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1. Ziņas par Mālpils Mūzikas un mākslas skolu 

 
Mālpils Mūzikas un mākslas skola kā patstāvīga mācību iestāde darbojas 

kopš 1990.gada 1.septembra,pamatojoties uz Rīgas rajona, Mālpils ciema Tautas 
deputātu padomes izpildkomitejas 23.05.1990. pieņemto lēmumu Nr.10 ’’Par 
Mālpils mūzikas skolas atvēršanu’’. 
  1995.gada 1.janvāri skolai tiek pievienota mākslas nodaļa ,pārveidojot skolu 
par mūzikas un mākslas skolu, pamatojies uz Mālpils pagasta Tautas deputātu 
padomes valdes lēmumu Nr.1. 
 15.05.2002. skolai izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2070902106, bet 2011.gadā pēc 
teritoriālās reformas, reģistrācijas Nr.4374902106. 

2006.gadā 5.maijā notika skolas akreditācija un 2006.gada 31.maijā skolai 
tika izsniegta akreditācijas lapas ar termiņu uz 6 gadiem (līdz 2012.gada 
30.maijam) 
 Skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts Mālpils novada domē 
(24.11.2010. sēdē 14/12). 
 Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem 
normatīvajiem akti. 
 
1.1. Izglītības programmas un audzēkņu skaits 

Mālpils mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības 
programmas mūzikā un mākslā: 
 

Izglītības programmas 
nosaukums 

Apakšprogrammas 
nosaukums 

Audzēkņu skaits 
apakšprogrammā 
uz 01.09.2011. 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 34 
 Akordeona spēle 1 
Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle 4 
 Čella spēle 1 
 Ģitāras spēle 12 
Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 6 
 Saksofona spēle 4 
Sitaminstrumentu spēle  4 

Kopā:  66 
Vizuāli plastiskā māksla 30 

Kopā visās programmās: 96 
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1.2. Absolventu dinamika 

 

N. 
p.k. 

 
Izglītības 

programma 

 
2008./ 2009.m. 

g. 

 
2009./2010.m. 

g. 

 
2010./ 2011.m.

g. 
1.  Vizuāli plastiskā 

māksla  
11 6 3 

 
 

2. Instrumentālā 
mūzika 
 

4 4 5 

 Kopā 15 10 8 
 

 

 

 

1.3. Iedzīvotāju skaita dinamika Mālpils pagastā 

 

Mālpils pagasta iedzīvotāju skaits uz gada 01.01.2012. 
Gads  2009. 2010. 2011. 2012. 

Kopējais 
iedzīvotāju skaits 

 

4048 
 

4035 
 

3943 
 

3858 
Bērnu skaits 
vecumā no 7 – 18 
gadiem 

 
548 

 
536 

 
507 

 
481 

Audzēkņu skaits 
skolā  

105 101 98 96 

*( Dati no Mālpils pagasta Iedzīvotāju uzskaites dienesta iedzīvotāju reģistra ) 
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1.4. Skolas vadības nodrošinājums: 

 Direktors; 

 Direktora vietnieks mācību darbā mūzikas nodaļā; 

 Direktora vietnieks mācību darbā mākslas nodaļā; 

 

1.5. Ziņas par pedagoģiskajiem darbiniekiem 

Skolā strādā 15 pedagogi, no kuriem 12 ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3 
pedagogi ar vidējo speciālo izglītību no kuriem 2 studē Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas Akadēmijā.6 pedagogiem ir maģistra grāds 

 

 

N.p.k. Izglītība Skaits % 
1. Augstākā profesionālā pedagoģiskā 

 
12 75 

  
t. sk. maģistra grāds  
 

 
6 50 

2. Vidējā profesionālā pedagoģiskā 
 

3 19 

3. Mācās augstākajās pedagoģiskajās 
mācību iestādēs 

1 6 

 Kopā 15 100 
 

1.6. Skolas finansējuma nodrošinājums. 

Skolas darbību nodrošina finansējums, kurš tiek saņemts no valsts budžeta, 
pašvaldības budžeta un vecāku līdzfinansējuma, kas ar Mālpils novada domes 
apstiprināto vecāku līdzfinansējuma izglītības programmu realizēšanā kārtību 
noteikts 13 Ls mēnesī.  

Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To 
aprite un uzskaite tiek veikta Mālpils novada domes grāmatvedībā. Skolas budžeta 
izlietojums ir mērķtiecīgs un racionāls. Skola divas reizes gadā veic rakstisku 
atskaiti Kultūras Ministrijai par valsts mērķdotācijas izlietojumu saskaņā ar 
finansēšanas līgumu starp KM, pašvaldību un skolu. Skola strādā, lai piesaistītu 
papildus finansu līdzekļus no ES fondiem, Valsts Kultūrkapitāla fonda, 
individuālajiem ziedotājiem u.c. avotiem. Kā arī jāmin tas, ka esam piedalījušies 
Nīderlandes Fonda KNHM programmā ’’Sabiedrība ar dvēseli’’. 2011.gadā un 
saņēmuši fonda līdzekļus mācību telpu kapitālajam remontam. 
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Ieņēmumu avots 
 

2010. gads 
 

2011. gads 
 

2012. gads 

Iestādes kopējie ieņēmumi 51420,00 
 

55497,00 
 

57683,00 

No tiem: valsts dotācija 36070,00 36093,00 34023,00 
pašvaldības budžets 5156,00 9306,00 13500,00 
vecāku līdzfinansējums kopā 10052,00 9580,00 10000,00 
vecāku līdzfinansējums par 
vienu audzēkni mēnesī 

17.00 Ls 13.00 Ls 13.00 Ls 

citi avoti (ziedojumi, instr. īres) 142,00 153,00+ 
Ziedoj.365 

160,00 

 

1. 7. Skolas tradicionālās ārpusstundu aktivitātes   

 Mūzikas nodaļas audzēkņu tradicionālie Adventes koncerti Mālpils pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādē, Mālpils vidusskolā, Mālpils 
internātpamatskolā, Mālpils baznīcā, Allažu pansionātā ”Gaismiņas”,  
”Stīveri” un Mālpils pansionātā.  

 Līdzdalība starptautiskos bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursos 
Taipejā, Francijā un Latvijā. 

 Līdzdalība Latvijas mūzikas skolu valsts konkursos un starptautiskajos jauno 
mūziķu konkursos Siguldā un Mārupē. 

 Līdzdalība Rīgas rajona mūzikas skolu simfoniskajā orķestrī. 

 Sadraudzības pasākumi un izstādes ar Rīgas rajona mūzikas un mākslas 
skolām. 

 Ziemassvētku koncerti Siguldas novada Allaži pagasta aprūpes centrā 
“Gaismiņas”. 

 Dalība “Mākslas dienu” pasākumos un izstāžu organizēšana Mālpils kultūras 
centrā . 

