolā,  Saulkrastu  pirmsskolas  izglītības  iestādē 

"Rūķītis", Limbažu novada Skultes bērnudārzā un Saulkrastu sociālajā mājā.

 Starptautiska vizuālās mākslas un mūzikas konkursa "Saules krasts" organizēšana, 

koncerta organizēšana, izstādes noformēšana, ekspozīcijas iekārtošana, žūrijas darba 

koordinēšana.

1.6. Skolas finansiālais nodrošinājums

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

uzskaiti  veic  Saulkrastu  novada  pašvaldības  grāmatvedība.  Skolas  budžeta  izlietojums  ir 

mērķtiecīgs un racionāls. Skola divas reizes gadā veic rakstisku atskaiti Kultūras ministrijai 

(turpmāk tekstā - KM) par valsts mērķdotācijas izlietojumu saskaņā ar finansēšanas līgumu 

starp KM, Saulkrastu pašvaldību un skolu. 

Skola strādā, lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus no Valsts Kultūrkapitāla fonda, 

ziedotājiem, kā arī sadarbībā ar pašvaldību - lai piesaistītu finanšu līdzekļus no ES fondiem.
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Ieņēmumu avots

 

2014.g.

EUR

2015.g.

EUR

Plāns

2016.g.

EUR

Iestādes budžeta izpilde
Valsts dotācija, 

(t.sk. Soc. apdrošināšanas obligātās    

iemaksas)

138 719,00 115 627,00 110 052,00

Pašvaldības budžets, 

(t.sk. vecāku līdzfinansējums)

154 692,00 142 571,00 159 357,00

vecāku līdzfinansējums 

(par vienu izglītojamo mēnesī)

17,00 17,00 17,00

Citi ienākumi, t.sk.  ziedojumi 750,00 500,00 -
VKKF finansējums - 1500 3 870,00

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

(IEPRIEKŠĒJO GADU 

PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI)

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pamatmērķi ir noteikti skolas Nolikumā, 

skolas ikgadējā mācību darba plānā un Saulkrastu novada attīstības plānā. 

Saulkrastu  novada  attīstības  plāns  aptver  laika  periodu  no  2014.  –  2020.  gadam. 

Saulkrastu novada attīstības plānā norādīta:

VJMMS infrastruktūras pilnveidošana un jaunu telpu nodrošināšana Saulkrastos mūzikas un 

mākslas izglītībai: ēkas iegāde vai jaunbūve. 

Dažādu  arodu  meistarklases,  radošās darbnīcas  (ar  iespēju  izstādīties)  Saulkrastu  novada 

tūristiem, ko nodrošinātu pašvaldība sadarbībā ar VJMMS.

 VJMMS  pedagogu  izglītošana  darbā  ar  specializētajām  mūzikas  un  mākslas 

datorprogrammām, interaktīvajām tehnoloģijām.

 VJMMS  pedagogu  nodrošināšana  ar  portatīvajiem  datoriem,  e-klases  ieviešana 

kultūrizglītībā.

 Specializēto IT programmatūru nodrošināšana VJMMS mācību procesam.

 VJMMS bibliotēkas pilnveide.

 Citas uz profesionālās ievirzes izglītības kvalitāti vērstas darbības.

Skolas darbības mērķis ir veidot kvalitatīvu, radošu izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības  procesu,  kas  nodrošinātu  profesionālās  ievirzes  mūzikas  un  mākslas  izglītības 
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programmās noteikto pamatmērķu sasniegšanu. 
2.1. Izvirzītās prioritātes un mērķi

Definēti  VJMMS darbības  mērķi  un  noteiktas  prioritātes  to  sasniegšanai  gan  skolas 

mērogā, gan Saulkrastu novada attīstības kontekstā. 

Prioritātes:

 kvalitatīvu, profesionālu zināšanu sniegšana, mācību prasmju, iemaņu un attieksmju 

veidošana un attīstīšana;

 jautājuma par jaunu mācību telpu iekārtošanu Saulkrastos secīga risināšana;

 labvēlīgas radošās, estētiskās un psiholoģiskās vides veidošana Saulkrastu novadā;

 materiāli  tehniskās  bāzes  mērķtiecīga  pilnveide  VJMMS  Saulkrastu  un 

Zvejniekciema nodaļās. 

Pamatmērķi: 

 nodrošināt  ikvienam  izglītojamajam  iespēju  apgūt  zināšanas,  prasmes,  iemaņas 

mūzikā, mākslā, radošajos amatos;

 veicināt izglītojamā harmoniskas radošas personības veidošanos un attīstību, veidot 

pamatu tālākai profesionālajai izglītībai;

 veidot  motivāciju  izglītības  turpināšanai  profesionālās  vidējās  un/vai  augstākās 

izglītības pakāpē;

 izkopt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, sabiedrību kopumā, 

savu novadu un valsti.

Profesionālie mērķi:

 nodrošināt  izglītojamajiem labu,  uz klasiskiem pamatiem, kā arī  radošumā bāzētu 

profesionālās ievirzes izglītību;

 turpināt nodrošināt, pilnveidot izglītības kvalitāti;

 pilnveidot profesionālās ievirzes izglītības programmas, regulāri aktualizējot mācību 

tēmas un uzdevumus, radīt skolas piedāvājumu interešu izglītības jomā;

 pilnveidot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi - telpas un to aprīkojumu;

 turpināt radošo sadarbību ar citām mūzikas, mākslas, dejas skolām Saulkrastu novada 

Sadraudzības pilsētās, kā arī citiem ārvalstu partneriem.

2.2. Rezultāti

 izstrādātas kopumā 15 profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V;

 programmu īstenošanai piesaistīti profesionāli pedagogi, radošas personības;

 pedagogu  profesionālā  meistarība  regulāri  pilnveidota  dažādos  kursos,  semināros, 
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festivālos, konkursos Latvijā, un ārzemēs - Lietuvā (ik gadus kopš 2007. gada);

 pašvaldība  Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolas Saulkrastu  nodaļas 

mūzikas  un  mākslas  izglītībai  telpu  nodrošinājumam  iegādājusies  īpašumu 

Saulkrastos, Noliktavas ielā 10;

 ar Saulkrastu novada pašvaldības atbalstu  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skola  iegādājusies  kokli,  elektronisko  bungu  komplektu,  marimbu,  akordeonu, 

portatīvos  datorus,  printerus,  kopētājus u.c.  mācību darbam nepieciešamo,  aktuālo 

materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī mūzikas un mākslas bibliotēkas krājumus;

 ar Lauku Atbalsta dienesta (LAD) atbalstu, realizējot projektu,  Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skola 2014. gadā iegādājusies jaunus mūzikas instrumentus - 

pianīnus, saksofonus, flautas, vijoles;

 ar  Valsts  Kultūrkapitāla  fonda  (VKKF)  atbalstu,   realizējot  projektu,  Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 2015. gadā iegādājusies portatīvo datortehniku ar 

mākslas  programmu  nodrošinājumu,  projektorus  un  pārnēsājamos  lielformāta 

ekrānus;

 Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skola iesaistījusies  Starptautiskos 

Draudzības projektos ar Šauļu 2. Mūzikas skolu un Neringas (Kuršu kāpa) Mākslu 

skolu Lietuvā.

 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 2016. gadā sagatavojusi un iesniegusi 

mērķprojektu VKKF mākslas izglītības materiāli tehniskā nodrošinājuma pilnveidei, 

tiek gatavots  mērķprojekts "VJMMS mūzikas  izglītības materiāli  tehniskās bāzes 

uzlabošana".

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE. 

DARBA UZLABOJUMS.

Akreditācijas  komisija,  kura  veica  Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolas 

akreditāciju 2010. gadā, piešķīra akreditāciju uz 6 gadiem, nesniedzot konkrētus ieteikumus 

darbības pilnveidei. Tomēr, lai nodrošinātu skolas mērķtiecīgu attīstību, laika periodā kopš 

2010. gada veikti virkne uzlabojumu.

 1) Lai risinātu telpu kvalitātes jautājumu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

vajadzībām, Saulkrastu pašvaldība veikusi divu mācību klašu un palīgtelpu pārplānojumu un 

kvalitatīvu  remontu  (jauni  grīdas  klājumi,  elektroinstalācijas,  sanitāro  mezglu  izbūve) 

Saulkrastu mākslas un mūzikas nodaļu vajadzībām Saulkrastos, Raiņa ielā 8.

2) Lai  risinātu  Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolas  ēkas  Zvejniekciemā, 
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Ostas  ielā  15  ekspluatācijas  drošības  jautājumus,  ēkai  uzlikts  jauns  jumts,  ievilkts  jauns 

ūdensvads, veikti skolas pagalma un zaļās zonas labiekārtošanas darbi.

3)  Skolas  interjeros  ik  gadus  veikti  remonti  -  izremontētas  divas  teorijas  klases, 

sitaminstrumentu, kokles klases, skolotāju istaba, vadības kabinets Ostas ielā 15 (mūzikas 

izglītībā) un veikts kompozīcijas klases, grafikas klases un bibliotēkas telpas remonti Atpūtas 

ielā 1B (mākslas izglītībā).

4)  Lai  risinātu  skolas  audzēkņu,  darbinieku  ikdienas  drošības  jautājumus,  uzstādīta 

ugunsdrošības  un  apsardzes  centralizētā  signalizācija  trīs  darbības  vietās  Ostas  ielā  15, 

Atpūtas ielā 1b un Raiņa ielā 8. Pārējās divās darbības vietās _ saulkrastos Smilšu ielā 3 un 

Raiņa ielā 6  (Saulkrastu pamatskolas un Saulkrastu vidusskolas telpās) ugunsdrošības un 

apsardzes centralizētā signalizācija uzstādīta jau agrāk.

5) Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola ir veikusi ievērojamu darbu, lai skolas 

izglītojamo  noslēguma  darbi  būtu  redzami  un  ietekmētu  pilsētvidi,  sabiedrisko  telpu 

interjeros.  Veikts  ārsienas  gleznojums  un  noformējums  Saulkrastu  sociālajai  mājai, 

monumentāli sienu gleznojumi Zvejniekciema vidusskolā un Saulkrastu bibliotēkā.

6) Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas un mākslas bibliotēkas fonds 

papildināts ar profesionālo literatūru vairāk par 250 vienībām, ko veido mūzikas ieraksti, 

DVD, nošu materiāli, teorētiskā literatūra, mākslas un mūzikas mācīšanas metodika, mākslas 

reprodukciju albūmi, monogrāfijas u.c.

7) Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolas pedagogi  pilnveidojuši  savu 

profesionālo, pedagoģisko darbību, tostarp ar atbilstošiem materiāliem papildinot pedagogu 

darba kvalitātes novērtējumu „portfolio”, kā arī  strādājuši radošo darbu - veidojot mākslas 

personālizstādes, grupu izstādes, koncertus.

4. IESTĀDES SNIEGUMS 

KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS

JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS

Kritērijs – 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas.

1.1.1.  Izglītības  iestādes  īstenoto  izglītības  programmu  atbilstība  normatīvajām 

prasībām.

Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolā tikusi  licencēta  profesionālās  ievirzes 

izglītības programma vizuālajā mākslā un mūzikas izglītības programmās ar kodu 10V, kas 

uzskatāma par ierobežotas kvalitātes un samazināta apjoma programmu ekonomiskās krīzes 
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apstākļiem, valsts ierobežota finansējuma apstākļos. 10V programmas nav tikušas īstenotas.

Pateicoties  racionālai  finansiālo  līdzekļu  -  valsts  mērķdotāciju  sadalei  un  Saulkrastu 

novada pašvaldības atbalstam, tikušas realizētas tikai 20V programmas. 

2016. gada 25. februārī izsniegtas jaunas 20V licences:

 Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00 1,  īstenošanas ilgums 2455 stundas 7 gados. 

Programmas  noslēgumā audzēkņi  izstrādā  nobeiguma  darbu  un  saņem apliecību  par 

profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu. 

 Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 20V 211 01 1,  īstenošanas ilgums 2030 stundas 8 gados.

 Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 20V 211 01 1,  īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 

gados.

 Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 20V 211 02 1 īstenošanas ilgums 2152 stundas 8 gados.

 Stīgu instrumentu spēle – čella spēle 20V 211 02 1 īstenošanas ilgums 2152 stundas 8 gados.

 Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle 20V 211 02 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 gados.

 Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle 20V 211 02 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 gados.

 Sitaminstrumentu spēle 20V 211 04 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 gados.

 Pūšaminstrumentu spēle  – saksofona spēle  20V 211 03 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 

gados.

 Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle 20V 211 03 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 gados.

 Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle 20V 211 03 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 gados.

 Pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle 20V 211 03 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 gados.

