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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

1.1. Ziņas par Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta 

izglītības iestāde, kura uzsāka darbību 2012.gada 27.augustā. Izglītības iestāde tika 

izveidota, reorganizējot Jaunannas pamatskolu un Jaunannas Mūzikas un mākslas skolu. 

Skolas juridiskā adrese ir Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4340. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola savā darbībā saglabājusi abu 

apvienoto skolu labākās tradīcijas.  

Profesionālās ievirzes izglītības programmas tiek realizētas arī 3 mācību punktos: Alsviķu 

mācību punktā - adrese: „Strautiņu pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4333; Liepnas mācību punktā - adrese: „Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskola”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354 un Malienas mācību 

punktā – adrese: “Brenci 7”,  Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359. 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas darbību nosaka NOLIKUMS, apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.9, 31.punkts, 2012.gada 24.maijā. 

Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 
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2015./2016.M.G. 2016./2017.M.G. 2017./2018.M.G. 2018./2019.M.G. 2019./2020.M.G.

Izglītojamo skaita dinamika 2015.-
2020.gads

1.-9.klasē pirmsskolā profesionālajā ievirzē

 
1.2 Informācija par skolas 2019./2020.mācību gadā īstenotajām izglītības 

programmām (IP) 

Vispārējās pamatizglītības programma; kods 21011111; licences Nr.  V-9839; izsniegšanas 

datums – 30.05.2018.; akreditācijas termiņš 14.10.2020.; izglītojamo skaits – 49. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; kods 

21015611; licences Nr. V-10101; izsniegšanas datums 01.08.2018.; izglītojamo skaits – 3. 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma; kods 01011111; licences Nr. V-9838; 

izsniegšanas datums 30.05.2018.; izglītojamo skaits – 14. 

Vizuāli plastiskās mākslas programma; kods 20V 211 00 1; licences Nr. P-16960; 

izsniegšanas datums – 15.06.2018.; izglītojamo skaits – 51. 

Klavierspēles programma; kods 20V 212 01 1; licences Nr. P-16961; izsniegšanas datums 

– 15.06.2018.; izglītojamo skaits – 30. 
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Flautas spēles programma; kods 20V 212 03 1; licences Nr. P-16965; izsniegšanas datums 

– 15.06.2018.; izglītojamo skaits – 4. 

Trompetes spēles programma; kods 20V 212 03 1; licences Nr. P-16966; izsniegšanas 

datums – 15.06.2018.; izglītojamo skaits – 2. 

Kokles spēles programma; kods 20V 212 02 1; licences Nr. P-16963; izsniegšanas datums 

– 15.06.2018.; izglītojamo skaits – 4. 

Vijoles spēles programma; kods 20V 212 02 1; licences Nr. P-16962; izsniegšanas datums 

– 15.06.2018.; izglītojamo skaits – 1. 

Sitaminstrumentu spēles programma; kods 20V 212 04 1; licences Nr. P-16967; 

izsniegšanas datums – 15.06.2018.; izglītojamo skaits – 4. 

2019./2020.mācību gadā skolā un tās mācību punktos mācījās skolēni no Alūksnes novada 

Alsviķu, Annas, Jaunannas, Kalncempju, Liepnas, Mālupes un Malienas pagastiem, kā arī  no 

Gulbenes novada Litenes pagasta. 

 

1.3.  Skolas personāls 

2019./2020.mācību gadā skolā strādā 31 pedagoģiskais darbinieks, no tiem 16 ir 

blakusdarbā, pārsvarā tie ir profesionālās ievirzes pedagogi. Skolas vadību nodrošina direktore 

un  direktores vietniece izglītības jomā.  

 

Izglītības 

programma 

Pedagogu 

skaits 

Pedagogi 

Ar augstāko 

izglītību 

 

Studē Ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

Ar maģistra 

grādu 

Pamatizglītības 

programma 

12* 11 1  6 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

2 2 0  0 

Profesionālās 

ievirzes 

izglītības 

programmas 

18* 15  3 5 

*Viens pedagogs nodarbināts gan pamatizglītības, gan profesionālās ievirzes izglītības 

programmas īstenošanā. 

Pedagogi pastāvīgi paaugstina kompetenci tālākizglītības kursos: priekšmeta mācīšanas 

metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, audzināšanas jautājumos, bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos, jaunāko informāciju  tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.  

           Skolā strādā 4 tehniskie darbinieki, kuri rūpējas par tīrību un kārtību skolas telpās 

un tās teritorijā. 

 

1.4.  2019./2020.mācību gadā skolas piedāvātās interešu izglītības programmas:  

o Tautiskās dejas 1.-4.kl. un 5.-9.kl. grupai; 

o Koris 1.-4.kl. un 5.-9.kl. grupai; 

o Vokālie ansambļi; 

o Sporta pulciņš; 

o Sagatavošanas klase vizuāli plastiskajā mākslā; 

o Sagatavošanas klase instrumentu spēlē; 

o Zīmēšanas grupa (pirmsskolai); 

o Dziedāšanas grupa (pirmsskolai). 
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1.5. Skolas tradīcijas: 

o Zinību diena 

o Rudens ziedu tematiskie paklāji  

o Skolotāju dienas pasākums 

o Karjeras pasākumi    

o Mārtiņdienas tirdziņš  

o Latvijas valsts dibināšanas gadadienas svinīgais pasākums  

o Ziemassvētku pasākumi 

o Labdarības koncerti, akcijas (sadarbībā ar Jaunannas tautas namu) 

o Valentīndienas pasākums  

o Sporta dienas 

o Erudīcijas vai talantu konkursi 

o Pirmās 100 dienas skolā 1.klasei 

o Tematiskās nedēļas (organizē skolēnu pašpārvalde) 

o Ikgadējas mācību ekskursijas 

o Skolēnu un pedagogu koncerti 

o Skolēnu  darbu izstādes  

o Pēdējais zvans 9.klases skolēniem  

o Izlaidums  
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶIS, UZDEVUMI UN IEPRIEKŠ 

IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU IZPILDES ANALĪZE  

2.1. Skolas darbības pamatmērķis ir: 

2.1.1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts 

pamatizglītības standartā un profesionālās ievirzes mūzikā un vizuāli plastiskajā mākslā 

izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;  

2.1.2.sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem un 

augstākajām morāles vērtībām; 

2.1.3. mācību un audzināšanas darbība.  