 Dalība ES starptautiskajos projektos , “Comenius ” un  Nīderlandes Fonda 
KNHM programmā ’’Sabiedrība ar dvēseli’’ 
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1.8. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 
 
Iepriekšējā skolas akreditācija norisinājās 2006.gada 21.aprīlī, par ko tika 

izsniegts ekspertu atzinums 2006.gada 5.maijā – skolu akreditēt uz 6 gadiem (līdz 
2012.gada 30.maijam). Ekspertu atzinumā bijā arī priekšlikumi izglītības iestādes 
darbības pilnveidei, kurus pakāpeniski arī centāmies īstenot.  
  

Izglītības 
programma 

Ekspertu priekšlikums Izpilde kopš 2006.gada 

„Taustiņinstru
mentu spēle- 
Klavierspēle” 
 
 
 
 
 
 

Aktīvi turpināt audzēkņu 
sagatavošanu dažāda 
mēroga konkursiem un 
festivāliem. 
Aicināt uz beigšanas 
eksāmeniem pārstāvi no 
mūzikas vidusskolām. 

Audzēkņi tiek regulāri gatavoti dažāda 
mēroga konkursiem un festivāliem. Tāpat 
aktīvi piedalījāmies visos KRIIC rīkotajos 
valsts konkursos. XI Latvijas mazo mūzikas 
skolu konkurss par Em. Dārziņa prēmiju 
klavierspēles specialitātē, 2008.g. – Marta 
Laizāne ( II vieta ), pedagogs Diāna 
Dzelvīte-Lubarte 
Līdz 2009.gadam mūsu skolas mūzikas 
nodaļas beigšanas eksāmenos regulāri 
piedalījās Jāņa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolas pārstāve Gunta Boža. 

Stīgu 
instrumentu 
spēle’’ 
Vijoļspēle”, 
’’Čella 
spēle’’. 
 
 

Pievērst lielāku uzmanību 
audzēkņu stājas 
veidošanai, skaņas 
veidošanai, tehnikas 
pilnveidei 

2009. gadā’’ vijoļspēles’’ programmā ir 
mainījušies pedagogi, kuriem ir prasīgāka un 
radošāka pieeja attiecībā uz audzēkņu 
apmācību. 

Stīgu 
instrumentu 
spēle ’’Ģitāras 
spēle’’ 
 

Ģitāras spēles pedagogam 
iegūt atbilstošu izglītību. 

2007. gadā’’ ģitārspēles’’ programmā ir 
mainījušies pedagogi, kuriem ir atbilstoša 
izglītība. 

’’Sitaminstru
mentu spēle’’ 

Saņemt pieprasīto 
’’Adams’’ instrumentu. 
Iegādāties notis 
sitaminstrumentu spēlei 
skolas biliotēkas 
veidošanai. Risināt telpu 
jautājumu kultūras nama 
pasākumu laikā. 

Jautājums par instrumenta iegādi ir atrisināts. 
Skolai tagad ir ’’Adams’’ firmas marimba. 
Kā arī tika iegādāts bungu komplekts. Līdz 
ar to mūsu audzēkņiem ir iespēja pilnvērtīgi 
apgūt programmas ’’Sitaminstrumentu 
spēle’’ piedāvātās iespējas. Notis ir iegādātas 
programmai ”Sitaminstrumentu spēle’’ 
pietiekamā apjomā. Jautājums par telpām 
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kultūras nama pasākumu lakā ir sakārtots 
laicīgi saskaņojot attiecīgo pasākumu norisi 
ar skolas stundu sarakstu.  
 

Pūšaminstrum
entu spēle 
”Flautas 
spēle” un 
”Saksofona 
spēle” 

Iespēju robežās palielināt 
apakšprogrammu skaitu 
(vēlams-
metālpūšaminstrumentu 
virzienā) 
 

Šo vēlējumu diemžēl nav izdevies realizēt, jo 
nebija iespējamo ieinteresēto audzēkņu, kas 
gribētu apgūt ”Metālpūšaminstrumentu 
spēles” programmas piedāvātās iespējas. 

„Vizuāli 
plastiskā 
māksla” 

Ierosinājums aktualizēt 
jautājumu par jaunu darba 
galdu iegādi darbnīcās ,kā 
arī ventilācijas sistēmas un 
apgaismojuma 
uzlabošanu. 

Šo jautājumu veiksmīgi sākam risināt 
2009.gadā, kad visām mākslas nodaļas 
telpām tika nomainīta vecā apgaismojums. 
Kā arī 2010.gadā keramikas un stikla 
apdedzināšanas telpā tika uzstādītas telpu 
ventilācijas iekārtas. Stikla dedzināšanas 
krāsns un keramikas krāsns tika aprīkotas ar 
karstā gaisa nosūkšanas iekārtu.  

 
 
2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi 

Mālpils mūzikas un mākslas skolas mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi ir 
noteikti skolas NOLIKUMĀ.  
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības 
procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības 
programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 
Skolas uzdevumi ir: 

 Nodrošināt iespēju iegūt pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā. 

 Attīstīt jaunrades spējas. 

 Sagatavot audzēkņus mūzikas un mākslas profesionālās vidējās un augstākās 
izglītības programmu apguvei. 

 Veicināt skolēnu atbildību par savu darbu un tā rezultātiem. 

 Virzīt pedagogu professionālās pilnveides – tālākizglītības procesu. 

 Gatavot audzēkņus valsts un reģionālajiem konkursiem. 

  Sadarboties ar skolēnu vecākiem ar mērķi nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu 
izglītojošo darbu skolā, veidojot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp 
skolu un vecākiem. 

  Sadarboties ar citām mācību iestādēm reģionā, Latvijā, kā arī ārpus Latvijas 
robežām. 
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 Veicināt, dažādot, kā arī pilnveidot izglītības sistēmas kvalitāti. 

  Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu līdzekļus.  

  Mālpils Mūzikas un mākslas skolas attīstības prioritātes un uzdevumus 
saistīt ar izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanu, mācību 
priekšmetu un metožu dažādošanu, apzinot un ņemot vērā sabiedrības 
pieprasījumu. 
 

 

2.1. Izvirzīto prioritāšu īstenošana  

 
Skolas perspektīvās attīstības plāns aptver laika periodu no 2007. – 2013. gadam. 

Plānā iekļauti skolas darbības virzieni, darbības mērķi un noteiktas prioritātes to 

sasniegšanai.  

Vīzija: 

 Mūzikas un mākslas skola, kura nodrošina izcilu mācīšanās līmeni, radošas 

rosības pilnu atmosfēru, kas balstīta uz audzēkņu un skolotāju savstarpēju 

cieņu un sapratni. 

 Stiprināt uz kultūras vērtībām balstītu skolēnu prasmju un iemaņu attīstību, 

tādējādi izveidojot spēcīgu pamatu, izglītojamā konkurētspējai darboties ne 

tikai mūzikas vai mākslas nozarē, bet arī citās darbības jomās.  

 

 

Prioritātes: 

 Kvalitatīvu, profesionālu zināšanu nodošana, mācību prasmju, iemaņu un 

attieksmju veidošana un attīstīšana. 

 Labvēlīgas radošās, psiholoģiskās un estētiskās vides veidošana skolā un 

Mālpils novadā. 