 Pūšaminstrumentu spēle  – trompetes spēle  20V 211 03 1 īstenošanas  ilgums 1697 stundas 6 

gados.

 Pūšaminstrumentu spēle – mežraga spēle 20V 211 03 1 īstenošanas ilgums 1697 stundas 6 gados.

 Vokālā mūzika - Kora klase  20V 211 06 1 īstenošanas ilgums 2572 stundas 8 gados.

Programmu noslēgumā izglītojamie kārto beigšanas eksāmenu specialitātē, solfedžo un 

saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu  īstenošanas dokumentāciju veido: 

•  Mācību priekšmetu programmas; 

•  Stundu skaita aprēķins.

Mācību procesa nodrošināšanai un kontrolei skolā ir nodrošināti: 

•  Stundu saraksti ar telpu noslogojuma plānu; 

•  Audzēkņu sadalījums pa klasēm/kursiem; 

•  Mācību sekmju un kavējumu uzskaites žurnāli (t. sk. individuālo nodarbību, 

grupu (klases, kursa) žurnāli; 

•  Audzēkņu uzskaite; 
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•  Ziņas par audzēkņiem; 

•  Rīkojumi par uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu; 

•  Skolas mācību gada pasākumu plāns. 

Skolā izstrādāti un apstiprināti noteikumi “Par audzēkņu uzņemšanu Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolā”.

1.1.2. Izglītības programmas īstenošanas plānošana

Skolas stundu saraksts  ir  izveidots  pārskatāmi visam mācību gadam. Stundu saraksti 

mūzikas un mākslas izglītībai tiek plānoti atbilstoši licencētajām izglītības programmām pa 

mācību priekšmetiem, nedēļas dienām un sadalījumu klasēs/kursos. Stundu saraksti pieejami 

uz ziņojumu dēļa skolas darbības vietās Zvejniekciemā Ostas ielā 15 un Atpūtas ielā 1b, 

Saulkrastos, Raiņa ielā 8. 

Stundu  sarakstu  sastāda  direktores  vietniece,  konsultējoties  ar  mācību  priekšmetu 

pedagogiem, apstiprina skolas direktore.

Stundu saraksta izstrādē tiek ņemts vērā:

 izglītības programmās noteiktais stundu daudzums;

 Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolu darba grafiks;

 iespēju  robežās  -  sabiedriskā  transporta  un  Zvejniekciema  vidusskolas 

transporta  kustību saraksti saistībā ar izglītojamo nokļūšanu mājās;

 izglītojamo vecumposmi - attiecīgi jaunākajiem rodot iespēju mācību stundas 

apmeklēt agrākās pēcpusdienas stundās,  neveidojot  nelietderīgu brīvo laiku 

starp  vispārizglītojošo  skolu  mācību stundu beigām un  Vidzemes  jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolas stundu sākumu;

 izglītojamo  dzīvesvietu  -  mūzikas  izglītībā  skolai  tuvāk  dzīvojošajiem 

paredzot  atšķirīgus  individuālo  stundu  laikus  salīdzinot  ar  izglītojamajiem, 

kuri  lieto  sabiedrisko  transportu  vai  Zvejniekciema  vidusskolas  transportu 

nokļūšanai mājās;

 iespēju  robežās  -  citu  Saulkrastu  novadā  pieejamo  fakultatīvo  nodarbību 

laikus, izglītojamo noslodzi Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolu interešu 

izglītības pulciņos.

Par aktuālām izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie, vecāki un pedagogi tiek informēti, 

lietojot  iespējamos  saziņas  līdzekļus  -  mobilos  tālruņus,  elektronisko  saziņu,  izglītojamo 

dienasgrāmatas (mūzikas izglītībā).

Stundu  sarakstos  tiek  pieļautas  izmaiņas  gadījumos,  kad  skola  organizē  koncertus, 
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braucienus  uz   izstādēm,  muzejiem,  koncertlekcijām,  kā  arī  gadījumos,  kas  saistīti  ar 

pedagogu profesionālās pilnveides kursiem, dalību semināros u.c.

Pamatojoties uz profesionālās ievirzes izglītības programmās uzrādīto mācību stundu 

apjomu,  tiek  izstrādātas  atbilstošas  priekšmetu  mācību  programmas.  Tās  tiek  īstenotas 

atbilstoši  licencētajām  programmām,  tajās  ietvertajiem  mērķiem  un  uzdevumiem. 

Programmas tiek sastādītas, ievērojot priekšmetu paraugprogrammu norādes un ieteikumus. 

Tiek  plānota  un  īstenota  mācību  satura  apguves  secība,  tēmu  apguvei  paredzētais  laiks, 

mācību  līdzekļi  un  metodes.  Tiek  paredzētas  dažādas  vērtēšanas  formas  un  metodiskie 

paņēmieni,  mācību  uzdevumu  diferenciācija,  individuāla  pieeja.  Skolotāju  izstrādātajās 

programmās  regulāri  tiek  veiktas  vajadzīgās  korekcijas,  programmas  tiek  aktualizētas. 

Aktualizācija nepieciešama, sekojot kopējai profesionālās ievirzes izglītības attīstībai valstī, 

atbalstot nozarē nepieciešamo. 

Mācību priekšmetu programmas satur:

 mācību priekšmetu mērķus, uzdevumus;

 mācību saturu;

 mācību  satura  apguves  secību,  priekšmetu  stundu  sadalījumu  pa 

klasēm/kursiem, kā arī apguvei paredzēto laiku (stundas);

 mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu.

1.1.3. Izglītības programmas satura pilnveide.

Mācību  priekšmetu  programmu saturs  tiek  veidots  kā  vienots  zināšanu,  prasmju  un 

iemaņu apguves kopums, kas sastāv no atsevišķām tēmām un uzdevumiem. Uzdevumi tiek 

plānoti tā, lai būtu saprotami konkrētajam izglītojamo vecumam un atbilstu viņu interesēm 

un priekšstatiem no saprotamā, jau zināmā, uz jauno. 

Skolā darbojas  izglītības programmas satura izvērtēšanas  sistēma,  tās  ietvaros  skolas 

vadība  un  pedagogi  veiksmīgi  sadarbojas  izglītības  un  mācību  priekšmetu  programmu 

pilnveidē. 

Skolotāji  izstrādā  mācību  priekšmetu  programmas  individuālajai  apmācībai  (mūzikā, 

specialitātes stundām) un grupu (klašu, kursu) izglītībai atbilstoši apstiprināto programmu 

prasībām  un  priekšmetu  specifikai.  Tiek  īstenota  diferencēta  pieeja  katra  izglītojamā 

mācīšanā  – nodrošināts  papildu  darbs  gan ar  izglītojamajiem,  kuriem ir  grūtības  mācību 

vielas apguvē, gan ar talantīgākajiem izglītojamajiem, gatavojot viņus konkursiem.

Metodisko  komisiju  darbu  vada  pedagogi,  kas  izvirzīti  pedagoģiskajā  sēdē  un 
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apstiprināti ar direktores rīkojumu. Metodisko komisiju sēdes tiek protokolētas.

Metodiskās  komisijas  analizē  izglītojamo  mācību  rezultātus  semestru  noslēgumos, 

noskaidrojot  stiprās  un  vājās  puses  attiecīgo  programmu  apguvē.  Metodisko  komisiju 

vadītāji sniedz informāciju par mācību un radošo darbību nodaļās Pedagoģiskajās sēdēs - 

regulāri divas reizes mācību gadā, kā arī pēc nepieciešamības - biežāk. Metodiskā komisija 

sniedz ieteikumus mācību programmu pilnveidošanai, analizē un izvērtē mācību programmu 

atbilstību  programmas  prasībām,  nozares  nostādnēm,  izglītojamo  zināšanu  un  iemaņu 

līmenim,  rūpējas  par  jaunākās  informācijas  apriti  mūzikas  un  mākslas  specialitātēs. 

Metodiskajā darbā tiek iesaistīti visi mūzikas un mākslas priekšmetu pedagogi.

Metodisko komisiju ieteikumi tiek ņemti vērā, izdarot mācību programmās korekcijas, 

veicot  uzlabojumus.  Ja  tiek  veiktas  izmaiņas,  tās  sabalansē  ar  pārējo  priekšmetu 

programmām.

 Skolas  vadība veicina pedagogu savstarpēju sadarbību,  pārrauga mācību priekšmetu 

programmu izstrādi, sniedz pedagogiem konsultācijas, nodrošina resursus informācijas jomā.

Vērtējums - labi.

JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte

Mācību process ir īpaši organizēta izglītojamā un skolotāja mijiedarbība mācību situācijā, 

kuras rezultātā notiek izglītojamā personības pilnveide. 

2.1.1. Mācību procesa organizācija

Mācību stundas notiek atbilstoši stundu sarakstam un mācību plānam. 

Metodiskās komisijas regulāri analizē, izvērtē mācību procesu un sasniegtos rezultātus.

Mācību gada noslēgumā pedagogiem ieteicams veikt mācību satura pašvērtējumu. 

Mācību nodarbību uzskaites žurnālā redagogi regulāri ierakstīta mācību tēmas, veicamos 

uzdevumus, veic kavējumu uzskaiti, pēc nepieciešamības - ikdienas darba, atsevišķu ieskaišu 

vērtējumu. Direktores vietniece regulāri veic mācību nodarbību uzskaites žurnālu pārbaudes.

Regulāri notiek mācību procesa analīze un pedagogu darba kvalitātes vērtēšana.

14 (četrpadsmit) skolas pedagogi ir piedalījušies ESF rīkotajā projektā “Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (t.sk. 5 pedagogi 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ieguvuši savās pamatdarbības vietās - Liepupes 

vidusskolā, Saulkrastu vidusskolā, Zvejniekciema vidusskolā), bet 9 (deviņi) pedagogi 

kvalitātes darbības novērtējumu sanēmuši Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā.

Skolā tika izveidota pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisija, ko vadīja skolas
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direktore. Divu gadu garumā tika veikta pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana, vērojot

stundu vadīšanu, izglītojamo uzstāšanos mācību koncertos, dalību skatēs un izstādēs, 

pārcelšanas un beigšanas eksāmenos. 

Komisija iepazinās ar pedagogu portfolio, izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un

izglītojamo sasniegumu analīzes materiāliem. Pedagogiem tika piešķirtas pedagogu

profesionālās darbības kvalitātes pakāpes. 

Izglītojamo reģistrācija un uzskaite tiek veikta VIIS, kā arī  skolas lievedības iekšējā 

uzskaitē. Mācības uzsākot, tiek ievietas Personu lietas.

Mācību gadu noslēdzot, personu lietās tiek ierakstīts vērtējums.

Izglītojamajam absolvējot skolu vai kādu citu apstākļu dēļ pārtraucot mācības, Personu 

lietas  tiek  slēgtas.  Par  to  liecina  ieraksts  Personas  lietā  un  attiecīgs  ieraksts  izglītojamo 

reģistrācijā, tostarp VIIS.

Mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši un daudzveidīgi mācību līdzekļi un materiāli:

mūzikas izglītībā - 

 mūzikas instrumenti

 foto un video materiāli, citi mūzikas ierakstu materiāli;

 nošu materiāli;

 individuālie mācību līdzekļi, mācību grāmatas teorijas priekšmetiem;

 dažādi informatīvi materiāli, plakāti, reprodukcijas;

 interneta resursi;

 nošu rakstības programmas “Sibeliuss”;

  dažādi palīglīdzekļi specialitāšu nodrošināšanai;

mākslas izglītībā - 

 foto un video materiāli;

 uzstādījumu priekšmeti - dažādi sadzīves priekšmeti, drapērijas;

 grāmatas, reprodukcijas;

 interneta resursi;

 mākslas datorprogrammas “Adobe Photoshop”, “Adobe Ilustrator”, 

“InDesign”, “Corel Draw”, “FlipBook”;

 instrumenti praktisko darbu, veidošanas, grafikas nodrošināšanai;

 krāsas (guaša, akrils, pastelis, akvarelis);

 plastiskie materiāli (plastilīns, plastika);

 grafiskie materiāli (dažādas cietības zīmuļi, sangīna, ogle, tuša); 
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 apdedzināšanas krāsns;

 grafikas spiede;

 stelles;

 tāfeles, uzstādījumu galdi, molberti.

Mācību procesam pieejami datori ar interneta pieslēgumu, printeri, kopētāji, skeneris.

2.1.2. Mācību metožu daudzveidība

Mācību procesa kvalitāte tiek nodrošināta, pedagogiem izmantojot dažādas mācību un 

satura apguves metodes.  Skolotāju izmantotās metodes ietver darba teorētisku skaidrojumu 

un paraugdemonstrējumus.  Skolotāju  darba  metodes  ir  daudzveidīgas  un  ir  samērojamas 

izglītojamo vecumu, individuālajām spējām, kā arī atbilst mācību priekšmetu specifikai un 

mācību satura prasībām.