 

Skolas misija: 

Kvalitatīva, droša un draudzīga mācību vide ikvienam. 

 

Skolas vīzija: 

Skola ar daudzveidīgu piedāvājumu bērnu personības izaugsmei, kura veido radošas rosības 

pilnu atmosfēru un spēcīgu pamatu izglītojamo konkurētspējai. 

 

Pamatvērtības: cieņpilna attieksme, radošums, līdzatbildība. 

 

Skolas dalība projektos:  
o „Piens un augļi skolai” ( Eiropas Komisijas Programma)  

o Programma “Latvijas skolas soma”  

o “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

(Eiropas Sociālā fonda projekts. 8.3.5.0/16/I/001 projekts), (Alūksnes novada 

Izglītības pārvalde)  

o ESF projekta PUMPURS Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros organizētie pasākumi 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

o Projekts Nr.9.2.4.2/16/l/005 "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" (īsteno Alūksnes 

novada pašvaldība)  

o Starptautiskās Izglītības sasniegumu asociācijas (IEA) Starptautiskais lasītprasmes 

novērtēšanas pētījums PIRLS 2021 (Latvijas Universitāte)  
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2.3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu izpildes analīze (2018./2019. - 2019./2020.m.g.) 

Joma Prioritāte Rezultāti 

Mācību saturs 

Iepazīties ar jauno mācību 

saturu un sagatavoties tā 

ieviešanai 1.,4. un 7.klasē no 

2020.gada 1.septembra. 

Seši pedagogi apmeklēja 

tālākizglītības kursus jaunā mācību 

satura ieviešanai sākumskolā, 

tehnoloģiju un  dabaszinātņu mācību 

jomās. Visi  pedagogi seko jaunumiem 

“Skola 2030”, ir iepazinušies ar jauno 

standartu un mācību programmu 

paraugiem. 

Mācīšana un 

mācīšanās 
Pielietot dažādus darbības 

veidus, kas māca skolēniem 

sadarboties mācību stundās 

un ārpusstundu nodarbībās. 

 

 

 

Sākumskolas pedagogi apmeklēja 

kolēģu mācību stundas un savstarpēji 

dalījās pieredzē par sadarbības 

veidiem. Stundu vērošanas materiāli 

liecina, ka lielākā daļa pedagogu attīsta 

skolēniem  sadarbības prasmes, 

strādājot grupās un pāros. 

Sadarbības prasmes tiek izkoptas, 

piedaloties dažādos konkursos novadā 

un Vidzemes reģionā. 

Mācību 

sasniegumi 

 

Tuvināt valsts pārbaudes 

rezultātus vidējam līmenim 

valstī. 

 

 

Interešu izglītības 

kolektīviem apgūt XII 

Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 

repertuāru, sekmīgi 

piedaloties skatēs, iegūt 

tiesības piedalīties svētku 

pasākumos. 

2018./2019.m.g. 9.klases valsts 

eksāmenu un 3.klases diagnosticējošo 

darbu rezultāti bija virs vidējā līmeņa 

valstī. 6.klases diagnosticējošā darba 

rezultāti matemātikā pārsniedza vidējo 

līmeni, latviešu valodā bija tuvu 

vidējam līmenim, bet dabaszinībās – 

zemāki par valsts vidējo līmeni. 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku repertuāru apguva 1.-

4.klašu, 5.-9.klašu tautisko deju 

kolektīvi, 5.-9.klašu koris un koklētāju 

ansamblis. Visi kolektīvi aktīvi 

piedalījās novada organizētajos 

kopmēģinājumos, skolas koncertos un 

pasākumos. Deju kolektīvi savu 

dejotprasmi rādīja novada pasākumos 

un priekšskatē.  

Atbalsts 

izglītojamiem 

Izstrādāt individuālos 

izglītības plānus un realizēt 

atbalsta pasākumus 

izglītojamiem ar speciālajām 

Uzsākot realizēt speciālo programmu 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 2018./2019.m.g., tika 

izstrādāti individuālie plāni 2 
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vajadzībām. izglītojamiem, 2019./2010.m.g.- 3 

izglītojamiem, sniegtas papildus 

konsultācijas un atbalsta pasākumi. 

Vide  

Veidot skolēniem drošu un 

pievilcīgu fizisko vidi  

2019.gada vasarā skolā tika ierīkota 

ugunsdrošības noteikumiem atbilstoša 

signalizācijas iekārta.  

Skolas inspekciju pārbaudes aktu dati 

liecina, ka skolā ir nodrošināti darba 

apstākļi atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

Tika nomainīti garderobes skapīši. 

Skolas ārējās teritorijas apzaļumošanā 

tika atjaunotas puķu dobes un 

apstādījumi. 

Skolēni tika iesaistīti skolas telpu 

noformēšanā. 

Resursi 

Atjaunot un pilnveidot 

skolas materiāli tehnisko 

bāzi, atbilstoši jaunā mācību 

satura prasībām.  

Skolēni ir nodrošināti ar visiem 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem 

mācību priekšmetu programmu 

apguvei.  

Skolā ir iegādāti jauni skolēnu soli un 

krēsli mūzikas un sākumskolas 

kabinetiem, uzstādīti trīs projektori un 

ekrāni, šujmašīna mājturības 

kabinetam, papildināts sporta 

inventārs. 

Regulāri tiek papildināti un atjaunoti 

mācību līdzekļi mācību priekšmetu 

programmu īstenošanai. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Izstrādāt un saskaņot skolas 

attīstības plānu 2019./2020. 