 Kolektīvās muzicēšanas iespēju attīstīšana. 
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 Skolas tehniskā aprīkojuma modernizēšana, iegādājoties nepieciešamo 

aparatūru(datori, interaktīvās tāfeles, projektori, datorprogrammas u.c.) lai 

atbilstu mūsdienīgai un modernai mūzikas un mākslas apmācībai. 

Mērķi:  

 Veicināt audzēkņa harmoniskas personības veidošanos un attīstību, veidot 

pamatu tālākai profesionālajai izglītībai. 

 Radīt iespēju visiem audzēkņiem apgūt uzstāšanās praksi, attīstīt dzirdes 

paškontroli, ieaudzināt viņos pienākuma un atbildības sajūtu par savu darbu, 

paplašināt māksliniecisko redzesloku. 

 Nodrošināt ikvienam audzēknim iespēju apgūt zināšanas, prasmes un 

iemaņas mākslā un mūzikā. 

 Veidot pamatu un motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās 

izglītības pakāpē. 

 Izkopt audzēkņu atbildīgu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, savu pagastu un 

valsti. 

Galvenie profesionālie mērķi: 

 Nodrošināt un pilnveidot izglītības kvalitāti. 

 Radīt iespēju audzēkņiem iegūt labu profesionālās ievirzes izglītību. 

 Izstrādāt jaunas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas, 

paplašināt piedāvājumu mūzikas instrumentu spēles apguvē. 

 Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi, telpas un to aprīkojumu. 

 Attīstīt sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem, citām mākslas un mūzikas 

skolām. 

2.2.Izvirzīto prioritāšu īstenošana. 

Sasniegumi:  

 Izstrādāta mācību programmas ”Vizuāli plastiskā māksla” priekšmeta 

“Darbs materiālā” apakšnozares “Animācija” programmā. 
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 Programmu īstenošanai piesaistīti profesionāli pedagogi. 

 Pilnveidota pedagogu profesionālā meistarība . 

 Iekārtota un pilnveidota glazēšanas un apdedzināšanas telpa keramikai un 

stiklam.  

 Ir daļēji apmainīti logi skolas mācību telpām. 

 Iegādāti mūzikas instrumenti (digitālās klavieres, vijoles, flautas, saksofoni, 

čelli, bungu komplekts un marimba.).  

 Mūzikas un mākslas nodaļu pedagogi un audzēkņi ir nodrošināti ar mācību 

procesam nepieciešamajām telpām.  

 Visiem skolas pedagogiem un audzēkņiem ir pieejama datortehnika un 

kopēšanas iekārta. 

 Visiem skolas datoriem ir interneta pieslēgums un e-pasta adreses, tā 

veicinot informācijas ieguves paātrinājumu un aprites intensitāti. 

 

2.3. Profesionālās ievirzes izglītības programmās katram mācību priekšmetam 

izstrādātas mācību programmas, kurās iekļautas teorētiskās un praktiskās 

nodarbības, izstrādātas prakses programmas un gala pārbaudījumu prasības vai 

eksāmena programma, kas atbilst apgūstamās programmas mērķiem, uzdevumiem 

un iegūstamās profesionālās ievirzes izglītības līmenim.  

 

3. Izglītības programmu īstenošanas organizēšana 

Joma-1.Mācību saturs  

Kritērijs-Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Mālpils Mūzikas un mākslas skola īsteno 9 profesionālās ievirzes izglītības 
programmas – 1 mākslas izglītībā un 8 mūzikas izglītībā, kuras izstrādātas 
atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Visas 
programmas ir licencējis Izglītības kvalitātes valsts dienests (tās ir spēkā līdz 
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2016.gada 26.februārim, izņemot licenci čella spēlei un saksofona spēlei, līdz 
2015.gada 31.jūlijam.) 
 

Taustiņinstrumentu spēle 

 Klavierspēle kods 20V 212 01, Licences Nr. P-4631 (2030 stundas) 

 Akordeona spēle kods 20V 212 01,Licences Nr. P-4632 (1697 stundas) 

Stīgu instrumentu spēle 

 Čella spēle kods 20V 212 02, Licences Nr. P-4628 (2152 stundas) 

 Ģitāras spēle kods 20V 212 02, Licences Nr. P-4634 (1697 stundas) 

 Vijoļspēle kods 20V 212 02, Licences Nr. P-4633 (2152 stundas) 

 

Pūšamistrumentu spēle 

 Saksofona spēle kods 20V 212 03, Licences Nr. P-4629 (1697 stundas) 

 Flautas spēle kods 20V 212 03, Licences Nr. P-4635 (1697 stundas) 

 Sitaminstrumentu spēle kods 20V 212 04,Licences Nr. P-4636(1697 

stundas) 

Vizuāli plastiskā māksla kods 20V 211 00,Licences Nr. P- 4630 (2455 stundas). 

  

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka mācību priekšmetu kopējais 
apjoms visos mācību gados kopā, kas saskaņots ar skolas iekšējo mācību plānu un 
atbilst licencētajām izglītības programmām. Mācību darbs skolā noris pēc mācību 
gada sākumā direktora apstiprinātiem grupu un individuālo nodarbību stundu 
sarakstiem visam mācību gadam. Grupu stundu saraksti izlikti uz informācijas 
stenda un ir pieejami gan vecākiem, gan audzēkņiem. Skolas vadība un pārrauga 
izglītības programmu realizāciju un mācību priekšmetu programmu izstrādi, kā arī 
kalendāri tematisko plānu izstrādi. Vadība nodrošina nepieciešamās informācijas 
un resursu pieejamību. 
Skolotāji zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos 
mērķus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas 
audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.  

Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā katra audzēkņa vajadzības un spējas. 
Individuālo mācību priekšmetu pedagogi var vienoties ar audzēkni par stundas 
atstrādāšanu citā laikā. Pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas ir 
apstiprinātas. Instrumenta spēles apmācības programmas ir izstrādājuši paši skolas 
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pedagogi, balstoties uz noslēguma pārbaudes prasībām un apgūstot Latvijas vadošo 
mūzikas un mākslas skolu pieredzi metodiskajā darbā. Programmas regulāri tiek 
aktualizētas metodisko komisiju sēdēs pirms katra mācību gada sākuma, 
nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas vai papildinājumus. Katru mācību gadu 
pedagogi veic korekcijas tematiskajam plānojumam, saskaņojot ar pasākumu plānu 
un konkursu tēmām. Mācību priekšmetu tematiskajiem plāniem tiek ievēroti 
sistemātiskuma un secīguma principi. Uzdevumi tiek plānoti tā, lai būtu saprotami 
konkrētajam izglītojamo vecumam un atbilstu viņu interesēm un priekšstatiem no 
saprotamā uz jauno.   Metodisko komisiju darbu vada pedagogi, kas pedagoģiskajā 
sēdē izvirzīti un ievēlēti pildīt šos pienākumus. Metodisko komisiju sēdes tiek 
protokolētas. Regulāri tiek vestas pārrunas par mācību uzdevumu daudzveidību, 
kas nodrošinātu starp priekšmetu saikni, kā arī par jaunām mācību metodēm un 
formām, kas saglabātu līdzsvaru starp tradicionālo un laikmetīgo mācību saturu. 
 