Savā  darbā  skolotāji  pielieto  arī  grupu,  pāru  un  projekta  darba  metodes.  Skolotāji 

pārzina mācāmo priekšmetu, izglītojamajiem profesionāli tiek izskaidroti uzdevumi, dažādi 

to veikšanas paņēmieni. 

Skola  nodrošina  izglītojamos  ar  atbilstošām mācību grāmatām mūzikas  teorētiskajos 

priekšmetos  un  kopētiem  mācību  materiāliem.  Specialitātes  pedagogi  nodrošina  savus 

audzēkņus ar daudzveidīgiem nošu materiāliem instrumenta spēles  apguvē gan no skolas 

bibliotēkā esošiem nošu krājumiem, gan no pedagogu personīgām bibliotēkām, gan plaši 

izmantojot interneta sniegtās iespējas. 

Lai nodrošinātu pedagoģisko personālu visu licencēto programmu sekmīgai īstenošanai, ir

piesaistīti pedagogi arī no Rīgas, Siguldas, Liepupes, kā arī topošā jaunā speciāliste - Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente.

Skolas pedagoģiskā personāla darba pieredze:

Pedagoģiskā darba stāžs* Pedagogu skaits

0-5 gadi 2

5-10 gadi 1

10 un vairāk gadi 24
* Dati uz 01.09.2015.

Skolotāji  rosina  un motivē  izglītojamos  secīgam,  mērķtiecīgam darbam,  māca vērtēt 

savu darbu.  Visiem izglītojamajiem tiek radītas iespējas parādīt savas prasmes audzēkņu 

vakaros, ieskaitēs, koncertos, bet talantīgākie, darba spējīgākie, mērķtiecīgākie audzēkņi tiek 

virzīti konkursiem, festivāliem.

Pedagogi radoši strādā pie mācību materiālu sagatavošanas ikdienas pārbaudes
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darbiem un noslēguma eksāmenu darbiem. Katru semestri pedagogs sastāda individuālo

plānu katram audzēknim instrumenta spēles apguvei saskaņā ar mācību programmu,

izvērtējot konkrētā audzēkņa dotības un darba spējas. 

Ikdienas  mācību  procesā  nodrošināta  mūzikas  ierakstu  klausīšanās  (koncertu,  operu 

videoieraksti)  un  to  analīze.  Skolotāji,  izmantojot  tehnoloģiju  iespējas,  veic  audzēkņu 

uzstāšanās ierakstus, vēlāk kopīgi analizējot tos. Uzstāšanās prasmes, skatuves pieredzi un 

stāju izglītojamajiem attīsta piedalīšanās skolas koncertos. Jauna radoša pārbaudes forma ir 

atklātie  mācību  koncerti,  kuros  var  piedalīties  arī  vecāki.  Apmeklējot  profesionālu 

viesmākslinieku koncertus, audzēkņi dzird, redz dažādus mūzikas instrumentus, iepazīstas ar 

daudzveidīgu mūziku, iepazīst skatuves un uzstāšanās kultūru.

Katru  gadu  skola  organizē  koncertu  vai  operu  apmeklējumus,  bet  jaunāko  klašu 

izglītojamajiem  –  koncertlekciju  “LeNeSons”  apmeklējumus  (iegādājoties  ikgadējo 

abonementu uz četrām koncertlekcijām).

Skolā tiek abonēti, kā arī saņemti ar VKKF atbalstu mūzikas periodikas preses izdevumi 

“Figaro”, “Mūzikas saule”, “Partita”, kas tiek izmantoti mācību procesā.

Skolas  Klavieru  nodaļa  organizējusi  iekšējus  konkursus  par  dažādām tēmām  –  gan 

veltītus atsevišķu komponistu daiļradei, gan konkrētiem mūzikas žanriem.

 Mākslas  izglītībā  svarīgi  veicināt  iniciatīvu,  radošu  pieeju  mācību  apguvē,  radoši 

izpausties  mācību  darbos  -  piedaloties  skatēs,  izstādēs,  kā  arī  individuāli  (pēc  izvēles) 

strādājot pie konkursa darbiem. Mācību plāns pietiekami efektīvi veic izglītošanas funkcijas, 

taču moderno tehnoloģiju attīstība un augošā interese, nozares prasības šai jomā norāda uz 

nepieciešamību  ieviest  jaunus  mācību  priekšmetus,  vai  šo  tehnoloģiju  iekļaut  jau  esošo 

mācību priekšmetu saturā. Mākslas skolā tas veiksmīgi izdevies Kompozīcijas un Zīmēšanas 

(grafikas)  mācību  priekšmetā,  īstenojot  Valsts  Kultūrkapitāla  Fonda  atbalstīto  projektu 

“Materiāli  tehniskais  nodrošinājums  Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolas 

(VJMMS) izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” kompozīcijas, datorgrafikas un 

vizuālās mākslas pamatu mācību priekšmetu apguvei.”

Skolā tiek abonēti,  kā arī  saņemti ar VKKF atbalstu un pieejami mākslas periodikas 

preses izdevumi “Deko”, “Studija”, “Dizaina studija”, “Elle decoration”, kas tiek izmantoti 

mācību procesā. 

Mākslas izglītības programmas apguvē pielieto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus, 

jaunākās  tehnoloģijas.  Skolā  mākslas  izglītībā  ir  pieejami  8  datori,  tostarp  5  -  ar 

vektorgrafikas  un  rastra  grafikas  programmām  “Adobe  Photoshop”,  “Adobe  Ilustrator”, 

“InDesign”, “Corel Draw”, “FlipBook” nodrošinājumu un interneta pieslēgumu izglītojamo 
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un  pedagogu  vajadzībām.  Mācību  procesa  laikā  Interneta  pieslēgums  ir  brīvi  pieejams 

izglītojamajiem  un  darbiniekiem.  Portatīvie  datori  kopā  ar  multimediju  projektoriem, 

ekrāniem tiek izmantoti arī mācību priekšmetu apguvē un prezentācijās. 

Skolā  mākslas  izglītībā  izveidoti  metodiskie  fondi,  kas  pēc  nepieciešamības  tiek 

demonstrēti mācību procesā. Skolas metodiskais fonds regulāri tiek papildināts un atjaunots, 

iekļaujot labākos izglītojamo darbus. Ir izveidots prezentāciju arhīvs, uzskates darbi pieejami 

arī elektroniski - datoros.

Veicot skolas noslēguma darbu mākslas izglītībā, izglītojamie realizē izraudzīto tēmu 

praktiskā darbā, kurā tiek parādītas mācību procesā iegūtās zināšanas un prasmes.

2.1.3. Mācību procesa saikne ar reālo dzīvi

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, iesaistot izglītojamos gan 

atsevišķos  muzikālos  priekšnesumos,  gan  izbraukuma  un  novada  koncertos,  dažādu 

praktisku uzdevumu pildīšanā, tostarp plakātu zīmēšana skolas, novada kultūras sarīkojumu 

vajadzībām, apsveikuma kartiņu zīmēšana pašvaldības un skolas vajadzībām u.c.

Lai nodrošinātu mācību satura integrāciju praksē, skolā radītas iespējas katram

izglītojamajam vairākas reizes gadā uzstāties un demonstrēt savas prasmes un iemaņas

dažādos pasākumos - skolas mācību koncertos, pedagogu organizētajos audzēkņu vakaros

un atklātajos mācību koncertos. 

Lai pilnveidotu mācību procesu un nodrošinātu izglītojamo koncertpraksi, skola

regulāri piedāvā iespējas izglītojamajiem piedalīties koncertos arī ārpus skolas. Ik gadus tiek 

sniegti koncerti Zvejniekciema vidusskolā, Saulkrastu novada domē, Saulkrastu pirmskolas

izglītības iestādē “Rūķītis”, Skultes sākumskolā un bērnudārzā, Saulkrastu, Krimuldas un 

Skultes evaņģēliski luteriskajās baznīcās. Tiek organizēti arī pierīgas skolu Draudzības 

koncerti. Skola organizē arī dažādus koncertbraucienus, mācību ekskursijas un citus radošos 

un izglītojošos pasākumus, t.sk. operu, koncertu apmeklējumus. 

Visiem izglītojamajiem mākslas izglītībā ir paredzēta mācību prakse, kas notiek  katru 

gadu.  Atsevišķi  prakses  pasākumi integrēti  mācībās visa mācību gada laikā (piedalīšanās 

akcijās, dažādos pilsētas noformējuma un svētku pasākumos, muzeju prakse). Daļa prakses 

nodarbību jeb t.s. “zaļā prakse” notiek katra mācību gada noslēgumā jūnija/jūlija mēnešos. 

Jaunāko  kursu  izglītojamie  prakses  uzdevumus  veic  mācību  pamatvietu  tuvā  apkārtnē 

Zvejniekciemā, Saulkrastos, bet vecāko kursu izglītojamie – izbraukumā, nometnēs. Dažādu 

Latvijas kultūrvietu iepazīšanai katru gadu prakses tiek organizētas citā vietā, bet 2011. gadā 

mācību prakse notika Igaunijā, Sāremā salā, 2015. gadā - Lietuvā, Nidā - Kuršu kāpā. Par 

prakses - nometnes norisi ar izglītojamo vecākiem tiek slēgti Prakses līgumi, kārtota visa 
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nepieciešamā  saskaņojumu  un  izziņu  dokumentācija  nometnes  organizēšanai.  Prakses 

vadītāja ieguvusi sertifikātu nometņu vadīšanai. Prakses darbu rezultāti tiek izvērtēti prakses 

darbu skatēs, atpoguļoti mācību dokumentācijā, izglītojamo liecībās.  Praksi - plenēru vada 

pedagogi, bet prakses kopējo norisi koordinē skolas direktors. 

Mācību  praksē  tiek  iekļauta  arī  muzeju  pedagoģija,  izstāžu  un  radošo  darbnīcu 

apmeklējumi, kas notiek visu mācību gadu.

Regulāri tiek organizētas izglītojamo darbu izstādes Saulkrastu novada domē, Saulkrastu 

sākumskolā,  Zvejniekciema  vidusskolā  un  kultūras  nama  "Zvejniekciems"  izstāžu  zālēs, 

kurās tematiski tiek izstādīti gan skolas nobeiguma darbi, gan prakses un semestru, kā arī 

radošie - konkursu darbiņi. Izglītojamie regulāri piedalās valsts un starptautiskajos konkursos 

un darbu skatēs.

Vērtējums – labi.

Kritērijs – 2.2. Mācīšanās kvalitāte

Mācību procesa kvalitātes nosacījums un līdzeklis ir kompetenta mācīšanās. 

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana

2.2.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta

specifikai, kā arī izglītojamo vecumam. Skolā ir izstrādāts "Reglaments par izglītojamo

zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē".

Vērtēšana 10 ballu sistēmā sākas jau no 1.klases. Ikdienas vērtējumus visos mācību

priekšmetos, kā arī ieskaitēs, pārbaudes darbos, eksāmenos iegūtos vērtējumus mūzikas

izglītības pedagogi ieraksta katra izglītojamā dienasgrāmatā, kas ir būtisks informācijas avots

vecākiem, kā arī grupu vai individuālo nodarbību žurnālos (mūzikas un mākslas izglītībā),

kuros semestra vai mācību gada beigās pedagogs izliek semestra un gada vērtējumu.

Semestru noslēgumā izglītojamie saņem liecību. 

Analizējot vērotās stundas, var secināt, ka vērtēšanā tiek iekļauts arī izglītojamo 

pašvērtējums un savstarpējais vērtējums. 

 Pēc katras ieskaites vai eksāmena tiek analizēts katra izglītojamā sniegums -

izaugsme, pozitīvie sasniegumi, neveiksmes, kā arī kopīgi risināti metodiskie jautājumi

labāku rezultātu sasniegšanai. Visās ieskaitēs vienmēr piedalās attiecīgā priekšmeta

pedagogi un administrācijas pārstāvis (direktora vietniece vai direktore).

Pedagoģiskās  padomes  sēdēs  tiek  analizēti  mācību  sasniegumi,  detalizēti  pētītas 

situācijas, kad sekmes uzrāda nepietiekamu rezultātu, rasti iespējamie risinājumi situācijas 
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uzlabošanai. Sekmju dinamika tiek vērtēta vecāku sapulcēs un izglītojamo darbu skatēs.

Vērtēšanas rezultāti tiek ņemti vērā turpmāko mācību uzdevumu veidošanā.