– 2021./2022.mācību gadam. 

Skolas darba izvērtēšanā un skolas 

attīstības prioritāšu noteikšanā 

piedalījās visas puses. Ir izstrādāts 

skolas attīstības plāns 2019./2020.-

2021./2022.mācību gadam. 

Skolas attīstības prioritātes noteiktas, 

atbilstoši jaunajam mācību saturam.   
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3. IEPRIEKŠĒJĀ SKOLAS VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

2014.gada oktobrī notika skolas akreditācija, ekspertu komisijas ieteikumi un to ieviešana 

iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai. 

Joma/ 

Kritērijs 

Ieteikumi pamatizglītības programmā Ieteikumu ieviešana 

1.1. Noteikt vienotas prasības pedagogiem 

mācību priekšmetu programmu 

noformēšanā un strukturēšanā. 

Visi pamatizglītības pedagogi 

izmanto mācību priekšmetu 

paraugprogrammas. 

2.1. Aktualizēt mācību metožu dažādību un 

inovācijas mācību procesā. 

Pēc pedagogu pašvērtējuma datiem, 

40% pedagogu vienmēr, bet 53% - 

bieži mācību procesā pielieto 

daudzveidīgas mācību metodes. 

4.1. Plānot mērķtiecīgāku sadarbību ar 

Alūksnes Izglītības pārvaldes atbalsta 

personālu, vienlaicīgi nodrošinot 

ieteikumu un norādījumu savlaicīgu 

izpildi. 

Psihologs, logopēds un sociālais 

pedagogs organizē individuālo un 

klašu grupu darbu ar izglītojamiem, 

veic izglītojamo diagnostiku, sniedz 

slēdzienu par atbalsta pasākumu 

nepieciešamību ikdienas darbā. 

Atbalsta personāla ieteikumi un 

norādījumi tiek savlaicīgi izpildīti. 

4.1. Nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu 

un drošības noteikumu atbilstību ārējo 

normatīvo aktu prasībām. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi 

un drošības noteikumi izstrādāti 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

prasībām. 

4.4. Organizējot mācību procesu 

apvienotajās klasēs, pilnveidot mācību 

metodes, nodrošinot nepieciešamo 

mācību darba diferenciāciju. 

Pēc pašvērtējuma datiem visi 

pedagogi nodrošina mācību darba 

diferenciāciju, 67% pedagogu to veic 

vienmēr vai bieži. 

5.1. Aktualizēt skolas mājas lapas izveidi. Alūksnes novada mājas lapā ir 

atrodama oficiāla informācija par 

skolu, ir izveidots arī profils 

sociālajā tīklā www.facebook.com., 

kur tiek atspoguļotas skolas 

aktivitātes, pasākumi. 

6.1. Uzlabot materiāli tehnisko 

nodrošinājumu ķīmijas, mājturības un 

tehnoloģiju mācību priekšmetu 

programmu īstenošanai. 

Mājturības un tehnoloģiju 

programmas īstenošanai iegādāti 

virtuves piederumi, mazā virtuves 

tehnika, šujmašīna. Ķīmijas kabinetā 

uzstādīta rekuperācijas iekārta, 

iegādātas mācību un demonstrēšanas 

ierīces. 

6.2. Nodrošināt visu pedagogu Visi pamatizglītības pedagogi 
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profesionālās pilnveides atbilstību 

normatīvo aktu prasībām. 

regulāri papildina zināšanas 

profesionālās pilnveides kursos, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6.2. Veicināt pedagogu profesionālo 

pilnveidi darbam apvienotajās klasēs. 

Pedagogi apvienotajās klasēs strādā 

jau 10 gadus, ir uzkrājuši lielu 

pieredzi. Savstarpējā stundu 

vērošana un dalīšanās pieredzē ar 

kolēģiem paaugstina profesionālo 

meistarību. 

7.1. Aktualizēt mērķtiecīgu pedagogu un 

metodisko komisiju vietu un lomu 

skolas darba izvērtējuma procesā. 

Skolas darba izvērtēšana katra 

mācību gada noslēgumā notiek 

metodiskajās komisijās, pedagogi 

iesniedz savus priekšlikumus darba 

uzlabošanā. Viņu ieteikumi tiek 

ņemti vērā, izvirzot nākošā mācību 

gada prioritātes. 

7.1. Plānot un nodrošināt iekšējo kontroli. Iekšējā kontrole tiek plānota un 

izpildīta katru gadu. 

7.2. Nodrošināt skolas iekšējo normatīvo 

aktu atbilstību ārējo normatīvo aktu 

prasībām. 

Iekšējie normatīvie akti atbilst ārējo 

normatīvo aktu prasībām. 

7.2. Skolas un metodisko komisiju vadībai 

pilnveidot plānošanas un analītiskā 

darba kompetences. 

Plānošanas un analītiskā darba 

kompetences tiek pilnveidotas 

piedaloties kursos, semināros, 

pieredzes apmaiņā ar kolēģiem. 

7.3. Aktualizēt dalību starptautiskos 

pasākumos un projektos. 

Skolēni piedalījās Starptautiskajā 

glezniecības un grafikas konkursā 

“Saules krasts”, sadarbojāmies ar 

Norvēgijas NO “Misija Eiropai” 

jauniešu grupu. 

 

Joma/ 

Kritērijs 

Ieteikumi profesionālās ievirzes izglītības 

programmās 

Ieteikumu ieviešana 

1. Aktualizēt profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, kā arī nodrošināt 

programmu pieejamību un programmu 

apguves plānošanu 

Visas profesionālās ievirzes 

programmas tika pārskatītas, 

rediģētas un aktualizētas. 

Nodrošināta programmu 

pieejamība un apguves plānošana. 

1. Uzlabot mācību stundu pārskatāmību Nodrošināta katra pedagoga 

individuālo stundu saraksta un 

grupu stundu saraksta pieejamība. 