 

Joma-2.Mācīšana un mācīšanās 

Kritērijs-2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Pedagogi profesionāli, audzēkņiem saprotamā valodā māca saprast to, ko 
audzēkņi apguvuši un kas vēl būtu jāapgūst. Tālākizglītības kursos iegūtās 
zināšanas ļauj pedagogiem strādāt ar jaunām mācību metodēm un pilnveidot 
metodiskos materiālus. Mācību priekšmetos pedagogi izmanto atbilstošus mācību 
līdzekļus un mākslas valodas pamatos, mūzikas teorētiskajos priekšmetos - arī 
materiālus CD formātā. Skolas telpās tiek regulāri iekārtotas dažādas mācību darbu 
un radošo konkursu darbu izstādes. Tiek rīkoti atklātie mācību koncerti. 
         Kopš 2010. gada marta vairāk kā puse skolā strādājušo pedagogu piedalījās 
ESF rīkotajā projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”. Skolā tika izveidota pedagogu darba kvalitātes 
novērtēšanas komisija, ko vada skolas direktors. Divu gadu garumā tika veikta 
pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana, vērojot stundu vadīšanu, audzēkņu 
uzstāšanos mācību koncertos, pārcelšanas un beigšanas eksāmenos, mākslas darbu 
skatēs. Komisija iepazinās ar pedagogu portfolio izstrādātajiem metodiskiem 
materiāliem un audzēkņu sasniegumu analīzes materiāliem. Pedagogi tika izvirzīti 
1., 2. un 3. kvalitātes pakāpes piešķiršanai.          
         Pedagoga ikdienas darbs tiek atspoguļots grupas vai individuālo nodarbību 
žurnālā, regulāri veicot ierakstus par stundas tēmu, audzēkņu apmeklējumu un 
izliekot stundas vērtējumu. Direktora vietnieces katrā semestrī veic visu žurnālu 
kontroli, izdarot ierakstus žurnāla pēdējā lapā. Visi skolā uzņemtie audzēkņi 
atbilstoši prasībām ir reģistrēti Audzēkņu reģistrācijas un uzskaites grāmatā, 
katram audzēknim ir Personas lieta, kurā atrodama visa informācija par konkrēto 
audzēkni. Mākslas nodaļas audzēkņu personas lietā tiek fiksēta audzēkņu dalība 
konkursos, izstādēs, bet mūzikas nodaļas audzēkņu personu lietās tiek ievietoti 
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individuālie plāni mūzikas instrumenta spēlē. Sekmju kopsavilkumu žurnālā tiek 
atspoguļotas audzēkņu semestra kopsavilkuma atzīmes katrā mācību priekšmetā.         
 Mūzikas nodaļā skola nodrošina audzēkņus ar atbilstošām mācību grāmatām 
mūzikas teorijas priekšmetos un kopētiem mācību materiāliem. Specialitātes 
pedagogi nodrošina savus audzēkņus ar daudzveidīgiem nošu materiāliem 
instrumentu spēles apguvē gan no skolas bibliotēkā esošiem nošu krājumiem, gan  
no pedagogu personīgām bibliotēkām, gan plaši izmantojot interneta sniegtās 
iespējas. Klasēs audzēkņi ir nodrošināti ar nepieciešamo aprīkojumu – mūzikas 
instrumenti (klavieres, akordeons, vijoles, čells, ģitāras, saksofoni un flautas, 
marimba un bungu komplekts), pultis, speciāli krēsli pie klavierēm, audio un video 
iekārtas, pieeja internetam, fonotēka. Pūšaminstrumentu un Stīgu instrumentu 
klases audzēkņiem ir iespēja īrēt skolai piederošos instrumentus. Pedagogi radoši 
strādā pie mācību materiālu sagatavošanas ikdienas pārbaudes darbiem, 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. Vairākas reizes gadā audzēkņi uzstājas 
un rāda savas prasmes skolas mācību koncertos, pedagogu organizētajos klases 
vakaros. Savas mākslinieciskās iemaņas audzēkņi attīsta un gūst labu skatuves 
pieredzi uzstājoties novada vidusskolās, svētku koncertos kultūras namā, baznīcā 
un sociālās aprūpes centrā. 2010./2011. mācību gadā audzēkņi papildināja savas 
zināšanas par mūziku apmeklējot “Latvijas koncertu” rīkotās koncertlekcijas 
“Mūzika Tev”, četras reizes mācību gada laikā klausoties gan topošo, gan jau 
zināmo latviešu mūziķu koncertus Rīgas Domā un Lielajā Ģildē. 

Mākslas nodaļas pedagogi un izglītojamie regulāri apmeklē Rīgā mākslas 
muzejus, izstādes un radošās praktiskās darbnīcas: 2008.g. RDM vidusskolā- 
izstāde „Našķu bumba”; 2009.g. Dizaina izstāde Rīgas Mākslas telpā, Rīgas 
porcelāna muzeja ekspozīcija, Aizrobežu mākslas muzeja apmeklējums, RNVM 
ekspozīcija un K.Hūna mantojums; 2010.g. Jūrmalā fotodarbnīca pie mākslinieka 
Jermolajeva, RNVM  muzeja ekspozīcija un Franču impresionisma meistaru darbu 
kopēšana, Mākslinieku namā Elīnas Titānes personālizstādes apmeklējums, 
Pēterbaznīcas un tajā eksponētās Tekstilmākslas asociācijas darbu ekspozīcija, 
VMA zīmējumu ekspozīcija; 2011.g. mūzikls „Futbols uz podestiem”, VMA  
tēlniecības darbu ekspozīcija, RNVM ekspozīcija, Jūgendmuzeja apmeklējums, 
Leļļu muzejs un darbnīca, Melngalvju nams, Mākslas telpa; 2012.g. VMA 
apmeklējums, RNVM ekspozīcija, Rīgas Birža, Mākslas telpa. 

 Mācību ekskursijās redzētais iedrošina izglītojamos radošiem 
eksperimentiem, sekmē emocionālo un intelektuālo attīstību un motivē izglītības 
turpināšanai profesionālās vidējas izglītības pakāpē. animācijā katrs  varēja realizēt 
savu ideju.  Strādājot pie kopējā radošā darba, izglītojamie parāda, ko apguvuši 
mācoties mākslas skolā, vecāki labāk izprot mācību procesu. 
 