Izglītojamie ar sekmju izvērtējumu iepazīstas pakāpeniski:

 mācību stundās, pabeidzot uzdevumu, tiek izvērtēts sasniegtais rezultāts;

 semestra  skatēs  tiek  vērtēti  semestra  darba  rezultāti,  uzsverot  pozitīvos 

sasniegumus konkrētos darbos;

 saņemot liecību ar semestra kopējā darba vērtējumu.

Visi ieskaišu un eksāmenu vērtējumi līdz ar izglītojamā uzstāšanās programmu

tiek ierakstīti protokola veidlapās, kuras sistematizētas lietas nomenklatūras mapēs.

Izglītojamo sekmes visos priekšmetos katra semestra un mācību gada beigās tiek apkopotas 

Sekmju kopsavilkuma žurnālā. Tās tiek analizētas metodisko komisiju un pedagoģiskās 

padomes sēdēs, secinājumi tiek izmantoti mācību procesa pilnveidei. Tiek veikta izglītojamo 

sasniegumu dinamikas analīze pa nodaļām, specialitātēm. 

Mācību gada noslēgumā gada vērtējumi tiek ierakstīti izglītojamo personas lietā. 

Vērtējums - labi.

JOMA - 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI.

Izglītojamo sasniegumi  parādās  stundu darba,  ieskaišu,  mācību  koncertu,  pārcelšanas  un 

noslēguma eksāmenu vērtējumos. Tiek analizēti sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot 

iespēju katram skolotājam izvirzīt turpmākā darba uzdevumus. 

Kritērijs - 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Audzēkņu ikdienas sasniegumi atspoguļojas mācību stundu darba vērtējumā kursu nodarbību 

žurnālos, kontroldarbu vērtējumos, mācību darbu starpskatēs un skatēs. 

Katrs  pedagogs  analizē  audzēkņu  sasniegumus  savā  mācību  priekšmetā,  attiecīgi  veicot 

uzdevumu diferencēšanu,  īpašu  uzmanību veltot talantīgo bērnu tālākai virzībai.

Mūzikas  un  mākslas  izglītībā  visos  mācību  priekšmetos  sekmes  tiek  vērtētas  ar  atzīmi, 

ikdienas darbā tiek lietots arī vērtējums “ieskaitīts”.

Izglītojamo sasniegumi tiek novērtēti 1.  un 2. semestru beigās, gan mācību gada noslēgumā.
Mākslas izglītībā audzēkņu veiksmīgākie darbi tiek apkopoti mapēs pa mācību priekšmetiem 

un veido labāko darbu krājumu fondu katrā mācību priekšmetā. 

Mācību programmā tiek iekļauti darbi dažādiem konkursiem un skatēm. 

Augstāki sasniegumi ikdienā ir jaunāko klašu/kursu izglītojamajiem, jo mācību saturs ir 

vieglāk apgūstams. Tā kā profesionālās ievirzes izglītība tiek īstenota paralēli vispārējai 

pamatizglītībai, izglītojamajiem, īpaši vecākajās klasēs, nepieciešams ieguldīt ievērojami 
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vairāk laika un darba, lai sasniegtu jēgpilnu zināšanu un prasmju līmeni. To paredz izglītības 

programmu apjomi, nosaka  ikdienas stundu saraksts.

Izglītojamie tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos – konkursos,

projektos, festivālos, koncertos, dažādās skolas ekspozīcijās, nacionālās un starptautiskās

izstādēs u.c.

Izglītības programmu sekmīgākajiem, aktīvākajiem audzēkņiem tiek piešķirtas Atzinības 

katra mācību gada sākumā (par iepriekšējo mācību gadu), kā arī skolu absolvējot.

Vērtējums - labi.

Kritērijs – 3.2. Izglītojamo sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos

konkursos.
Skola aktīvi piedalās reģionālos, valsts un starptautiskos pasākumos – konkursos un 

festivālos. Iepriekšējos trijos mācību gados  izglītojamie guvuši panākumus reģionālajos, 

valsts un starptautiskajos konkursos.

2012./2013. mācību gadā esam piedalījušies -
Starptautiskais jauno pianistu konkurss “Mūsdienu klasika” (Rīga) - divi Atzinības raksti;
2.Starptautiskais pianistu – zēnu konkurss “Spēlē zēni” (Rīga) - divi Atzinības raksti;
13. Starptautiskais mūzikas konkurss-festivāls “Mūzika bez robežām” (Druskininki, Lietuva) 
– 3. vieta;
Starptautiskais mūzikas festivāls “Programmatiskā klavieru mūzika” (Šauļi, Lietuva) – sešas 
Atzinības;
18. Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 
(Rīga) – dalība;
21.Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2013” (Sigulda) - dalība 
(sitaminstrumentu specialitātē);
43. bērnu zīmējumu konkurss (Taivāna) – nosūtīti 16 darbi;
Starptautiskais bērnu mākslas konkurss (Celje, Slovēnija) – nosūtīti 8 darbi, 1 Diploms.

2013./2014. mācību gadā esam piedalījušies -
Latviešu klaviermūzikas konkurss (Rīga) – 11 audzēkņu dalība;
2. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēlē (Inčukalns) – divas Atzinības;
Starptautiskais kameransambļu festivāls “Musica da camera” (Lietuva) – trīs ansambļu 
dalība;
Akordeonistu festivāls “Labam garastāvoklim” (Ogre, Latvija) – akordeonistu ansambļa 
dalība;
2. Starptautiskais jauno pianistu konkurss-festivāls “Terra Musica” (Druskininki, Lietuva) – 
Atzinība;
Valsts konkurss vijoļspēlē, 2. kārta – divu audzēkņu dalība;
Valsts konkurss dziedāšanā, 2. kārta – trīs audzēkņu dalība;
14. Starptautiskais mūzikas konkurss-festivāls “Mūzika bez robežām” (Druskininki, Lietuva) 
– 2. un 3. vieta.
2. vizuālās mākslas konkurss “Priekules ikars” (Priekule) – nosūtīti 4 darbi, divas 3. vietas 
(grafikā);
3. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Dažādā pasaule” (Balvi) – nosūtīti 17 darbi, 2 
Atzinības;
Starptautiskais bērnu mākslas konkurss (Celje, Slovēnija) – nosūtīti 12 darbi, 2 Diplomi.
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2014./2015. mācību gadā esam piedalījušies -
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. - 4. klavieru klašu audzēkņu konkurss “Saules krasts” 
- 3. vieta;
Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē – dalība 2. kārtā (3 audzēkņi), 1. vieta finālā 
(eifonija spēle);
Valsts konkurss sitaminstrumentu spēlē -  dalība 2. kārtā (1 audzēknis);
15. Starptautiskais mūzikas konkurss-festivāls “Mūzika bez robežām” (Druskininki, Lietuva) 
– 1. vieta (eifonija spēle);
22. Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2015” - 2 audzēkņu dalība;
2. Starptautiskais konkurss-festivāls “Flautas skaņas – 2015” (Šauļi, Lietuva) - Atzinība 
kameransamblim;
Komponista A.Altmaņa dziesmu konkurss “Ulbrokas vālodzīte” (Ulbroka) – 3 audzēkņu 
dalība;
Valsts konkurss vizuāli plastiskajā mākslā – 3 vieta fināla kārtā.
Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” (Jūrmala) - divas Atzinības 
(glezniecība);
5. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Saules krasts” - “Vējā” - 3. vieta (glezniecība) 
un 3. vieta (grafika), divi speciālie Diplomi un 7 Atzinības;
Leļļu filmu konkurss “Kikerigū” (Rīga) – 3. vieta (animācijas filma – skolas Nobeiguma 
darbs “Pičam pa pēdām”);
19. Starptautiskā bērnu un jauniešu grafikas biennāle (Toruņa, Polija) – Diploms.

2015./2016. mācību gadā esam piedalījušies -
9. Starptautiskais K.Izarta konkurss “Jaunais virtuozs” - 1. vieta (eifonija spēle);
Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” (Jūrmala) - 1. vieta un 
Atzinība (glezniecība);
Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Skola? Izglītība!” (Lidice, Čehija) – nosūtīts 21 
darbs.

Vērtējums - labi.

JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM

Kritērijs  –  4.1.  Psiholoģiskais  atbalsts,  sociālpedagoģiskais  atbalsts  un  izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).

Visiem skolas pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir 

izvietota  drošības  prasībām  atbilstoša  informācija  (evakuācijas  plāns,  norādes,  drošības 

instrukcijas u.tml.). Ir izstrādāti kārtības noteikumi ārpusstundu pasākumu organizēšanai.

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls mācību gada sākumā tiek iepazīstināti  ar 

iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem, kā arī instruēti darba drošības 

jautājumos. Ir izstrādātas atbilstošas instrukcijas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību 

izpildes kontrolei.

Izglītības  iestādei  ir  mācību  procesa  organizēšanai  nepieciešamā  informācija  par 

izglītojamo  veselību  un  individuālajām  vajadzībām.  Ir  pirmās  medicīniskās  palīdzības 
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sniegšanas aptieciņa. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir informēts, kā rīkoties 

traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.

Atbilstoši Darba aizsardzības likumam notiek skolas darbinieku instruktāža.

Skolā darba drošības un darba aizsardzības kontroli, ugunsdrošības, elektrodrošības un

pirmās palīdzības instruktāžas (tajā skaitā demonstrējumus) ik gadus mācību gada sākumā

veic firma "FNServiss", bet darbinieku ievadinstruktāžas - skolas vadība. Ir izstrādāti civilās 

aizsardzības plāni.

Drošības instrukcijas, iekšējās kārtības un darba aizsardzības noteikumi atrodas visiem 

pieejamā vietā lietvedībā. 

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

pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. 

Uzsākot  mācību gadu specialitāšu pedagogi  iepazīstina  audzēkņus ar  Ugunsdrošības, 

Darba drošības un Iekšējās kārtības  noteikumiem mācību telpās.  Pirms katra sarīkojuma, 

izbraukuma pasākuma audzēkņi tiek instruēti par drošību un kārtību izbraukuma pasākumā. 

Par minēto instruktāžu noklausīšanos audzēkņi parakstās drošības žurnālos. 

Operatīvo dienestu telefonu numuri, Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti audzēkņiem 

un vecākiem pieejamā vietā uz skolas informācijas stenda. 

Noslēgts  līgums  ar  apsardzes  dienestu  “Taipans”,  skolas  darbības  vietas  Zvejniekciemā, 

Ostas ielā 15 un Atpūtas iela 1b, Saulkrastos, Raiņa ielā 8, Raiņa ielā 6 un Smilšu ielā 3 

pieslēgtas centralizētajai apsardzei.

Skolā izstrādāti  un tiek ievēroti  arī  “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas datu 

aizsardzības noteikumi”, “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas datortehnikas un 

informācijas sistēmu lietošanas noteikumi”.

Vērtējums - labi.

Kritērijs – 4.2. Atbalsts personības veidošanā

Viss mācību process skolāir vērsts uz personības attīstību caur radošumu. Pati mākslas 

skolas  specifika   ļauj  pedagogam  ar  izglītojamajiem  veidot  individuālu  kontaktu,  kas 

pastiprināti rosina personības attīstību.

Cilvēka personības veidošanās ir  komplicēts process. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 

mākslas skolas vīzija ir redzēt savus absolventus kā harmoniskas, pilnvērtīgas personības, 

kas virzītas uz pašattīstību, kas vairo labo, skaisto, patieso ap sevi, savā ģimenē, novadā un 

pasaulē, jūt nepieciešamību pēc sakoptas vides. Lai to sasniegtu, pedagogiem sadarbībā ar 

vecākiem jāiegulda mērķtiecīgs darbs un atdeve.

Skolas uzdevums ir ne tikai nodrošināt izglītojamajiem mūzikas un mākslas zināšanu 
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apguvi, bet arī ieaudzināt valstiskuma, patriotisma, pienākuma apziņu. 

Pedagogi regulāri informē izglītojamos par iespējām, kā savus talantus parādīt citiem, 

par  piedalīšanos  konkursos  un  izstādēs.  Dažādas  balvas,  diplomi  un  atzinības  -  tālāka 

motivācija izglītojamo ieinteresētībai tikt novērtētiem, gūt gandarījumu piedaloties. Pedagogi 

regulāri strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem papildus, ārpus stundu laika, ja tiek izteikta 

vēlēšanās  darboties.  Arī  mācību  stundās  ir  iespēja  izvēlēties  komplicētākus  uzdevumus, 

saskaņā ar izglītojamo vēlmēm. Papildus strādājot ar talantīgajiem izglītojamiem, skolā tiek 

veicināts radošums, izglītojamo pārliecība par savām spējām un neatkarības izjūta, veidojas 

padziļinātas starppersonu attiecības, savstarpēja uzticēšanās. 