2.1 Ģitāras programmā, plānojot mācību Nav aktuāli, jo ģitāras spēles 
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stundas, izvirzīt konkrētu stundas mērķi 

un uzdevumus, tādējādi veicinot 

atgriezenisko saikni. Dažādot mācību 

metodes un paņēmienus. 

programma netiek īstenota. 

2.1 Ģitāras spēles apguvē attīstīt audzēkņos 

patstāvīgas mācīšanas prasmes, uzlabojot 

audzēkņu tehniskās spējas un 

māksliniecisko līmeni. 

Nav aktuāli, jo ģitāras spēles 

programma netiek īstenota. 

2.1 Flautas spēles programmas īstenošanā 

pedagogam sekot jaunākajām 

metodiskajām tendencēm flautas spēlē, 

pievēršot uzmanību elpas nostādīšanai un 

ambažūra veidošanai. 

Flautas spēles programmā ir 

mainījies pedagogs, kurš regulāri 

seko jaunākajām metodiskajām 

tendencēm, apmeklē kursus. Katrā 

mācību stundā notiek iesildīšanās 

vingrinājumi (garās skaņas). 

Pievērsta uzmanība elpas 

vingrinājumiem un ambažūras 

pareizai veidošanai.  

2.1 Klavierspēles programmas pedagogiem 

vairāk izkopt un kontrolēt pianista stājas 

un pareizas roku koordinācijas attīstību, 

mācību stundās sniedzot pareizas stājas 

norādījumus. 

Pedagogi  kontrolē un izkopj 

audzēkņu pareizas stājas un roku 

koordinācijas attīstību katrā 

mācību stundā, veicot to ar 

atbilstošiem vingrinājumiem un 

pedagoga  demonstrējumiem.  

2.3 Izskaidrot audzēkņiem vērtēšanas 

kritērijus, iesaistīt audzēkņus 

pašvērtējuma procesā. 

Profesionālās ievirzes 

izglītojamiem ir izskaidroti 

vērtēšanas kritēriji, viņi vērtē savu 

sniegumu. Pedagogi ar izglītojamo 

pārrunā sasniegumus un 

nepieciešamos uzlabojumus gan 

pēc ieskaitēm, gan koncertiem. 

4.3 Lai audzēkņi varētu turpināt mācības 

profesionālās mūzikas vidusskolās, 

ieteicams viņus konsultēt, bagātināt viņu 

pieredzi ar meistarkursiem, atklātām 

stundām u.c. Aicināt profesionālus 

mūziķus uz atklātiem koncertiem, 

izzinošām lekcijām vai radošām 

nometnēm vasaras periodā. 

Pedagogi konsultē audzēkņus, kuri 

izteikušu vēlmi turpināt mācības 

mūzikas vai mākslas vidusskolās.  

Audzēkņi tiek iepazīstināti klātienē 

ar izvēlēto vidusskolu. Notiek arī 

skolu piedāvāto konsultāciju 

apmeklējums. Skolai nav 

pietiekamu finansiālu līdzekļu, lai 

aicinātu profesionālus mūziķus, bet  

ir iespēja klausīties profesionālus 

mūziķu koncertus Alūksnes 

kultūras centrā. 

4.4 Akcentējot katra audzēkņa individuālās Ņemot vērā katra izglītojamā 
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spējas  un vajadzības, veikt 

nepieciešamās korekcijas mācību tēmu 

izpildes nodrošināšanai. 

individuālās spējas  un vajadzības, 

pedagogs sastāda un izveido 

individuālo mācību programmu 

instrumenta spēlē. Grupu (mūzikā, 

mākslā) stundu tēmu apjoms, 

secība tiek pielāgota grupas 

apguves spējām. 

5.2 Nodrošināt nepieciešamo skaņas izolāciju 

mācību telpām, kurās tiek īstenotas 

mūzikas nodarbības. 

Tika pārkārtotas mācību telpas.  

Mūzikas nodarbības notiek telpās, 

kurās ir laba skaņas izolācija. 

5.2 Mainīt vizuālās mākslas nodarbību telpu 

sienu un darba virsmu krāsojumu, 

izvēloties gaišus un neitrālus toņus. 

Jaunannas MMP un mācību punktu 

vizuāli plastiskās mākslas 

nodarbību telpu sienu un darba 

virsmām ir izveidots neitrāls vai 

gaišs toņu krāsojums. 

6.1 Mācību punktos iegādāties projektorus, 

un nodrošināt iespēju mācību procesā 

izmantot informācijas tehnoloģijas. 

Nodrošināt interneta pieslēgumu mācību 

telpās. 

Visos mācību punktos ir 

nodrošināti projektori un Interneta 

pieslēgums. Mācību procesā 

pedagogam ir iespēja izmantot 

portatīvo datoru, printeri-kopētāju- 

skeneri. 

6.1 Klavierspēles programmas īstenošanai 

nodrošināt telpas, kurās būtu pieejamas 

divas klavieres (skolotāja 

paraugdemonstrējumiem un ansambļu 

muzicēšanai pie diviem instrumentiem), 

t.sk. koncertzālē. 

Jaunannas skolā ir nodrošināta 

viena telpa, kurā ir pieejamas divas 

klavieres. Alsviķu mācību punktā 

ir viena telpa, kurā ir divas 

klavieres. 

6.1. Veikt esošo kokļu remontu, iegādāties 

jaunas kokles un stīgu tīrīšanas līdzekļus. 

 Iegādātas divas jaunas 

koncertkokles, vienai koklei uzlikti 

jauni slēdži un viena koncertkokle 

saremontēta. 

6.2. Motivēt pedagogus profesionāli 

pilnveidoties, daloties pieredzē ar citiem 

kolēģiem, apmeklējot dažādus kursus, 

seminārus. 

 

Pedagogi regulāri profesionāli 

pilnveidojas dažādos kursos, 

semināros, kurus piedāvā 

Nacionālais kultūras centrs, 

izglītojas mūzikas un  mākslas 

programmu metodisko centru 

rīkotajos kursos, vērojot atklātās 

stundas, piedaloties vasaras 

nometnēs.  