 
 



14 
 

 
Kritērijs-2.2. Mācīšanās kvalitāte 
 
            Mūzikas nodaļā katra mācību gada sākumā specialitātes pedagogs 
iepazīstina savas klases audzēkņus ar to, kas jauns jāapgūst mācību gada laikā, 
kādās ieskaitēs un mācību koncertos tiks vērtētas apgūtās prasmes. Tiek izrunāts 
kāda programma jāapgūst uz katru ieskaiti. Izglītības programmu metodisko 
komisiju sanāksmēs tiek izstrādātas konkrētas prasības tehniskajām ieskaitēm, 
mācību koncertiem, pārcelšanas eksāmeniem un skolas beigšanas eksāmeniem. 
Audzēkņu mācību process tiek balstīts uz sadarbību starp pedagogu, skolēnu un 
vecākiem. Jo sekmīgas mācību programmas apguvē ir svarīgs ne tikai regulārs 
stundu apmeklējums, bet arī regulārs darbs mājās, mērķtiecīgi apgūstot nošu tekstu 
un nostiprinot stundā mācīto. Ja ar stundu apmeklējumu izteiktu problēmu nav, tad 
daudziem audzēkņiem izpaliek tieši regulārais darbs mājās. Ar katru gadu bērniem 
vairāk parādās grūtības koncentrēties darbam, grūtības atcerēties nošu tekstu no 
galvas, tāpēc pedagogi katru stundu audzēkņiem atgādina par nepieciešamību 
vingrināties katru dienu noteiktu laiku jau no 1. klases. 

 Mākslas nodaļas audzēkņi tiek nodrošināti ar molbertiem, papīru, kartonu, 
krāsām, mālu, glazūrām un keramikai nepieciešamajiem darba rīkiem, tai skaitā 
keramikas un stikla dedzināšanas krāsnīm, arī ar stiklu un, kopš 2010. gada rudens, 
kad mākslas nodaļas programmā radās iespēja iekļaut priekšmetu animācija un 
video, skola pakāpeniski tiek nodrošināta arī ar datoriem un digitālajām foto un 
video kamerām. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir izstrādāta kārtība, kas nosaka, ka 
audzēknim vai viņa vecākiem telefoniski jāpaziņo par neierašanos uz stundām – 
telefoniski vai sūtot ziņu uz e-pastu. Noteikumi paredz, kā jārīkojas pedagogam, ja 
nav zināms audzēkņa neierašanās iemesls. Ar noteikumiem ir iepazīstināti 
audzēkņi, vecāki, pedagogi, audzēkņu kavējumu uzskaite tiek veikta žurnālos, 
kavējumu zīmes tiek nodotas direktora vietniecei, semestra beigās kavējumi tiek 
apkopoti un lielāko kavētāju iemeslus izskata pedagoģiskās padomes sēdē. 
         Starp audzēkņiem un pedagogiem valda draudzīga atmosfēra, jo skola nav 
obligāta un mācās tie bērni, kuri grib. Bērni labprāt iesaistās radošajos projektos, 
kopīgi veido mākslas instalācijas, noformē izstādes, piedalās koncertos, konkursos 
un izstādēs Mālpilī, kā arī citur Latvijā. 

 2008. gadā skolas vestibilā tika izveidota mākslas nodaļas audzēkņu darbu 
ekspozīcija projektam „Sapnis par Latviju”, Mūzikas un mākslas skola kopā ar 7 
dalībvalstīm iesaistījās vērienīgā  COMENIUS projektā „ Ar Ansīti un Grietiņu 
pāri Eiropai” un pusotra gada garumā mūzikas nodaļas audzēkņi apguva 
dalībvalstu pazīstamāko komponistu skaņdarbus, mākslas nodaļā tika izgatavoti 
neskaitāmi radoši darbi par dalībvalstu pasaku tēmām un kopīgi sarakstīta un 
ilustrēta jauna pasaka; 2010. gada sākumā šie darbi tika eksponēti Mālpils Kultūras 
nama izstāžu zālē, skolas vestibilā un klasēs. Izstādes atklāšanā un vecāku dienā 
muzicēja mūzikas nodaļas audzēkņi. Šo sniegumu ļoti atzinīgi novērtēja arī 7 
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dalībvalstu  pārstāvji, kuri, atbraucot darba vizītē Latvijā, apmeklēja mūsu skolu. 
Pavasarī mākslas nodaļas audzēkņi un viņu darbi piedalījās Ropažu Mākslas 
dienās; 2011. gada pavasarī tika sarīkota retrospektīva audzēkņu darbu izstāde un 
koncerts par godu skolas jubilejai, bet rudenī mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās 
mākslas svētkos „Kopā ar Pikaso” Siguldā, kur Baltajā flīģelī par godu Pablo 
Pikaso 130 gadu jubilejai notika sarīkojums un Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
darbu izstāde. Šajā izstādē tika eksponēti 27 mūsu audzēkņu darbi. 
 
 
Kritērijs-2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 
 

 Vērtēšana sākas jau no 1.klases 10 ballu sistēmā. Ar vērtēšanas sistēmu tiek 
iepazīstināti gan audzēkņi, gan viņu vecāki. Skolā ir izstrādāti kritēriji, pēc kuriem 
vērtē audzēkņu sniegumu skatēs, ieskaitēs, mācību koncertos, eksāmenos 
instrumenta spēlē un mūzikas teorijas pārbaudes darbos. 

Mūzikas nodaļā ikdienas vērtējumus visos mācību priekšmetos, arī ieskaitēs, 
pārbaudes darbos, eksāmenos iegūtās atzīmes pedagogi ieraksta katra audzēkņa 
dienasgrāmatā, kas ir būtisks informācijas avots audzēkņu vecākiem, un grupu vai 
individuālo nodarbību žurnālos, kur semestra vai mācību gada beigās pedagogs 
izliek semestra un gada vērtējumu. Semestru noslēgumā audzēkņi saņem liecību. 
Mācību gada noslēgumā gada atzīmes tiek ierakstītas audzēkņa personu lietā. 
Katras ieskaites vai eksāmena atzīmes kopā ar audzēkņa uzstāšanās programmu 
tiek ierakstītas protokola veidlapās. Ir izglītojamo uzņemšanas eksāmenu protokoli, 
eksāmenu vērtējumu kopsavilkumi, noslēguma eksāmenu protokoli, izglītojamo 
zināšanu vērtēšanas protokoli (mācību koncerti, ieskaites, eksāmeni, skates), kuri 
glabājas lietas nomenklatūras mapēs. Katra mācību gada beigās tiek apkopoti un 
saglabāti noslēguma darbi mūzikas teorijā. Pēc katras ieskaites vai eksāmena tiek 
analizēts katra audzēkņa sniegums- izaugsme, pozitīvie sasniegumi, iemesli, kāpēc 
priekšnesums nebija veiksmīgs, ieteikumi pedagogam no pārējiem kolēģiem, kā 
turpmāk sasniegt labāku rezultātu. Visās ieskaitēs vienmēr piedalās attiecīgā 
priekšmeta pedagogi un direktora vietniece vai direktore. Skolas audzēkņu sekmes 
visos priekšmetos katra semestra un mācību gada beigās tiek apkopotas Sekmju 
kopsavilkuma žurnālā. Izglītojamo sekmes tiek analizētas direktora padomes un 
pedagoģiskās padomes sēdēs. Tiek veidota izglītojamo sasniegumu dinamikas 
analīze.  