Mācoties Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā, ikviens izglītojamais gūst ne 

vien  zināšanas,  prasmes  un  iemaņas  mākslā  un  mūzikā,  bet  sakrāj  arī  zināmu  pieredzi, 

apmeklējot  koncertus  un  koncertlekcijas,  operas,  izstādes,  muzejus,  radošās  darbnīcas, 

piedaloties konkursos, plenēros u.c. Skolas uzdevums ir šo pieredzi sistematizēt. Svarīgi ir 

novērtēt  ikvienu  izglītojamo,  ikvienu  sasniegumu vai  piedalīšanos  konkursos,  koncertos, 

izstādēs vai radošo darbu muzejā, mākslas darbnīcās u.c. Viss minētais pilnveido, motivē 

izglītojamos un veicina harmoniskas personības attīstību. 

Ir  patiess  prieks,  ka  skolas  absolventi  izvēlas  tālāk  mācīties  mākslas  un  dizaina 

vidusskolās, ar mūziku saistītām specialitātēm, kā arī studēt arhitektūru, dizainu augstskolās.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā, ņemot vērā vairākas tās darbības vietas 

gan  mūzikā,  gan  mākslā,  nav  veidota  atsevišķa  izglītojamo  pašpārvalde.  Tomēr  Skolas 

padomes  sastāvā,  kā  tas  noteikts  Izglītības  likumā,  darbojas  audzēkņi  -  pa  vienam  no 

mūzikas un mākslas izglītības jomas. Izstrādājot katra nākamā gada budžeta plānu, ņemot 

vērā iespējas un skolas darba plānu, ieteikumi un vēlmes tiek uzklausītas un ievērotas. Tāpat 

izglītojamo priekšlikumi, vēlmes, intereses tiek pārrunātas pedagogu un izglītojamo kopīgās 

tikšanās reizēs, jo īpaši mācību gada sākumā un noslēgumā.  Īpaša tradīcija veidojas skolas 

absolventu vidū - izlaiduma dienā ar humoru un draudzīgu mudinājumu skolas pedagogiem 

izteikt pozitīvos un negatīvos secinājumus, rezumējot teju visā mācību laikā gūtās atziņas.

Skola vienmēr atbalstījusi izglītojamo radošo darbību. Izglītojamie - īpaši vecāko kursu 

audzēkņi  piedalās  arī  izstāžu  sagatavošanā  un  noformēšanā,  līdz  ar  to  pedagogu  vadībā 

iegūstot praktiskas iemaņas izstāžu vides veidošanā.

Mūzikas izglītībā aktīvākie audzēkņi paši iniciējuši atsevišķu koncertu un priekšnesumu 

izveidi, gan uzrunājot eventuālos koncerta dalībniekus, veicot atlasi,  sastādot programmu. 

Tas  veidojies  kā  pozitīvs  pārsteigums pedagogiem,  pārējiem izglītojamajiem,  vecākiem - 

skatītājiem kopumā.
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Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas telpās Kultūras namā "Zvejniekciems" 

Saulkrastu pašvaldības kultūras un sporta aģentūra svētdienās kā mūžizglītības programmu ir 

organizējusi  mākslas   izglītības  studiju pieaugušajiem, ikvienam interesentam.  Priecē,  ka 

studiju regulāri apmeklē ne tikai pieaugušie interesenti, bet arī  Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un  mākslas  skolas  absolventi  un  pat  tagadējie  audzēkņi.  Studija  jau  organizējusi  pirmo 

izstādi Saulkrastu bibliotēkā.  

Ir  izstrādāti  telpu  plāni  un  ieskicēti  turpmākas  darbības  plāni  modernai  -  nākotnes 

mūzikas un mākslas skolai jauniegādātajā īpašumā Saulkrastos, Noliktavas ielā 10.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola kā interešu izglītības programmu nākotnē 

labprāt  realizētu datormākslas  un grafikas  programmas.  Šīm programmām skolā veidojas 

labs  materiāli  tehniskais nodrošinājums,  ir  pedagogu resursi.  Jautājums jārisina saziņā ar 

Saulkrastu pašvaldību, Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām, Saulkrastu Kultūras un 

sporta aģentūru.

Vērtējums – ļoti labi.

Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Karjeras  izglītība  ir  svarīga  izglītības  procesa  sastāvdaļa.  Nozīmīga  ir  mērķtiecīga 

talantīgāko, darbaspējīgāko audzēkņu virzīšana izglītības turpināšanai mūzikas un mākslas, 

dizaina vidusskolās, augstskolās.

Pedagogi motivē izglītojamos turpināt mūzikas un mākslas izglītību, iepazīstina ar iespējām 

Latvijā to apgūt, sniedz nepieciešamo informāciju un palīdz sagatavoties iestājeksāmeniem. 

Skolā regulāri pieejama informācija par tālākajām izglītošanās iespējām, kas informatīvi 

izlikta  uz  ziņojuma  dēļa,  drukātā  veidā  bukletu  formā,  kā  arī  skolas  mājas  lapā 

www.vjmmskola.lv , sadaļā "Karjeras izglītība".

Skola rīkojusi atvērto durvju dienu apmeklējumus Rīgas mākslas, dizaina, amatniecības 

skolās un Mākslas akadēmijā. Skolā viesojušies Rīgas Amatniecības vidusskolas mācībspēki 

un audzēkņi, iepazīstinot izglītojamos ar mācību iespējām RAV (tagad - Rīgas mākslas un 

mediju tehnikums).

Skola  informē  potenciālos  izglītojamos  un  viņu  vecākus  abās  Saulkrastu  novada 

vispārizglītojošajās skolās  par Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas sniegtajām 

izglītības  iespējām,  gan  iespējamo  tālāko  izglītību.  Šādi  pasākumi,  tajā  skaitā  audzēkņu 

koncerti,  notiek  regulāri  -  mācību gadu uzsākot,  dažkārt  arī  mācību gadu noslēdzot.  Arī 

noslēdzot  mācību  gadu  skolas  absolventi  un  viņu  vecāki  saņem informāciju  par  tālākās 

izglītības iespējām.

Vidzemes jūrmalas  Mūzikas  un mākslas skola informācijai  izmanto savu mājas  lapu 
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www.vjmmskola.lv,  kurā  redzamas  aktualitātes,  plaši  programmu  un  mācību  priekšmetu 

apraksti,  apjomīgs  vizuālais  materiāls,  notikumu  -  sarīkojumu  pārskati,  skolas  radošās 

vēstures izklāsts, ieskats skolas pedagoģisko darbinieku vidē u.c., kā arī Saulkrastu novada 

mājas lapu www.saulkrasti.lv

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi regulāri piedalās dažādos gan 

Latvijas  mēroga,  gan  starptautiskajos  mūzikas  un  mākslas  konkursos.  Saulkrastu  novada 

pašvaldība  atbalsta  audzēkņu  un  pedagogu  centienus,  skolas  budžetā  ik  gadus  paredzot 

līdzekļus dalībai konkursos.

Izglītojamie guvuši mudinājumu, iedrošinājumu no pedagogiem, piedalījušies daudzos 

konkursos.Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas izglītojamo darbi ir pabijuši tādās valstīs kā 

Japāna, Somija, Zviedrija, Ēģipte, Polija, Lietuva, Slovēnija, Čehija, Malta, ASV, Austrālija. 

Iegūtas godalgotas vietas arī Valsts konkursos mākslā un mūzikā (2014. un 2015. gadā). 

Vērtējums – ļoti labi.

Kritērijs – 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skolas vadība atbalsta un veicina un plāno talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos,

festivālos un dažādos projektos. Konkursi veicina izglītojamo patstāvību konkursa darbu

izstrādāšanā, redzesloka paplašināšanu tēmas apguvē un profesionālos paņēmienus darba

procesā. Skola izvēlas raksturīgākos konkursus pēc profila un izglītojamo iespējām, kā arī

ņem vērā skolas programmu apguvi un rūpējas, lai netiktu traucēts ikdienas mācību process. 

Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamiem, veicina izglītojamo dalību

dažādos ar mākslu un mūziku saistītos pasākumos, izglītojamo iesaistīšanos dažādos novadā 

organizētos pasākumos - "Saulkrastu svētkos" u.c.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola budžetā ik gadus tiek paredzēti līdzekļi gan

dalības maksām, gan transporta pakalpojumu apmaksai. Papildus pedagoģiskais darbs

pedagogiem tiek apmaksāts iespēju robežās. 

Izglītojamiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ilgstoši kavējuši nodarbības, ieskaišu un eksāmenu

kārtošanai tiek pagarināts termiņš (lēmumi tiek pieņemti pedagoģiskās padomes sēdēs). 

Gan pedagogi, gan skolas vadība sadarbojas ar vecākiem (aizbildņiem), lai izprastu katra

izglītojamā problēmas, iespējas, vajadzības.

Ne  vienmēr  izglītojamajiem  šķiet  saistoši  risināt  sarežģītus  uzdevumus  mākslas 

izglītībā,  reizēm  uzdevumu  robežās  tiek  akceptēts  izvēlēties  izglītojamo  izpratnei  un 

interesēm atbilstošu uzstādījumu, vienlaikus darba uzdevumā strikti akcentējot programmā 

veicamo uzdevumu. Šāda pieeja ļauj izglītojamajiem pamatot, kritiskāk izvērtēt savu izvēli 

un vienlaikus apgūt nepieciešamās iemaņas izvēlētā uzdevuma veikšanai. Pedagogs ar savu 
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profesionālo  darbību  izglītojamo  zināšanu  un  prasmju  apjoma  līmenī  palīdz  nokļūt  līdz 

mērķim.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā arī mūzikas uzdevumu izvēlē iespējama 

personiska,  diferencēta  pieeja  -  pedagogam  demonstrējot  (atskaņojot)  vairākus 

programmatisko  uzdevumu  skaņdarbus,  un  kopīgi  izvēloties  tīkamāko,  izglītojamajam 

saistošāko.

Vērtējums –  ļoti labi.

Kritērijs – 4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Izglītības pieejamība izglītojamajiem ar redzes un dzirdes īpatnībām ir visās skolas darbības 

vietās. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā līdz šim nav izteikuši vēlmi mācīties 

bērni ar speciālām vajadzībām. Laika gaitā bijuši atsevišķi audzēkņi, kuriem nepieciešams 

sastādīt īpašu mācību saturu, atbilstoši fiziskām iespējām. Tas bijis saistīts ar atsevišķiem 

fiziskiem ierobežojumiem, tomēr ne ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Šie jautājumi 

tikuši atrisināti pozitīvi, audzēkņi skolu veiksmīgi absolvējuši.

Šobrīd izglītības pieejamība izglītojamajiem ar kustību traucējumeim (invalīdu ratiņos) 

Saulkrastos un Zvejniekciemā esošajos apstākļos ir apgrūtināta. Tam nepieciešamas 

kapitālas telpu pārbūves, tai skaitā slīpās piebrauktuves, lifti. Jauniegādātajā ēkā Saulkrastos, 

Noliktavas ielā 10 telpu pārprojektēšanas rezultātā vide būs pieejama arī cilvēkiem 

ratiņķrēslos.

Šobrīd Zvejniekciemā un Saulkrastos mūzikas izglītības pieejamību bērniem ar kustību 

traucējumeim (invalīdu ratiņos)  skola var nodrošināt, piedāvājot mājapmācību (individuālās 

specialitātes nodarbības mājās). Līdz ar to Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 

uzskata, ka bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām apgūt mūzikas un mākslas 

izglītību Saulkrastu novadā ir iespējams.

Atsevišķi pedagogi apmeklējuši kursus un seminārus par darba metodēm ar bērniem ar 

speciālām vajadzībām.

Vērtējums –  pietiekami.

Kritērijs – 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā sadarbībai ar izglītojamo ģimenēm tiek 

organizētas  vecāku  sapulces  un  jo  bieži  -  individuālas  tikšanās  ar  vecākiem.  Ja  vecāku 

sapulcēs  vairāk  tiek  skarti  skolas  vispārējās  attīstības,  programmjautājumi,  materiāli 

tehniskas  dabas  jautājumi,  tad  individuālās  tikšanās  nodrošina  personiskāku,  detalizētu 

informācijas  apmaiņu  par  katra  izglītojamā  individuālo  izaugsmi,  radošām  veiksmēm, 
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problēmsituācijām. 

Izglītojamo vecāki kopumā atbildīgi un atsaucīgi iesaistās skolas darbībā, un jo īpaši 

ārpusskolas  pasākumos  -  koncertos,  dažādos  izbraukumos,  arī  izstāžu  apmeklējumos. 