7.2. Nodrošināt izglītības iestādes iekšējo 

dokumentu aktualizāciju un pieejamību. 

Ir nodrošināta izglītības iestādes 

iekšējo dokumentu aktualizācija un 

pieejamība. 
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4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

JOMA – 1.MĀCĪBU SATURS 

MĀCĪBU SATURS- IESTĀDES ĪSTENOTĀS PROGRAMMAS 
Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Akreditācijas  

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

Izglītojamo 

skaits 

2019./2020. 
Nr. Datums 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 V-

9839 

30.05.2018 14.10.2020 44 52 49 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 V-

10101 

01.08.2018   2 3 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-

9838 

30.05.2018  19 19 14 

Vizuāli 

plastiskās 

māksla 

20V 211 00 1 P-

16960 

15.06 2018 14.10.2020 68 66 51 

Flautas spēle 20V 212 03 1 P-

16965 
15.06 2018 14.10.2020 4 4 4 

Trompetes 

spēle 
20V 212 03 1 P-

16966 
15.06 2018 14.10.2020 3 2 2 

Kokles spēle 20V 212 02 1 P-

16963 
15.06 2018 14.10.2020 7 5 4 

Sitaminstrume

ntu spēle 
20V 212 04 1 P-

16967 
15.06 2018 14.10.2020 3 4 4 

Vijoles  spēle 20V 212 02 1 P-

16962 
15.06 2018 14.10.2020 3 2 1 

Klavierspēle 

spēle 
20V 212 01 1 P-

16961 
15.06 2018 14.10.2020 34 39 31 

 
Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas ārējos normatīvajos 

dokumentos noteiktajā kārtībā.  Visi pamatizglītības pedagogi izmanto mācību priekšmetu 

paraugprogrammas. Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu paraugu izvēli. 

Izmantojot IZM VISC piedāvātos mācību priekšmetu programmu paraugus, pedagogi 

pilnveido mācību priekšmetu programmas un mācību satura apguves plānojumus, plāno 

mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku, izglītības programmas 

īstenošanai nepieciešamās metodes, mācību līdzekļus un vērtēšanas formas.  

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir veidots atbilstoši izglītības programmām, 

nepārsniedzot pieļaujamo izglītojamo slodzi, tas apstiprināts ar direktores rīkojumu un ir 

pieejams skolas informatīvajā stendā 1.stāvā, skolotāju istabā, e-klasē. Par izmaiņām 

mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, tās publicējot 
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informatīvajā stendā. Aptaujā 100% pedagogu un izglītojamo atzīmē, ka savlaicīgi ir 

informēti par mācību stundu izmaiņām.        

Izglītības programmu īstenošana ir nodrošināta ar atbilstošo mācību literatūru un 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Pedagogi un izglītojamie atzīmē, ka viņiem ir 

pieejami nepieciešamie resursi darbam.    

Skolas administrācija atbalsta pedagogus tālākizglītības kursu apmeklēšanā, labās 

prakses piemēru popularizēšanā, pieredzes apmaiņā, pedagogu iesaistīšanos projektos. 

Gandrīz visi pedagogi aptaujā norādīja, ka  atbalsts viņu profesionālajai pilnveidei ir 

nodrošināts. 

Skolā ir izstrādāta un tiek realizēta audzināšanas darba programma. Katrai klasei ir 

izstrādāti audzināšanas virzieni un tēmas, izvirzīti mērķi un uzdevumi. Izstrādātās 

programmas mērķi un uzdevumi nodrošina audzināšanas darbību skolā, kas sekmē katra 

skolēna harmonisku un vispusīgu attīstību. Klases audzinātāji, ņemot vērā skolas 

audzināšanas programmu, skolēnu vajadzības, skolas, novada un valsts prioritātes, izstrādā 

savu audzināšanas darba plānu mācību gadam, kurā plāno klases stundas, ārpusstundu 

aktivitātes, sadarbību ar vecākiem un skolēniem, skolēnu izpēti. Katra mācību gada beigās 

klases audzinātāji veic klases audzināšanas darba pašnovērtējumu, izvirza prioritātes un 

ieteikumus nākamajam mācību gadam.  

Skolas audzināšanas darba plānā tiek iekļauti pasākumi, kuri veicina izglītojamo 

pilsonisko atbildību ģimenes, skolas, novada līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības 

drošību, saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšanu, Latvijas Republikas 

likumdošanā noteikto pienākumu ievērošanu atbilstoši vecumam, apkārtējās vides 

sakopšanu un saglabāšanu, resursu izmantošanu, cilvēkdrošību. Izglītojamie tiek motivēti 

darboties interešu izglītības programmās. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītības programmu īstenošana ir plānota, pedagogi pārzina savu mācību 

priekšmetu standartus un strādā atbilstoši tiem.  

 Skolas audzināšanas programmas realizēšana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ieviest uz kompetencēm balstītu izglītības saturu. 

 

JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

 E-klases žurnālā pamatizglītības programmā, grupas vai individuālo nodarbību 

žurnālos profesionālās ievirzes programmās tiek regulāri veikti ieraksti - stundas tēma, 

izglītojamo apmeklējums un mācību sasniegumu vērtējums. 

Atbilstoši prasībām ir sakārtota izglītojamo reģistrācija un uzskaite. Skolā tiek 

ievērota izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība.  Skolā katram izglītojamam ir 

iekārtota personas lieta, kurā atrodama visa nepieciešamā informācija. 

Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācīšanas metodes, izvēlas un veido piemērotus 

mācību materiālus. Skola nodrošina izglītojamos ar atbilstošām mācību grāmatām, darba 

burtnīcām. Visiem izglītojamiem ir nodrošināts PROF pakalpojums platformā 

“uzdevumi.lv”. Pedagogi izmanto arī citas mācību platformas, piemēram, “soma.lv”.   
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Pedagogi papildus strādā gan ar talantīgajiem izglītojamiem, gan ar tiem, kuriem ir 

grūtības mācībās. Izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, tiek nodrošināta individuālā 

pieeja mācību stundās. Ikdienas mācību procesā un valsts pārbaudījumos izglītojamiem ar 

logopēda vai psihologa ieteikumu nodrošināti atbalsta pasākumi - laika pagarinājums, 

pedagoga atbalsts uzdevuma izpratnē, atļauts lietot  atgādnes.   

Kopš 2017./2018.m.g. 2.semestra tiek īstenots ESF projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”. Projekta 

ietvaros izglītojamais apmeklē individuālās konsultācijas pie mācību priekšmetu 

pedagogiem. Projekta īstenošanā ir  iesaistījušies 3 pedagogi. Projektā iesaistīto izglītojamo 

skaits pa semestriem. 

Mācību gads Mācību semestris Izglītojamo 

skaits 

Konsultatīvais atbalsts 

2017./2018.m.g. 2.semestris 2 Konsultācijas angļu valodā un 

matemātikā. 

2018./2019.m.g. 1.semestris 3 Konsultācijas latviešu, angļu, 

un krievu valodā, matemātikā. 

2.semestris 3 Konsultācijas latviešu, angļu, 

un krievu valodā, matemātikā. 

2019./2020.m.g. 1.semestris 6 Konsultācijas latviešu un 

angļu valodā, matemātikā. 

2.semestris 6 Konsultācijas latviešu un 

angļu valodā, matemātikā. 

 

Skolā ir izstrādātas mācību stundu vērošanas veidlapas. Stundu vērošanā tiek 

akcentēti attiecīgā mācību gada prioritārie uzdevumi saskaņā ar skolas attīstības plānu. 

Mācību stundas regulāri vēro skolas vadība. Mācību stundu vērošanas materiāli liecina, ka 

skolas vadība vienmēr sniedz atgriezenisko saiti pedagogiem par viņu paveiktā darba 

kvalitāti mācību stundās, tiek veikta novēroto mācību stundu analīze un izteikti 

priekšlikumi darba uzlabošanai. 

Pedagogi regulāri papildina zināšanas tālākizglītības kursos, kas ļauj strādāt ar 

jaunām mācību metodēm un pilnveidot mācību metodiskos materiālus. Skolā ir kabinetu 

sistēma. Mācību stundās izmanto stundas mērķim un uzdevumiem atbilstošus mācību 

līdzekļus, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas. Skolā četros kabinetos ir stacionārie 

projektori, dabas zinību kabinetā – interaktīvā tāfele. 

Skolā darbojas 2 metodiskās komisijas: Pirmsskolas un pamatskolas metodiskā 

komisija, Mūzikas un mākslas programmu metodiskā komisija. Pedagogi sadarbojas ar 

Alūksnes un Apes novadu mācību metodiskajām apvienībām, Alfrēda Kalniņa Cēsu 

Mūzikas vidusskolu (mūzikas programmās) un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu 

(vizuāli plastiskās mākslas programmā). 

Pedagogi organizē izglītojamiem mācību ekskursijas. Programmas ,,Latvijas skolas 

soma” ietvaros izglītojamie ir apmeklējuši 4 koncertus, noskatījušies 3 teātra izrādes, 

piedalījušies 3 muzejprogrammās un iepazinušies ar radošajām industrijām.  

Profesionālās ievirzes programmu mūzikā un mākslā izglītojamie regulāri piedalās 

konkursos, skatēs un izstādēs.           
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2017./ 2018. m.g. piedalījās: 

o II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs, 

o II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene 

WIND 2018” (3.vieta), 

o Alūksnes un Apes novadu jauno izpildītāju konkursā (3.vieta), 

o V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā, 

o Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 

valsts konkursa finālā, 

o XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koklētāju ansambļu skates - 

konkursā (A grupā 3. pakāpe), 

o Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un 

keramikas pulciņu radošajā konkursā “Latviešu tautas teikas”, 

o IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā. 

 

2018./2019.m.g. piedalījās: 

o II Jauno mūziķu mākslinieku konkursā “Mākslu duets” (A grupā diplomands), 

o Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas iestāžu 10V un 20V izglītības programmas 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtā (junioru grupā 2.vieta) 

o Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas iestāžu 10V un 20V izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtā (trompetes spēle 

3.vieta), 

o Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Vidzemē (I pakāpe), 

o Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa 

finālā, 

o Latvijas mūzikas skolu mūzikas teorētisko priekšmetu konkursā “Alfrēdam 

Kalniņam – 140”, 

o Solfedžo un mūzikas teorijas konkursā Iecavā, 

o Jauno izpildītāju konkursā Gaujienā (3.vieta) 

o Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 

valsts konkursa finālā Rīgā. 

o Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un 

keramikas pulciņu radošajā konkursā “Lieldienas”. 

 

2019./2020.m.g. piedalījās: 

o Profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu konkurss 

“Radošais atlikums” Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, 

o V Kokļu mūzikas festivālā “Gaismas ceļā” Cesvaines vidusskolā, 

o Mūzikas teorētisko priekšmetu viktorīnā “Jāzeps Vītols” Valmieras 5.vidusskolā, 

o Latvijas izglītības iestāžu vokālo instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam” Cesvaines vidusskolā 

(2.vieta), 

o IV Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā ”Naujene 

Wind 2020” (2.vieta), 

o XI koklētāju ansambļu festivālā “Koklē vēju vanadziņš”, 



17 

 

o Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas  programmu Valsts 

konkursā. 

 

Stiprās puses: 

 Izmantotās metodes un metodiskie paņēmieni ir piemēroti mācību satura apguvei, 

izglītojamo spējām un interesēm. Profesionālās ievirzes programmu apguve veicina 

izglītojamo vispusīgu attīstību. 

 Papildus darbs ar izglītojamiem projektā ESF “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas mazināšanai”, kurā izglītojamais saņem nedalītu pedagoga uzmanību. 