Decembrī un maijā var apskatīt mākslas nodaļas audzēkņu mācību darbus 
skatē. Tā ir laba iespēja analītiski un emocionāli vērtēt savu un citu vizuāli radīto. 
Vērtēšana ir kaut kas vairāk nekā zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude, tās 
plānojums saistīts ar mācību priekšmetu programmu komponentu sadalījumu un ir 
sagatavots pirms mācību gada sākuma. Vērtēšanas formas un metodiskie 
paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta specifikai. Ar vērtēšanas kritērijiem ir 
iepazīstināti izglītojamie un tie atrodas mācību telpās. Izglītības procesā lielu 
uzmanību pedagogi pievērš izglītojamo pašvērtējumam. Pašvērtējums parāda, kā 
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izprasts konkrētais uzdevums, vai objektīvi spēj saskatīt savas kļūdas. Izglītojamie 
nav vienaldzīgi sava darba veikumā un vērtējumā. Ir izveidota vienota sistēma 
mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. 1. un 2. semestra, gada 
vērtējumi ir ierakstīti liecībās. Papildus tiek apkopoti vērtējumi un kavējumi par 
septembri, oktobri un janvāri, februāri uz sekmju lapām, kas iepazīstina 
izglītojamos un vecākus ar vērtējumiem. 
 
 
 
JOMA-3.IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI.  
 
Kritērijs-3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  Mācību darbs ir vērsts uz to, lai katrs audzēknis labi apgūtu mūzikas un 
mākslas priekšmetu standartu prasības un iegūtu skolas beigšanas apliecību. 
Audzēkņu mācību rezultāti tiek apkopoti katra semestra beigās – sekmju lapās un 
sekmju žurnālos. Skolotāji semestra beigās apkopo informāciju par katra audzēkņa 
sasniegumiem, ka arī par nepaveiktajām lietām.  

Par problēmsituācijām tiek lemts pedagoģiskās padomes sēdē. Mācību 
pusgada beigās audzēkņi kārto izglītības programmu mācību plānā paredzētās 
ieskaites un eksāmenus, kuru rezultātus priekšmetu skolotāji fiksē ieskaišu un 
eksāmenu protokolos. 

Regulāri tiek veikta iepriekšējā mācību gada audzēkņu sasniegumu uzskaite 
un analīze. Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītajos 
pasākumos-konkursos, projektos, festivālos un cita veida pasākumos. Audzēkņiem 
tiek dota iespēja savu sniegumu prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai 
uzstājoties atklātajos koncertos. 
 

Kritērijs – 3.2. Izglītojamo sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos 
konkursos. 
 

Kopš iepriekšējās akreditācijas skolas audzēkņi guva sekojošus panākumus 
Latvijas un starptautiskajos konkursos: 
 
Mūzikas nodaļā: 
 
V Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu konkurss  
"SAXOPHONIA", 2007.g. – Silvestrs Bajārs (III vieta ), pedagogs Elmārs 
Rudzītis 
 
Starptautiskais jauno ģitāristu festivāls Viļņā 2007.gadā -Mārtiņš Cimanskis 
(II.vieta) –pedagogs Juris Kaukulis.  
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Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – 
Ģitāras spēle Valsts konkursa II kārta(reģionālā), 2008.g. – Mārtiņš Cimanskis 
( I vieta ), pedagogs Ivans Girsovs 
 
XI Latvijas mazo mūzikas skolu konkurss par Em. Dārziņa prēmiju 
klavierspēles specialitātē, 2008.g. – Marta Laizāne ( II vieta ), pedagogs Diāna 
Dzelvīte-Lubarte 
 
Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – 
Ģitāras spēle valsts konkursa fināls, 2008.g. – Mārtiņš Cimanskis (I vieta ), 
pedagogs Ivans Girsovs 
 
II Baltijas valstu klasiskās ģitāras konkurss, 2008.g. – Mārtiņš Cimanskis ( III 
vieta ), pedagogs Ivans Girsovs 
 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle Valsts konkursa II 
kārta (reģionālā), 2009.g. – Artūrs Aivars ( III vieta ), pedagogs Aiga Staseļūne 
XII Latvijas mazo mūzikas skolu konkurss par Em. Dārziņa prēmiju pūšamo 
instrumentu specialitātē, 2009.g. – Dāvis Sīmanis Putriņš  
( II vieta ), pedagogs Olga Ridzevska 
 
Latvijas mūzikas skolu konkursa „Talants Latvijai” fināls, 2009.g. - Dāvis 
Sīmanis Putriņš ( Diploms ), pedagogs Olga Ridzevska 
 
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālā, 
2010.g. – Krišjānis Bērziņš ( II vieta ), pedagogs Elmārs Rudzītis  

 
 

Mākslas nodaļā: 

Valsts konkursos: 2006.g.Valsts konkurss „Telpa”; 2007.g.- „Veidošana” 
nominācija „Mājas darbs”;  
 
2008.g.- „Kompozīcija” nominācija izglītojamajam, atzinība par izveidoto 
objektu;  
 
2009.g. –forums „ Nedekorē –komunicē!”; 2009.g-. „Mākslas valodas pamati” 
atzinība  2 izglītojamajiem; 
 
2011.g. – „Zīmēšana” atzinība 2 izglītojamajiem un skolai par ekspozīciju un 
radošu  un kvalitatīvu uzdevumu risinājumu, 
  
5. starptautiskais vizuālās mākslas un jaunrades konkurss „Saules krasts – 
atklājums”( Saulkrasti) atzinības raksti 3 izglītojamajiem,  
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Starptautiskā bērnu mākslas fonda ICAF (ASV) organizētais konkurss „Child Art  
2011”- „ My Favorite Sport”(I atlases kārta) atzinības raksti 3 izglītojamajiem, 
  
II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Dzīvnieki mana zemē”(Balvi) 
atzinība 1 izglītojamajam,  
 
42. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna) atzinība 3 izglītojamajiem,  
8. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „Iekāp Rīgas mākslā” I vieta 
multimediju mākslas grupā Laimai Niedrai (sk. Artūrs Arnis) 
 
JOMA-4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Kritērijs-4.1.Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 
garantēšana. 
  

Mālpils mūzikas un mākslas skolas saimnieciskā darba jautājumus, drošības. 
Pamatojoties uz skolas Nolikumu un Likumu par darba aizsardzību ir izstrādāts 
Nolikums par darba drošību skolā. Ir sakārtota drošības tehnikas instruktāžas 
dokumentācija. Atbilstoši Darba aizsardzības likumam notiek skolas darbinieku 
instruktāža. 

Skolā darba drošības un darba aizsardzības kontroli veic Mālpils novada 
domes darba aizsardzības speciālists.  

Skolā ir profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamās telpas un iespēju robežās arī materiāltehniskie resursi.  

Mācību un koplietošanas telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri - higiēniskajām 
prasībām. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar rīcību ekstremālos gadījumos 
un ar darba drošības noteikumiem klasēs. Skolai ir izstrādāts un apstiprināts 
evakuācijas plāns. 

Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas. Ir izstrādāts telpu uzkopšanas grafiks. 
Skola ir aprīkota ar ugunsdrošības aparātiem. Izglītības iestādei ir mācību procesa 
organizēšanai visa nepieciešamā informācija par audzēkņu veselības stāvokli un 
individuālajām vajadzībām. Ir pieejama ”aptieciņa” pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas nepieciešamībai.   
 