Vienmēr  atsaucīgi,  ar  iniciatīvu  skolas  jautājumu  risināšanā  ir  vecāki  -  Skolas  padomes 

dalībnieki.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola regulāri informē izglītojamo vecākus gan 

nosūtot informāciju elektroniski, gan īsziņu veidā, gan telefoniski. Saziņai, kur nepieciešams 

detalizēts  informācijas  izklāts,  tiek  izmantoti  vēstuļu  -  pasta  pakalpojumi.  Sniegtā 

informācija  ir  precīza  un  savlaicīga,  bet  skola  respektē  vairāku  vecāku  vēlmi  saziņai 

organizēt e-klases sistēmu. Šis jautājums jāizvērtē un jārisina.

Par  stundu  kavējumiem  tiek  informēti  vecāki  un  noskaidrots  kavējuma  iemesls. 

Vajadzības gadījumā vecāki ierodas skolā pēc pedagogu vai pašu iniciatīvas un risina radušās 

problēmas gan ar skolas vadību, gan pedagogiem. Mūzikas izglītībā pēc pedagoga vai savas 

iniciatīvas  vecāki  piedalās  mācību  stundā,  ja  tas  nepieciešamas  izglītojamā  sekmīgākām 

mācībām.Vecākiem ir  iespēja  saņemt  visu  nepieciešamo informāciju  par  skolu.  Pedagogi 

motivē vecākus but aktīviem, līdzdarboties, sniegt nepieciešamo atbalstu mācību procesā. 

Skola aicina vecākus īpašu uzmanību veltīt bērnam pirmajos mācību gados, kamēr attīstās 

izglītojamā patstāvīga darba iemaņas.

Kopš 2014. gada Saulkrastu novada pašvaldība sniedz jūtamu atbalstu izglītojamo no 

trūcīgām,  maznodrošinātām  un  daudzbērnu  ģimenēm  mācībām  skolā.  Atbalsts  noteikts 

novada saistošajos noteikumos un paredz ievērojamas atlaides daudzbērnu ģimeņu mācību 

līdzfinansējumam, savukārt trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem skolas apmeklējums 

ir bezmaksas. Izglītojamiem ir nodrošināta liela daļa no mācību materiāliem un līdzekļiem, 

sniedzot dažādas iespējas brīvi, radoši izpausties. Skolā pieejami arī mūzikas instrumenti, 

kas  izmantojami  gan  mācību  stundu  laikā,  gan  laikā,  kad  audzēkņi  vēlas  mācīties 

instrumentu patstāvīgi, savā brīvajā laikā, gatavojot uzdoto mācību telpā. 

Regulāri  notiek  dialogs  ar  Saulkrastu  pašvaldības  sociālo  dienestu  -  atsevišķi 

problēmjautājumi tiek risināti saziņā, savstarpēji konsultējoties. Gadījumos, kad klasē/grupā 

nepieciešama savstarpējo attiecību korekcija, pedagogi uzņemas iniciatīvu un profesionāli 

risina, stabilizē situāciju. Tas jo īpaši svarīgi situācijā, kad mūzikas un mākslas skolās netiek 

paredzēts sociālā pedagoga atbalsts. Jebkurā gadījumā problēmsituācijas, ja tādas rodas, tiek 

risinātas  individuāli,  nepieciešamības  gadījumā  iesaistot  vecākus  (aizbildņus),  ar  skolas 

vadības ziņu un atbalstu.

Vērtējums - labi.
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JOMA – 5. IESTĀDES VIDE

Kritērijs – 5.1. Mikroklimats

5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola rūpējas par skolas emocionālo klimatu - 

vidi, vārdu un prestižu, kopējo skolas inteliģenci.

Skolā  ir  izstrādāti  Iekšējās  kārtības  noteikumi,  kas  nosaka  darba  kārtību,  uzvedības 

normas un savstarpējās ētikas principus. Audzēkņi un darbinieki ar tiem ir iepazīstināti un 

ievēro  tos.  Problēmsituācijas,  ja  tādas  rodas,  tiek  risinātas,  izvairoties  no  personiskām 

attieksmēm,  ievērojot  taisnīguma,  pedagoģijas  pamatprincipus,  savstarpēju  pārrunu  ceļā, 

vajadzības gadījumā rodot konstruktīvus kompromisus.

Attiecībās ar audzēkņiem pedagogi ievēro taisnīguma principu. Skolas vadība seko, lai 

pedagogi attieksmēs pret audzēkņiem prot atzīt arī savas kļūdas un censtos tās labot. 

Lai gan dažādo darbības vietu dēļ skolas pedagogu kolektīvs ikdienā nav kopā, tomēr 

kolektīvs ir  draudzīgs, darbojas kā vienota komanda. Mākslas izglītībā nepieciešamības 

gadījumā nav grūti aizvietot prombūtnē esošu kolēģi.  Savukārt mūzikas izglītībā 

specialitātes instrumentu specifikas dēļ tas ir sarežģīti, bet mūzikas teorijas izglītības jomā - 

iespējami. 

Labvēlīgas vides un radoša mikroklimata veidošanā nav mazsvarīgu apstākļu, tāpēc vienlīdz 

atbildīgi skola rūpējas gan par mācību klašu un pedagogu atpūtas telpu harmonisku 

iekārtošanu, gan labvēlīgu mikroklimatu savstarpējā saskarsmē. 

Mājīgo, radošo, savā veidā ģimenisko gaisotni atzīmējuši arī vecāki, skolas apmeklētāji. 

Izglītojamie labprāt uzturas skolā ne tikai nodarbību laikā, bet arī ārpus nodarbību laika, 

gaidot transportu mājupceļam, izmanto brīvās telpas patstāvīgajam darbam.

Skolā iegriežas bijusies skolas audzēkņi, absolventi, uztur kontaktus ar pedagogiem,

interesējas par skolas jaunumiem. Mākslas nodaļu audzēkņi turpina interesēties par iespējām

piedalīties konkursos, dažkārt lūdz padomus patstāvīgi veiktu darbu izstrādei. Jaunieši - 

skolas absolventi iesaistāa arī skolas pasākumos, jubileju sarīkojumos, koncertos.

Par nozīmīgu kolektīva saliedētāju uzskatāma kopīgu svētku, jo īpaši pedagogu profesionālo 

svētku atzīmēšana. Tradicionāli profesionālo svētku - Skolotāju dienas atzīmēšana notiek, 

kolektīvam dodoties kopīga braucienā uz kādu no Latvijas kultūras vietām, koncertzālēm, 

teātra izrādēm. Skolas kolektīvs devies kopīgos braucienos uz Ventspili, Liepāju, Cēsīm, 

Daugavpili, Rēzekni, Tallinu, Šauļiem, Ziemeļigauniju, u. c. Braucienu nodrošina Saulkrastu 

novada pašvaldība.
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Skolas tradīcijas uzskatāmas par nozīmīgu un ilglaicīgu vērtību. Skola nopietni attiecas 

pret  visiem  tās  organizētajiem  sarīkojumiem,  kopīgiem  braucieniem  u.c.  vienojošiem 

pasākumiem.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola cenšas savos audzēkņos veidot piederības 

sajūtu, lepnumu par savu skolu un Saulkrastu novadu.

5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē

Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skola  vide  tiek  veidotā  tā,  lai  izglītojamie 

mācītos saprast, ka dzīvojot vienotā sabiedrībā, individuālām atšķirībām ir pozitīva nozīme, 

tās veicina jaunu radošu rezultātu sasniegšanu. 

Tajā pašā laikā Vidzemes jūrmalas Mūzikas  un mākslas  skola vadības,  personāla un 

izglītojamo starpā valda savstarpēja cieņa, draudzīga, sapratnes pilna atmosfēra. Izglītojamie 

un darbinieki ir vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi ir izglītoti un sagatavoti dažādu 

situāciju iespējamībai. Konfliktsituācijas skolas vadība, pedagogi un citi darbinieki nepieļauj, 

tās tiek novērtas veidošanās procesā. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti 

demokrātiski,  kvalitatīvi  un  vērsti  uz  savstarpēju  sapratni,  koleģiālu  ikkatras  personības 

respektēšanu, tiesību un pienākumu ievērošanu un izpildi.

5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā uzmanība tiek pievērsta ne tikai mācību 

programmas apguvei, bet arī pieklājības normu ievērošanai. Izglītojamo disciplīnai, korektai 

savstarpējai saskarsmei vienmēr tiek sekots. 

Izglītojamo liecībās tiek sniegts arī uzvedības vērtējums.

Attieksme pret apmeklētājiem skolā vienmēr ir laipna un korekta.

Izglītojamo  uzvedību  skolā  regulē  “Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolas 

Iekšējās kārtības reglaments audzēkņiem”.

Vērtējums - labi.

Kritērijs – 5.2. Fiziskā vide

5.2.1. Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas telpas atrodas vairākās (kopskaitā piecās) 

ēkās,  esam saistīti  šo  telpu  tehniskajam stāvoklim.  Kultūras  namā  "Zvejniekciems",  kur 

strādā  skolas  Zvejniekciema  mākslas  nodaļa,  2010.  gadā tika  veikti  rekonstrukcijas, 
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siltināšanas  darbi.  2013.  un  2014.  gadā  remontētas  mākslas  skolai  izmantotās  telpas 

Saulkrastos, Raiņa ielā 8. Telpām nomainīta elektroinstalācija, veikts kosmētiskais remonts, 

jauns, kvalitatīvs grīdas segums. Telpas iekārtotas atbilstoši mācību procesa prasībām. Telpu 

uzkopšana  tiek  veikta  regulāri.  Ir  kontroles  institūciju  pārbaužu  aktu  reģistrs,  pārbaužu 

dokumenti ir pieejami. Visās ēkās veikta deratizācija, 2016. gadā nodrošināta LR Veselības 

inspekcijas kontrole ar atzinumu saņemšanu.

Skolas  telpas  ir  tīras  un  kārtīgas,  estētiski  noformētas.  Poar  to  rūpējas  arī  skolas 

pedagogi,  estētiski  iekārtojot,  noformējot savas  klases.  Apgaismojums klasēs  ir  atbilstošs 

mācību  procesa  vajadzībām.  Visās  skolas  darbības  vietās  nodrošināta  telpu  regulāra 

uzkopšana.  Ir  telpu  uzkopšanas  plāns.  Uzkopšanā  tiek  lietoti  uzkopšanas  līdzekļi  ar  ES 

sertifikātiem. Vides aizsardzības prasības tiek ievērotas, atkritumi novietoti tiem paredzētās 

vietās. 

Skolas ēkā Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 ir malkas krāšņu apkure (maiņu darbā strādā un 

mācību procesam nepieciešamo siltumu nodrošina skolas  darbinieki  -  kurinātāji),  pārējās 

darbības vietās siltumu nodrošina centrālā apkure.

5.2.2. Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība 

      Skolai  piederošā teritorija ir  tās juridiskajā adresē – Zvejniekciemā, Ostas ielā 15. 

Teritorijas sakopšanā, apstādījumu uzturēšanā strādā sētnieks. Teritorija ir estētiski sakārtota 

un apzaļumota,  iekārtoti apstādījumi, zāle tiek regulāri nopļauta, rudenī - sagrābtas lapas, 

ziemā – notīrīts sniegs, uz ietvēm kaisītas smiltis. Ņemot vērā, ka ēka Ostas ielā 15 faktiski 

atrodas priežu mežā, teritorijas pienācīgā uzturēšanā jāiegulda nopietns ikdienas darbs. 2015. 

gadā  papildus  tika  veikti  darbi  skolas  pagalmā  -  veco  koku  celmu  likvidēšana,  zālāja 

sakārtošana. Teritorijā jāatjauno vairāku celiņu segums un atsevišķas zālāja zonas, kur 2015. 

gada vasaras nogalē tika veikti jauna ūdensvada pievades darbi, kā arī jāatjauno teritorijas 

nožogojums. Skolas teritorijā atrodas malkas nojumes, kas katru gadu tiek papildinātas ar 

malkas krājumiem. Teritorijā atrodas arī nojume, kas savulaik būvēta bērnudārza iemītnieku 

spēļu vajadzībām. Tagad nojume atjaunota (labots jumts, grīdas klājums, veikts krāsojums), 

un tiek izmantota audzēkņu un viesmākslinieku koncertos, parasti katra mācību gada sākumā 

– septembrī.

     Ēkai Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 par pašvaldības līdzekļiem 2014. gadā veikta jumta 

(t.sk. notekcauruļu) nomaiņa.

    Pārējo ēku, kurās darbojas  Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, piegulošās 

teritorijas  tiek  uzturētas  kvalitatīvi,  to  nodrošina  ēku  juridiskie  saimnieki  -  Saulkrastu 

vidusskola, Saulkrastu sākumskola, Saulkrastu pašvaldības Kultūras un sporta aģentūra.
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Skolai ir līgums ar SIA ZAAO par atkritumu izvešanu.
Vērtējums - labi.