Individuālā darba rezultātā tiek uzlabotas izglītojamā zināšanas un prasmes. 

 Pedagogiem un izglītojamiem mācību procesā ir izveidojusies pozitīva 

komunikācija. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot mācību darbu, metodes, mācību materiālus, balstoties uz kompetenču 

pieeju mācību saturā. 

 Mācību procesā visiem pedagogiem efektīvāk izmantot informācijas tehnoloģijas. 

 

Kritērijs - 2.2. Mācīšanās kvalitāte. 

Katra mācību gada sākumā gan izglītojamie, gan viņu likumiskie pārstāvji tiek 

informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Informācija par mācību priekšmetu 

stundu tematiem, mājas darbiem, izglītojamo vērtējumiem un kavējumiem ir pieejama e-

klases vidē ikvienam izglītojamam un viņa likumiskajam pārstāvim. Izglītojamie tiek 

rosināti izmantot skolas piedāvātās iespējas mācīties profesionālās ievirzes programmās. 

Zināšanu un prasmju padziļināšanai var izmantot datorklasi, pagasta bibliotēku, iesaistīties 

ārpusstundu nodarbībās, olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c. Izglītojamie ir iepazīstināti 

ar darba organizāciju, kārtību un noteikumiem izmantojamo resursu lietošanā. Tiek 

piedāvāta iespēja no skolas iznomāt mūzikas instrumentus. 

 Skola uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. Klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi un skolas administrācija regulāri seko izglītojamo stundu 

apmeklētībai. Par  izglītojamo kavējumiem klašu audzinātāji informē vecākus.  

Skolā regulāri tiek apkopota informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

Reizi mēnesī izglītojamiem tiek izsniegts sekmju izraksts. Visi vecāki informāciju par 

bērna mācību sasniegumiem saņem regulāri. Vērotās mācību stundas ļauj konstatēt, ka 

skolas pedagogi mērķtiecīgi un profesionāli organizē mācīšanās procesu, virza izglītojamos 

aktīvi darboties, strādājot grupās, pāros, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu un prasmju 

apguvi. 

E-klases iespējas ļauj regulāri un sistemātiski analizēt katra  izglītojamā izaugsmi, 

ko veic klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi. Mācību sasniegumus izskata 

metodiskās komisijas sanāksmēs, pedagoģiskajās sēdēs, ar mērķi saskaņot tālāko rīcību. 

Izglītojamie un viņu likumīgie pārstāvji tiek informēti par dažādiem skolas 

organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm. 

Informācija tiek ievietota skolas lapā sociālajā tīklā Facebook, skolēnu dienasgrāmatās, kā 

arī skolas 1. stāva gaitenī pie informatīvā stenda. Izglītojamie ir aktīvi ārpusstundu 

pasākumu dalībnieki. 
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Stiprās puses: 

 Skolā ir pozitīva mācīšanās vide un nodrošināts iespējami plašs piedāvājums 

harmoniskai un vispusīgai attīstībai. 

 Pedagogi sekmē izglītojamo mācību darba motivāciju, rosina izmantot dažādus 

resursus zināšanu un prasmju iegūšanai un attīstīšanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Mācību satura apguvē izmantot vairāk uz praktisko darbību vērstas metodes. 

 Veicināt izglītojamo patstāvību un sadarbības prasmes. 

 

Kritērijs - 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Vērtēšana mācību iestādē notiek atbilstoši valsts izglītības standartu prasībām, kā 

arī ievērojot valstī noteikto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolas izstrādāto 

vērtēšanas kārtību, kuru ievēro pedagogi. Vērtēšanas kārtība pieejama visiem izglītojamiem 

un viņu vecākiem. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu 

specifikai. Pedagogi izmanto dažādas  vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. 

Tiek ievērots pārbaudes darbu grafiks, nepieciešamības gadījumos pārbaudes darbu 

grafikā tiek veiktas korekcijas atbilstoši vērtēšanas kārtībai. Pedagogi ievēro skolā noteiktās 

prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību sasniegumu vērtēšanai.  

Skolā tiek veikta nepārtraukta mācību sasniegumu uzskaite, kas atspoguļojas e-

klasē un mācību sasniegumu izrakstos. Iekšējā kontrolē tiek plānota regulāra šo dokumentu 

pārbaude. Mācību gada beigās notiek ikdienas mācību sasniegumu un valsts pārbaudījumu 

vērtējumu uzskaite un analīze, kas tiek izmantota skolas darba izvērtēšanā un mācību 

procesa pilnveidošanā. Skolā tiek apkopota izglītojamo sasniegumu dinamika valsts 

pārbaudījumos, konkursos, olimpiādēs. 

Vērtējumus profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību priekšmetos, kā arī 

ieskaitēs, skatēs, mācību koncertos un eksāmenos pedagogi ieraksta katra izglītojamā 

dienasgrāmatā un grupu vai individuālo nodarbību žurnālā. Vērtējumi pusgada un mācību 

gada beigās tiek ierakstīti sekmju kopsavilkuma žurnālā. Vērtējumu uzskaiti pārrauga 

direktora vietniece izglītības jomā. Semestra noslēgumā katrs izglītojamais saņem liecību. 

Ieskaites, mācību koncerta vai eksāmena atzīme kopā ar izglītojamā uzstāšanās 

programmu tiek ierakstīta protokola veidlapās. Skolā ir sekojoši protokoli – audzēkņu 

uzņemšanas eksāmenu, audzēkņu zināšanu vērtēšanas (mācību koncerti, ieskaites, skates, 

eksāmeni) un noslēguma eksāmenu protokoli. Pēc katras ieskaites vai eksāmena tiek 

analizēts izglītojamo sniegums – izaugsme, sasniegumi, trūkumi. Visos pārbaudījumos 

vienmēr piedalās attiecīgā priekšmeta pedagogi, izglītības programmas vadītājs un 

direktors vai direktora vietniece izglītības jomā. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nodrošina 

vienotu sasniegumu vērtēšanas sistēmu. 