Kritērijs-4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

Skola veicina audzēkņu personības izaugsmi, atbalstot viņu dalību 
konkursos, festivālos, akcijās un projektos, audzēkņiem nostiprinās pārliecības 
sajūta par savām spējām un līdz ar to paaugstinās pašnovērtējums un rodas ticība 
saviem spēkiem. Ārpusstundu pasākumi notiek regulāri, to norisē vienmēr 
veiksmīgi piedalās mūsu skolas audzēkņi. Par talantīgo audzēkņu panākumiem 
mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie skolēni un skolas darbinieki. 



19 
 

 

Kritērijs-4.3.Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

Mācību darba procesā tiek ievērotas skolēnu individuālās prasmes un 
spējas. Skolā regulāri tiek apzināti tie skolnieki, kuriem ir problēmas mācībās. Pati 
izglītības specifika nosaka mācību darba diferenciācijas objektīvu nepieciešamību. 
Ne tikai uzdevumi, kas tiek piedāvāti stundās, bet arī pārbaudes darbi satur dažādas 
grūtības pakāpes uzdevumus. Stundās plaši pielietota skolēnu pašnovērtējuma 
forma, kas mudina katru skolēnu objektīvi izvērtēt paša sasniegto. Skolotāji 
mācību stundās strādādiferencēti, sniedz nepieciešamo palīdzību audzēkņiem ar 
mācībutraucējumiem, kā arī sekmē talantīgo bērnu izaugsmi.Lai veicinātu 
audzēkņu darba diferenciācijas metožu pilnveidošanu, pedagogiem būtu jāveic 
izglītojamo sasniegumu detalizētāka un dziļāka analīze. 
 

Kritērijs-4.4.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

 

Skolā ir izveidota vecāku komiteja, kuras mērķis veidot ciešākus kontaktus 
ar skolas vadību un pedagogiem, piedalīties skolas darbu plānošanā, disciplīnas 
jautājumu apspriešanā, kā arī saimniecisko jautājumu risināšanā. 
Vecāku sapulces skolā notiek vismaz trīs reizes gadā (1. septembrī, apspriežot 
iepriekšējā mācību gada darbu rezultātus, oktobrī, kad tiek slēgti savstarpējās 
sadarbības līgumi un maijā, kad tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar vasaras 
praksi – plenēru vai izlaidumu). 
Regulāri tiek rīkotas “Vecāku dienas”, kas ļauj vecākiem tuvāk iepazīties ar 
mācību procesu, tā labāk izprotot skolas darbības principus un prasības.  
Vecāki aktīvi piedalās mācību koncertos, kā arī mākslas nodaļas veidotajās 
audzēkņu izstādēs. 
 
Kritērijs-4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 
Skolas pedagogi pārzina audzēkņu problēmas un vajadzības, un savu iespēju 

un kompetences robežās, sadarbojoties ar pašvaldību, skolas administrāciju un 
audzēkņu vecākiem, cenšas tās risināt. Skolas telpas ir daļēji piemērotas 
audzēkņiem ar īpašām vajadzībām.  

Vairāki pedagogi ir apmeklējuši kursus un seminārus par darba metodēm ar 
bērniem ar īpašām vajadzībām. 
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JOMA-5.IESTĀDES VIDE 

Kritērijs -5.1.Mikroklimats. 

 Mālpils Mūzikas un mākslas skolā ir izveidojies labvēlīgs mikroklimats, kas 
ir veiksmīgas pedagogu, audzēkņu un vecāku sadarbības rezultāts. Skolā ir 
iedibinātas ilggadīgas tradīcijas un pasākumi, kas veicina piederības sajūtas 
veidošanos-tie ir izlaidumi, dažādi koncerti un izstādes gan pašvaldībai, gan skolas 
labvēļiem . Skolā regulāri tiek publiski novērtēti un izcelti audzēkņu un pedagogu 
panākumi valsts un starptautiskas nozīmes pasākumos. Skolas darbības pamatā ir 
draudzīgas attiecības starp audzēkņiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem. Skolā 
ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. To izstrādāšanā ar saviem ieteikumiem ir 
piedalījušies skolas skolotāji, audzēkņi un arī audzēkņu vecāki. 
 
 
Kritērijs-5.2. Fiziskā vide. 
 

Mālpils Mūzikas un mākslas skola atrodas Mālpils novada domes Mālpils 
kultūras centra telpās. Pamatojoties uz skolas Nolikumu un likumu par darba 
aizsardzību ir izstrādāts Nolikums par darba drošību skolā. Ir sakārtota drošības 
tehnikas instruktāžas dokumentācija. Atbilstoši Darba aizsardzības likumam notiek 
skolas darbinieku instruktāža. Skolā darba drošības un darba aizsardzības kontroli 
veic Mālpils novada domes darba aizsardzības speciālists. Skolā ir visas 
profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un 
iespēju robežās materiāltehniskie resursi. Mācību un koplietošanas telpas iekārtotas 
atbilstoši sanitāri - higiēniskajām prasībām. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti 
ar rīcību ekstremālos gadījumos un ar darba drošības noteikumiem klasēs. Skolas 
telpas tiek regulāri uzkoptas. Ir izstrādāts telpu uzkopšanas grafiks. Skola ir 
aprīkota ar ugunsdrošības aparātiem. Ir izstrādāts un izvietots visās 
nepieciešamajās vietās skolas evakuācijas plāns avārijas un ugunsgrēka 
gadījumiem. 
 
JOMA-6.IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs-6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

 
Skolas teorētisko un praktisko mācību priekšmetu  materiāltehniskais 

nodrošinājums atbilst profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Tiek 
organizēta materiālo resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana.  

    Skola ir nodrošināta ar CD atskaņotājiem, datoriem, kā arī interneta 
pieslēgumu .Ir noteikta un apstiprināta kārtība materiāltehnisko līdzekļu 
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izmantošanai un uzglabāšana, par to atbild skolas direktors un skolas skolotāji, ar 
kuriem ir noslēgts materiālās atbildības līgums. Pateicoties regulārai iekārtu 
apkopei un savlaicīgam remontam, skolas materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir 
darba kārtībā un droši lietošanā. Skolas bibliotēkas krājums ir atbilstošs izglītības 
iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei. Mācību grāmatas un mācību 
līdzekļu izvēle ir pamatota. Regulāri notiek skolas bibliotēkas fondu palielināšana. 
 

Kritērijs-6.2.Personālresursi. 

Skolas personālresursi atbilst skolā īstenoto izglītības programmu – 
profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības, kā arī interešu izglītības 
programmu īstenošanas nodrošināšanai. Visu skolotāju pienākumi, tiesības un 
atbildība ir noteiktas darbinieku darba pienākumos un amata aprakstos. Katram 
skolotājam ir darba mape ar mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajiem 
materiāliem. Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu 
īstenošanai. No 15 skolas skolotājiem 12 ir augstākā profesionālā pedagoģiskā 
izglītība, tai skaitā 6 ar maģistra grādu.3 skolotājiem ir vidējā profesionālā 
pedagoģiskā izglītība, no kuriem 2 studē JVLMA. 