JOMA – 6. IESTĀDES RESURSI

Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai

Lai  risinātu  skolas  mākslas  un  mūzikas  specialitāšu  telpu  jautājumu  Saulkrastos, 

pašvaldība 2015. gadā ir iegādājusies ēku Saulkrastos, Noliktavas ielā 10. Tiek izstrādāts 

ēkas abu stāvu pārplānošanas, siltināšanas, apkures projekts.

Lai nodrošinātu mūzikas izglītības programmas īstenošanu, Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un  mākslas  skola  izmanto  ēku  Zvejniekciemā,  Ostas  ielā  15  (kādreizējā  Zvejniekciema 

bērnudārza telpas, kas pielāgotas mūzikas profila specifikai, ēkā atrodas 7 mācību klases un 

neliela zāle) un telpas Saulkrastos - Raiņa ielā 8 (Saulkrastu novada domē), Raiņa ielā 6 

(Saulkrastu sākumskolā) un Smilšu ielā 3 (Saulkrastu vidusskolā).

Lai nodrošinātu mākslas izglītības programmas īstenošanu, Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skola izmanto Kultūras nama "Zvejniekciems" telpas Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 

1b un Saulkrastu novada domes telpas Saulkrastos, Raiņa ielā 8.

Par visu telpu izmantošanu ir noslēgti nomas līgumi uz 10 gadiem ar ēku, telpu 

īpašniekiem  - Saulkrastu novada domi un Saulkrastu pašvaldības Kultūras un sporta 

aģentūru.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

 Zvejniekciema  mūzikas  nodaļām  tiek  nodrošinātas  atsevišķas  klases 

specialitātēm (individuālajām nodarbībām), atsevišķas klases paredzētas divu 

specialitāšu nodrošinājumam, bet grupu stundām mūzikas teorijā paredzētas 

divas  klases,   atsevišķas  telpas  skolotāju  istabai,  vadības  kabinetiem, 

garderobei;

 Zvejniekciema  mākslas  nodaļā  tiek  nodrošinātas  atsevišķas  klases  mācību 

priekšmetiem  (grupu  nodarbībām):  ir  telpa  zīmēšanai  un  gleznošanai, 

kompozīcijai  un  mākslas  valodas  pamatiem,  veidošanai  un  praktiskajiem 

darbiem, atsevišķa telpa bibliotēkai un skolotāju istabai;

 Saulkrastu  mūzikas  nodaļām  tiek  nodrošināta  atsevišķas  klases  kokles  un 

klavieru  specialitātes  mācībām,  akordeona  un  pūšaminstrumentu 

specialitātēm, kā arī klases mūzikas teorijas mācībām;

 Saulkrastu mākslas nodaļā tiek nodrošināta  atsevišķa klase 1.,2. kursam, bet 

pārejo  kursu  nodrošinājuma  mācību  darbu  var  organizēt  pa  mācību 
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priekšmetiem atsevišķās telpās.

    Ekonomiskās  krīzes  situācija  valstī  vairākus  gadus  palēnināja  skolas  prognozēto 

turpmāko  attīstības  gaitu,  tomār  specialitāšu  apguve  notiek  pilnā  apjomā.  Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas  un mākslas skolai  ir  skaidra vīzija un precīzs priekšstats,  kādai jābūt 

modernai, radošai skolai, ar mūsdienu tehnoloģijām nodrošinātai kultūrizglītībai.

6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā

Skolai ir iegādāta plaša metodiskā literatūra programmas uzdevumu vajadzībām. Tajā 

ietilpst  mācību  grāmatas  mūzikas  literatūrai  un  teorijai,  kompozīcijai,  zīmēšanai, 

gleznošanai, veidošanai, grāmatas ar reprodukciju albumiem, mākslas un kultūras vēstures 

grāmatas, periodiskā literatūra, mūzikas, arhitektūras un mākslas žurnāli.

Skola ik gadu papildina mācību līdzekļu arsenālu.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir vērsta uz radošu, profesionālu mūzikas un 

mākslas iemaņu apmācības veicināšanu. 

    Mākslas  izglītībā  bibliotēkas  krājumi  un   metodiskie  materiāli  kopā  ar  metodisko 

literatūru  pieejami  Zvejniekciema  mākslas  nodaļā  -  skolas  bibliotēkas  telpā  un 

kompozīcijas telpā, bet Saulkrastu nodaļā - gleznošanas un kompozīcijas telpā;

      Mūzikas izglītībā  bibliotēkas krājumi un  metodiskie materiāli kopā ar metodisko

 literatūru pieejami ēkā Ostas ielā 15, Zvejniekciemā, bet atsevišķi nošu materiāli un cita 

mūzikas literatūra - Saulkrastos, Raiņa ielā 8.

Skolā  plānveidīgi  tiek  iegādāti  un  regulāri  izmantoti  jauni  mācību  procesam 

nepieciešamie  materiāltehniskie  līdzekļi,  instrumenti,  iekārtas  un  aprīkojums.  Katrs 

pedagogs  ir  atbildīgs  par  mācību  telpā  esošo  instrumentu,  materiāltehnisko  līdzekļu  un 

iekārtu uzturēšanu kārtībā un to drošu izmantošanu. 

Regulāri  tiek uzraudzīts  mūzikas instrumentu,  iekārtu tehniskais stāvoklis,  vajadzības 

gadījumā tiek nodrošināts to remonts, klavieru skaņošana.

Skolas  mācību  līdzekļi  regulāri  tiek  papildināti  ar  jauniem izglītojamo darbiem,  kas 

atspoguļo  mācību  procesā  realizētos  uzdevumus  un  tēmas.  Fondu materiāli  regulāri  tiek 

pārskatīti, no tiem tiek atlasīti darbi izstādēm un publikācijām. 

Esošais mācību līdzekļu, mācību grāmatu un inventārs pilnībā nodrošina programmas 

apguvi. Fondi tiek regulāri papildināti.

Zīmēšanas,  gleznošanas,  veidošanas,  kompozīcijas,  mākslas  valodas  apguvē  tiek 

izmantota gan attēlu kopēšana un pavairošana izdales materiāliem, gan skatīti un analizēti 

mākslas  priekšmeti,  projicējot  tos  uz  ekrāna.  Resursu  izmantošanā  ietilpst  interneta  un 

drukātie materiāli. 
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Darba procesā aizvien bieži tiek  izmantoti foto materiāli. Interneta pieslēgums datoros 

ir brīvi pieejams visu mācību procesa norises laiku. 

Interneta izmantošanu pārrauga pedagogi. Par mācību telpas izmantošanu, bibliotēkas 

materiālu izmantošanu un kārtību atbildīgi ir attiecīgo priekšmetu pedagogi.

Skolai  ir  iespēja  piesaistīt  Saulkrastu  novada  domes  datorspeciālistu,  kurš  piesaistes 

gadījumā rūpējas par datortehnikas darba kārtību un drošu lietošanu skolā.

Vērtējums - labi.

Kritērijs – 6.2. Personālresursi

6.2.1.  Izglītības  iestādes  personāla  nodrošinājums  un  pedagoģiskā  personāla 

atbilstība normatīvajām prasībām

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais  personāls.  Skolas  pedagoģiskā  personāla  izglītība  un  profesionālā 

kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Skolā strādā 27 pedagogi, 25 pedagogiem ir augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība, 

13 pedagogiem – humanitāro zinātņu maģistra grāds mūzikā vai mākslā. Viens pedagogs 

studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 

14  pedagogi  ir  piedalījušies  ESF  rīkotajā  projektā  “Pedagogu  konkurētspējas 

veicināšana  izglītības  sistēmas  optimizācijas  apstākļos”  (t.sk.  5  pedagogi  profesionālās 

darbības  kvalitātes  pakāpes  ieguvuši  savās  pamatdarbības  vietās  -  Liepupes  vidusskolā, 

Saulkrastu vidusskolā, Zvejniekciema vidusskolā). 

Ziņas par pedagogu kvalifikāciju tiek ievadītas elektroniskajā Valsts Izglītības informācijas 

sistēmā (VIIS). Pedagogu pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta darbinieku darba 

pienākumos un amata aprakstos.

6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās

Visiem skolas pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Ar visu pedagogu profesionālo izglītību un darba pieredzi var iepazīties Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā:  www.vjmmskola.lv  , sadaļā "Par skolu" - 

"Mūsu pedagogi".

Pedagogu  profesionālā  pilnveide  ir  viena  no  skolas  attīstības  prioritātēm.  Skolā  tiek 

realizēts pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Katru mācību gadu pedagogi iesaistās un 

apmeklē dažādus kursus un metodiskās sanāksmes.

Skolas pedagoģiskā personāla darba kvalitātes vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga 

profesionālās pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem.
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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 apliecības atrodas katra pedagoga portfolio un personas lietā. 

Tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, pedagogu interesēm,

 vajadzībām un skolas attīstības prioritātēm.

Skolas pedagogi piedalās reģionā rīkoto mākslas un mūzikas skolu aktivitātēs, kopā ar 

izglītojamajiem iesaistoties pasākumos Rīgā, Lēdurgā, Krimuldā, Siguldā, Ādažos, Ulbrokā, 

Carnikavā u.c. 

Skolas pedagogi piedalās izglītojamo rīkoto darbu izstāžu organizēšanā un noformēšanā 

Zvejniekciemā, Saulkrastos u.c.

Vērtējums - ļoti labi.

JOMA – 7. 

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA

Kritērijs – 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

7.1.1. Izglītības iestādes pašvērtēšanas organizēšana

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un 

veiksmīgi plānota.  Pašvērtējums ietver visus ar skolas darbību saistītos jautājumus. Skolas 

vadība  veic  pašvērtējumu  par  mācību  procesa  gaitu  kopumā.  Skolas  pašvērtēšana  tiek 

organizēta  pa  līmeņiem.  Pašvērtējuma  rakstīšanas  gaitā  tiek  veikta  dokumentu  izpēte, 

anketēšana, rezultātu apkopošana un analīze, tādējādi pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Katra  mācību  gada  noslēgumā  tiek  veikts  pašvērtējuma  process,  izmantojot 

Pedagoģiskās padomes iespējas. Kopā ar Pedagoģisko padomi tiek analizēti rezultāti, kā arī 

plānots nākamais mācību periods.

Pašvērtējuma  rezultāti  tiek  analizēti  arī  metodiskajās  sapulcēs,  kurās  tiek  pieņemti 

lēmumi par atsevišķam veicamajām korekcijām mācību priekšmetu pasniegšanā. Pedagogi 

veic pašvērtējumu par katru atsevišķo mācību priekšmetu. 

Skolas  pedagogi  atsaucīgi  iesaistās  skolas  darbības  plānošanā  tuvākajam un tālākam 

laika periodam.  

Tuvākais laika periods aptver nākamā mācību gada laikā realizējamās idejas, tālākais 

laika periods – skolas attīstību un vīzijas lielos vilcienos piecu un vairāk gadu garumā. 
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Pašvērtēšanā  konstatētas,  ietvertas  izglītības  Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas 

skolas  darba  pozitīvās  puses,  atsevišķās  sadaļās  minēti  nepieciešamie  uzlabojumi. 

Pašvērtējumu skola ņem vērā, plānojot turpmāko darbu.

Pašvērtēšana sniedz iespēju kritiski vērtēt padarīto skolas mācību procesā un apzināties 

procesu virzību, tā ļauj pedagogiem uz skolā notiekošajiem procesiem palūkoties objektīvāk.

7.1.2. Izglītības iestādes attīstības plānošana

Mācību  gadu  noslēdzot,  tiek  sagatavots  pārskats  par  iepriekšējā  darba  plāna  izpildi. 

Savukārt  mācību gadu uzsākot,  tiek  sagatavots  jauns,  kārtējam mācību gadam atbilstošs, 

darba plāns.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas  attīstības plāni katram mācību gadam 

tiek izstrādāti balstoties uz iepriekšējo periodu analīzi, kurā ietilpst:

 pedagogu pašvērtējumu rezultāti;

 izglītības programmu un metodiskās komisijas vērtējumu rezultāti;

 skolas vadības apkopotie rezultāti.

Pašvērtēšanā  konstatētās  izglītības  iestādes  darba  stiprās  puses  un  nepieciešamos 

uzlabojumus skolas pedagogi zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola reizi ceturksnī apspriež mācību iestādes 

darbību  organizējošus  jautājumus  un  aktualitātes  mācību  procesā.  Saistītie  jautājumi  ar 

izglītības  dokumentācijas  izmaiņām,  izglītības  procesa  izmaiņām  un  nepieciešamajiem 

uzlabojumiem  tiek  virzīti  Saulkrastu  novada  pašvaldības  izglītības  komitejai.  Savukārt 

domes izglītības komitejā nolemtais tiek tālāk virzīts finanšu komitejai,  ja jautājumi skar 

finanšu sektoru, un  domes deputātiem lēmumu pieņemšanai.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs un Saulkrastu novada dome ir 

informēti  par  skolā  notiekošajām aktivitātēm un  cieši  saistītas  skolas  attīstības  projektu 

plānošanā un izstrādē, tajā skaitā gadskārtējā budžeta izstrādē.