    Kopš 2010. gada marta vairāk kā puse skolā strādājušo pedagogu 
piedalījās ESF rīkotajā projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Tika iegūtas 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpes . 

     Skolas Pedagogi ļoti aktīvi iesaistās profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidē. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā 
arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagoga darba 
kvalitātes vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās pilnveides 
nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. Pedagogi piedalās dažādās ar 
pedagoģisko darbu un māksliniecisko jaunradi saistītās aktivitātēs gan izglītības 
iestādē, gan ārpus tās. 
 
 
JOMA-7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,VADĪBA UN 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  
 
Kritērijs -7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 
  

Skolas vadība regulāri plāno skolas personāla darba kontroli visās jomās. 
Tiek veikts individuālā darba pašvērtējums, kuram seko izglītības programmu 
darba pašvērtējums nodaļās, tad tiek apkopota visa informācija un veikts skolas 
pašvērtējums. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Katru mācību gadu tiek 
izvērtēti arī izglītojamo mācību sasniegumi.   

Skolas darba vērtēšana notiek reizi semestrī administrācijas sanāksmēs, kur 
tiek izvērtēti pēdējo mēnešu notikumi un  pasākumi. Semestra noslēguma sēdē tiek 
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analizēti skolēnu mācību sasniegumi. Arī pedagogi ESF projekta ietvaros raksta 
pašvērtējumu par paveikto, izvērtē sasniegumus un nepilnības savā darbā.  

Skolā tiek veidots pasākumu plāns semestrim, un kalendārais darba plāns 
mācību gadam. Pedagogi tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas 
pamatprincipiem, rādītājiem un jomām. Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā tiek veikta 
dokumentu izpēte, anketēšana, rezultātu apkopošana un analīze. Katru gadu tiek 
veikta skolas darba izvērtēšana. Rezultāti tiek analizēti un iestrādāti turpmākajās 
prioritātēs. 
 

Kritērijs-7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 

Skolā ir izveidotas un darbojas sekojošas pārvaldes: Pedagoģiskā padome, 
Metodiskās komisijas, Skolas padome, Direktora padome. Skolā ir visa 
nepieciešamā dokumentācija, skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir 
izstrādāti precīzi, demokrātiski, ievērojot izvirzītās prasības un mērķus. Skolā ir 
izstrādāta skolas vadības struktūra, ir optimāls dažādu līmeņu vadītāju skaits, kas 
tiek iecelti noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi, lojālu attieksmi 
pret skolu un kolēģiem.    

Direktora un viņa vietnieku amatu aprakstos ir ietverta atbildība par visiem 
skolas darba virzieniem. Direktors un dažādu līmeņu vadītāji deleģē piemērotus 
pienākumus, to izpilde tiek kontrolēta un tiek sniegts savstarpēji rosinošs, pozitīvs 
atbalsts. Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas 
izglītības iestādes darbības jomas. Katra vadītāja kompetences joma ir precīzi 
noteikta. Katra nodaļa un metodiskā komisija izstrādā darba plānu visam mācību 
gadam atbilstīgi skolas mērķiem un galvenajiem uzdevumiem. Mācību gada laikā 
notiek regulāras nodaļu un metodisko komisiju sēdes, kurās tiek risināti aktuāli 
metodiskā darba jautājumi. Tiek sniegta metodiska palīdzība jaunajiem 
speciālistiem.  
 

 

Kritērijs-7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

 
Mālpils mūzikas un mākslas skolai ir regulāra sadarbība ar Kultūras 

ministriju, Izglītības un Zinātnes ministriju, KRIIN, ar reģionālo metodisko centru-
Jāņa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, Rīgas 
Doma Kora skolu, JVLMA, pārnovadu mūzikas un mākslas skolām, Mālpils 
novada domi un kultūras centru. Mālpils Evaņģēliski Luterisko baznīcu, Mālpils 
novada vispārizglītojošām skolām un pirmskolas izglītības iestādi, 
internātpamatskolu un Mālpils profesionāltehnisko skolu. 
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Kā arī notiek sadarbība ar  novada teritorijā esošajiem uzņēmumiem, kuros ir 
izvietoti gan mākslas nodaļas audzēkņu labākie darbi, gan arī īpaši izstrādāti 
noslēguma darbi. Audzēkņu darbi ir izvietoti: 
 

 Mālpils novada pašvaldības telpās, 
 Mālpils Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā, 
 Mālpils internātpamatskolas un arodvidusskolas kafejnīcā, 
 AS “Mālpils piensaimnieks” kafejnīcā, 
 Mālpils pirmsskolas bērnu izglītības iestādē, 
 Mālpils kultūras centrā, 
 Mālpils bibliotēkā, 
 

4.Citi sasniegumi 

Skola ir kļuvusi par Mālpils novada kultūrizglītības centru. Regulāri tiek 
rīkoti dažāda rakstura un satura koncerti-atskaites, svētku, pedagogu, audzēkņu. 
Tematiskie koncerti Mālpils kultūras centrā un Mālpils Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā.Kā ļoti būtisku faktoru jāmin, ka skola ir spējusi izdzīvot, pastāvēt un 
attīstīties konsolidācijas pasākumu rezultātā 2009.gadā.  

 
5.Pašnovērtējums atbilstoši kritērijiem. 
 

Joma Kritērijs Skolas pašvērtējums 
1. Mācību saturs 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas Labi 
2. Mācīšana un 
mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 
2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi 
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3. Izglītojamo 
sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Labi 
3.2. Izglītojamo sasniegumi reģionālajos, valsts un 
starptautiskajos konkursos. 

Labi 

4. Atbalsts 
izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 
un izglītojamo   drošības garantēšana (drošība un 
darba aizsardzība) 

Labi 

4.2. Atbalsts personības veidošanā Labi 
4.3. Atbalsts karjeras izglītībā Labi 
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 
4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Pietiekami 
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5.Iestādes vide 5.1. Mikroklimats Labi 
5.2. Fiziskā vide Labi 

6. Iestādes resursi 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 
 6.2. Personālresursi 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 Labi 

 



24 
 

 
 
6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 
 

Skolas turpmākā attīstība ir atkarīga no daudziem ārējiem apstākļiem – 
ekonomiskās situācijas, finansu resursiem, demogrāfiskās situācijas u.c. Plānojot 
skolas attīstību, vispirms jācenšas ieinteresēt bērnus – potenciālos skolas 
audzēkņus, kā arī saglabāt esošo audzēkņu skaitu skolā. Plānots papildināt skolas 
budžetu, piesaistot līdzekļus caur dažādiem projektiem. Turpināt pilnveidot un 
attīstīt skolas materiāli tehnisko bāzi, mācību līdzekļus, metodiskos materiālus, 
meklēt jaunas sadarbības formas ar vecākiem, īstenojot Skolas Attīstības plāna 
prioritātes. 
 

 
 
 
Iestādes vadītājs 

                          
 
 
 

                 Juris Vītums              

  

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Z.v.
 

 