Vērtējums - labi.

Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

7.2.1. Vadības darba organizēšana un plānošana

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

izstrādāti un atbalstīti pedagoģiskajā padomes sēdē, kurā darbojas visi pedagogi.

Skolas dokumenti tiek kārtoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Direktores  un direktores  vietnieces  darba  aprakstos  ir  ietvertas  atbildības  par  visiem 

skolas darbības virzieniem kopumā. Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas 
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aptver  visas  skolas darbības  jomas.  Katra  skolas  darbinieka kompetences  joma ir  precīzi 

noteikta.  Darbinieku  atbildību,  pienākumus  un  tiesības  nosaka  darba  līgumi  un  amatu 

apraksti. Tie pēc nepieciešamības tiek aktualizēti, saskaņojot ar darbinieku.

Skolas  administrācija  nodrošina  skolas  darba  plānošanu,  sasniedzamo  rezultātu 

prognozēšanu, izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības 

jomas,  pieņem lēmumus, motivē pedagogus un audzēkņus,  nodrošina iekšējo kontroli  un 

skolas darba vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu. 

7.2.2. Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība

Skolas  direktors  plāno,  organizē  un  vada  skolas  darbu.  Direktors  deleģē  personālam 

piemērotus pienākumus, to izpilde tiek kontrolēta. Tiek sniegts savstarpēji rosinošs, pozitīvs 

atbalsts.

Sanāksmes tiek plānotas un notiek regulāri, tās tiek dokumentētas.

Skolas  direktors  nodrošina  informācijas  apmaiņu par  pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi. Skolas darba organizāciju nosaka Darba kārtības noteikumi.

Skolas administrācija vienmēr sadarbojas ar skolotājiem, darbiniekiem, izglītojamajiem 

un viņu vecākiem, kā arī organizē sadarbību ar citām institūcijām izglītības procesa sekmīgai 

attīstībai, skolas kopējai attīstībai. Katrs skolas darbinieks ir informēts par skolas vadības 

(direktores un vietnieces) darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām.

Skolas  dokumentācija  ir  sakārtota  atbilstoši  apstiprinātajai  lietu  nomenklatūrai. 

Dokumentos tiek veiktas korekcijas, vadoties no izmaiņām ārējos normatīvajos aktos. 

Metodiskais  darbs  skolā  tiek  organizēts  regulāri,  atbilstoši  skolas  darba  plānam. 

Metodisko darbu skolā vada, koordinē un pārrauga direktora vietnieks mācību darbā. 

Vērtējums - labi.

Kritērijs – 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

7.3.1. Sadarbība ar dibinātāju, pašvaldībām

Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolai ir  regulāra  sadarbība  ar  Saulkrastu 

novada domi.  Skolas direktore piedalās domes sēdēs, pēc nepieciešamības - arī  komiteju 

sēdēs.  Novadā  tiek  izstrādāta  jauna  Izglītības  koncepcija,  koncepcijas  izstrādei  izveidota 

darba grupa, kuras sastāvā darbojas visu novada izglītības iestāžu direktori, kā arī Skolas 

padomes priekšsēdētāji. 

Atsevišķa - īpašāka sadarbība izveidojusies ar Saulkrastu novada domes struktūrvienību 

- Sociālo dienestu. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļu audzēkņi 

ar  priekšnesumiem uzstājušies dienesta  organizētajos  sarīkojumos, bet  2015.  gada nogalē 
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skolai  tika  uzticēts  veidot  koncertu  "Gaišus  Ziemassvētkus"  Saulkrastu  novada  domē. 

Savukārt  skolas  mākslas  nodaļas  audzēkņi  vairākus  gadus  izstrādājuši  Ziemassvētku 

apsveikumu  kartiņas,  kas  tiek  tiražētas,  nodrošinot  apsveikumus  novada  daudzbērnu 

ģimenēm, mazturīgajiem iedzīvotājiem.

Radoša sadarbība izveidojusies arī ar Saulkrastu bibliotēku - bibliotēkas telpās realizēti 

divi  skolas  absolventu  Noslēguma darbi,  regulāri  notiek  skolas  audzēkņu darbu izstādes, 

dažādas radošas tikšanās.

7.3.2.  Sadarbība  ar  valsts  institūcijām,  nevalstiskajām  organizācijām  un  darba 

devējiem

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai izglītības satura jautājumos, pedagogu 

profesionās  tālākizglītības,  konkursu norises jautājumos ir  regulāra sadarbība ar Kultūras 

ministriju, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola aktīvi iesaistās profesionālās nevalstiskās 

organizācijās (NVO) – Latvijas  Mūzikas izglītības iestāžu asociācijā (LMIIA) un Latvijas 

Mākslas  skolu  skolotāju  asociācijā  (LMSSA),  kā  arī  vairākās  specialitāšu  asociācijās 

mūzikas izglītībā, darbībai deleģējot attiecīgās specialitātes pedagogus.

Skolai  ir  draudzīga  sadarbība  ar  vairākām  Pierīgas  mūzikas  un  mākslas  skolām  - 

Baldones  MS,  Jūrmalas  MS,  Sējas  MMS,  Ādažu  MMS,  Ulbrokas  MMS,  Babītes  MS, 

Krimuldas MMS, Siguldas MMS, kā arī  M.Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolu, 

Kuldīgas E.Vīgnera Mūzikas skolu, Aizkraukles MS, Limbažu mākslas skolu, M.Muižnieces 

Rīgas Mākslas skolu, J.Rozentāla Mākslas vidusskolu u.c.

Skola regulāri iesaistās Saulkrastu pašvaldības rīkotajos pasākumos - gan organizējot 

dažādus koncertus un atsevišķus priekšnesumus, modes tērpu skates, radošās  darbnīcas, gan 

piedāvājot darbu izstādes, gan eksponējot skolas noslēguma darbus pilsētvidē.

Izveidojusies sadarbība arī ar atsevišķiem uzņēmējiem. Skola atvērta sadarbībai un ir 

ieinteresēta jebkuru interesantu ideju uzklausīt un radoši realizēt.

7.3.3. Starptautiskā sadarbība

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai ir sadraudzības partneri Lietuvā - Nidā 

(Kuršu  kāpa),  Šauļos  un  Pērnavā  (Igaunija).  Minēto  skolu  pedagogi  un  izglītojamie 

viesojušies  Zvejniekciemā,  Saulkrastos,  nodrošinot  kopīgu  darbošanos  mākslas  projektu 

ietvaros, piedaloties kopīgos koncertos.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola regulāri iesaistās starptautiskos projektos 

un izstādēs, mūzikas un mākslas konkursos. Skolas audzēkņu darbi bijuši eksponēti Somijā, 
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Francijā, Slovēnijā, Čehijā, Polijā, Ēģiptē, Lietuvā, Maltā, Taivānā, Japānā, Dānijā. Atsevišķi 

darbi ceļojuši uz ASV, Austrāliju.

Savukārt  mūzikas  izglītībā  mērķtiecīgākie,  spējīgākie  izglītojamie  devušies  uz 

konkursiem-festivāliem Lietuvā, Francijā, Itālijā. 2015. gadā viens no talantīgākajiem skolas 

audzēkņiem  -  eifonija  klases  audzēknis  K.Turovs  devies  uz  diviem  starptautiskiem 

konkursiem, kur abos izcīnija pirmo vietu. Iegūta arī 1. vieta eifonija spēlē Latvijas valsts 

konkursā.

Īpaša, Latvijā un Baltijas valstīs jau atpazīstama sadarbība starp Baltijas valstu mākslas 

un  mūzikas  skolu  audzēkņiem,  pedagogiem  izveidojusies,  pateicoties  Starptautiskajiem 

mūzikas  un  mākslas  konkursiem  -  biennālēm  "Saules  krasts",  ko  organizē  Saulkrastu 

kultūras  un  sporta  aģentūra  sadarbībā  ar  Vidzemes  jūrmalas  Mūzikas  un  mākslas  skolu. 

2016. gada rudenī notiks jau sestais  konkurss "Saules  krasts" -  risinot  vienotu tēmu gan 

mūzikas, gan mākslas jomā.

Vērtējums - ļoti labi.

5. CITI SASNIEGUMI - IESTĀDEI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā mūzikas un mākslas izglītības 

iestāde Saulkrastu novadā. Vairāk kā 80% no  skolas izglītojamajiem ir novadā dzīvojošie 

bērni.  Saulkrastu  novada  dome  atbalsta  skolu,  ik  gadus  piešķirot  ievērojamus  līdzekļus 

skolas uzturēšanai, attīstībai, tehniskā personāla, pedagogu atalgojumiem.

Audzēkņu  radošās  izpausmes  -  ikdienas  process,  koncerti,  izstādes,  dažādi  projekti, 

noslēguma  darbi  sabiedriskās  vietās,  ir  neatņemama  Saulkrastu  novada  kultūras  dzīves 

sastāvdaļa.

 Audzēkņu panākumi konkursos nodrošina Saulkrastu novada atpazīstamību un kopīgi ar 

citām novada iestādēm veido Saulkrastu tēlu.

6. PAŠVĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI KRITĒRIJIEM

Joma Kritērijs Skolas 
pašvērtējums

1. Mācību saturs 1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas Ļoti labi

2. Mācīšana un mācīšanās 2.1.Mācīšanās kvalitāte Labi

2.2.Mācīšanas kvalitāte Labi

3. Izglītojamo sasniegumi 3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Labi

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes 
darbos

Labi
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4. Atbalsts izglītojamajiem 4.1.Psiholoģiskais atbalsts, 
sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 
drošības garantēšana (drošība un darba 
aizsardzība)

Labi

4.2.Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi

4.5.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām

Pietiekami

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi

5. Iestādes vide 5.Mikroklimats Labi

5.2.Fiziskā vide Labi

6. Iestādes resursi 6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi

6.2.Personālresursi Ļoti labi

7. Iestādes darba 
organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 
plānošana

Labi

7.2.Iestādes  vadības  darbs  un  personāla 
pārvaldība

Labi

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi

7. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA - 

BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM 

SECINĀJUMIEM

         Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas turpmākā attīstība atkarīga no 

daudziem ārējiem apstākļiem: ekonomiskās, demogrāfiskās situācijas, finanšu resursiem, u.c.

Plānojot skolas attīstību, jāturpina ieinteresēt bērnus un viņu vecākus, kā arī saglabāt esošo 

audzēkņu skaitu skolā. Turpinoties novada iedzīvotāju pieaugumam, tiek plānots, ka 

palielināsies arī skolas auudzēkņu skaits, jo īpaši Saulkrastos. Plānots papildināt skolas 

budžetu, piesaistot līdzekļus caur projektiem. Turpināsim pilnveidot un attīstīt skolas 

materiāli tehnisko bāzi, papildināt mācību līdzekļus, metodiskos materiālus, meklēt jaunas 

sadarbības formas ar vecākiem,  īstenojot Saulkrastu novada Attīstības plānā noteiktās 

prioritātes. 

       Mācību pocesa pilnveides jomā iespējams pilnveidot izstrādāto dokumentāciju, 

papildināt izglītības programmu saturu - ieviešot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu pēc 

iespējas vairākos mācību priekšmetos, paaugstināt audzēkņu noslēguma darbu kvalitāti, 

motivēt sabiedriski nozīmīgu darbu veidošanu. 

Turpināt mērķtiecīgi celt pedagogu profesionālo kvalifikāciju un pilnveidot pedagogu

41



portfolio. 

Viens no aktuālākajiem jautājumiem ir skolas telpu jautājums Saulkrastos un skolas 

apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Tas lielā mērā atkarīgs no ES fondu piesaistes 

iespējamības. Notiek darbs pie iegādātās ēkas Noliktavas ielā 10 projekta pilnveides. 

Izsakām pārliecību, ka skolas nākamā  akreditācija notiks būtiski jaunos mācību apstākļos, 

jaunās mācību telpās.

Iestādes vadītāja      Ieva Lazdauska
                                                       ________________________________                                                       _____________________________________________

                                 (vārds, uzvārds)                                                          (paraksts)

SASKAŅOTS

                                Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

         Ervīns Grāvītis
__________________________________________                                                                               _____________________________________

           (vārds, uzvārds)                                                                           (paraksts)

                                                            _____________________________________

                                                                                                                          (datums)
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