 Pedagogi regulāri veic ierakstus e-klases žurnālā un profesionālās ievirzes žurnālos, 

izglītojamiem un vecākiem ir iespēja sekot sava bērna mācību sasniegumiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Pilnveidot pedagogu un izglītojamo spēju sniegt atgriezenisko saiti. 
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JOMA - 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI. 

 

Kritērijs – 3.1.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pamatizglītības programmās.  

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā  ir noteikta kārtība izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē, kuru ievēro visi pedagogi. Visa mācību gada laikā 

pedagogi un skolas vadība analizē izglītojamo ikdienas sasniegumus, veic preventīvo darbu 

un seko viņu izaugsmei. Katra semestra un mācību gada beigās tiek veikta visaptveroša 

izglītojamo sasniegumu analīze un notiek tālākās darbības prognozēšana un atbalsta 

sniegšana izglītojamiem. 

No 2007. gada pamatizglītībā tiek izmantots elektroniskais žurnāls “E-klase”. Skolā 

ir izveidota datu bāze, kas ļauj operatīvi iegūt informāciju par katra izglītojamā mācību 

darba kvalitāti. Analizējot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, var secināt, ka visās izglītības 

programmās ir vērojama vidējo vērtējumu stabilitāte ar tendenci paaugstināties. 

Pamatizglītības programmas klašu vidējie vērtējumi 3 pēdējos mācību gados  

Mācību gads 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Klašu grupa 1.semestrī  Gadā  1semestrī   Gadā  1.semestrī   Gadā  

2.-3.klase 6.73 7.05 6.80 6.55 5.63 6.17 

4.-6.klase 6.39 6.43 6.53 6.62 7.18 7.18 

7.-9.klase 7.02 7.24 6.42 6.67 6.54 6.61 

Kopā 6.79 6.80 6.71 6.61 6.71 6.76 

 

Izglītojamo skaits pēc zināšanu apguves līmeņiem pa programmām 1.-9..klasē  

2017./2018.mācību gads. 

Zināšanu 

apguves 

līmeņi  

Izglītojamo 

skaits 

 Programmas 

kods 

21011111 

augsts  2 4% 

optimāls 21 48% 

pietiekams 21 48% 

nepietiekams 0  

Kopā  44  

 

2018./2019.mācību gads. 

Zināšanu 

apguves 

līmeņi % 

Izglītojamo 

skaits 

 Programmas 

kods 

21011111 

Izglītojamo 

skaits 

Programmas 

kods 

21015611 

augsts  0  0  

optimāls 23 44%   

pietiekams 27 52% 2 100% 

nepietiekams 2 4%   

Kopā  52  2  

 

2019./2020.mācību gads. 

Zināšanu 

apguves 

Izglītojamo 

skaits 

 Programmas 

kods 

Izglītojamo 

skaits 

Programmas 

kods 
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līmeņi  21011111 21015611 

augsts  1 2%   

optimāls 27 55%   

pietiekams 21 43% 3 100% 

nepietiekams 0    

Kopā  49  3  

 

Izglītojamiem, kuri pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā no 

mācību priekšmetiem, sadarbojoties attiecīgā mācību priekšmeta pedagogam, klases 

audzinātājam, atbalsta personālam,  izglītojamam un viņa vecākiem, tiek veidots 

individuālais atbalsta pasākumu plāns. Vienam izglītojamam, kuram bija nepieciešams 

mācīties atkārtoti tajā pašā klasē, ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu tika 

mainīta mācību programmu.  

 

Kritērijs – 3.1.2.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā profesionālās ievirzes  

izglītības programmās. 

Mācību gada sākumā izglītojamie tiek informēti par ieskaišu, mācību koncertu, 

skolas konkursu un eksāmenu grafiku, mācību darbam izvirzītajām prasībām un vērtēšanas 

kritērijiem. Pedagogi mācību stundā motivē izglītojamos mērķtiecīgam darbam, rosina būt 

radošiem, izrādīt iniciatīvu mācīšanās kvalitātes paaugstināšanā. Visiem izglītojamiem ir 

iespējas parādīt savas zināšanas un radoši izpausties gan ikdienas darbā, gan piedaloties 

konkursos, koncertos un dažādos pasākumos. Mācību process balstās uz sadarbību starp 

pedagogu, izglītojamo un vecākiem. Sekmīgas mācību programmas apguvē ir svarīgs 

regulārs stundu apmeklējums, arī regulārs, mērķtiecīgs  darbs mājās. Mājas darbi tiek 

diferencēti, vadoties pēc katra izglītojamā vai grupas spējām un sagatavotības līmeņa. 

Pedagogi izglītojamos māca plānot savu laiku, lietderīgi izmantot to – starplaikos starp 

nodarbībām izmantot brīvās klases, lai pavingrinātos instrumenta spēlē. 

Izglītojamo skaits pēc zināšanu apguves līmeņiem profesionālās ievirzes  (mūzikas 

un mākslas) programmās. 

 

2017./2018.mācību gads. 

Zināšanu 

apguves 

līmeņi  

Izglītojamo 

skaits 

programmas 

kods 

20V212011 

20V212021 

20V212041 

 Procenti Izglītojamo 

skaits 

programmas 

kods 

20V211001 

Procenti 

augsts  8 15% 1 2% 

optimāls 39 74% 51 77% 

pietiekams 6 11% 14 21% 

nepietiekams 0  0  

Kopā  53  66  
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2018./2019.mācību gads. 

Zināšanu 

apguves 

līmeņi % 

Izglītojamo 

skaits 

programmas 

kods 

20V212011 

20V212021 

20V212041 

 Procenti Izglītojamo 

skaits 

programmas 

kods 

20V211001 

Procenti 

augsts  2 4% 0  

optimāls 44 88% 56 92% 

pietiekams 4 8% 5 8% 

nepietiekams 0  0  

Kopā  50  61  

 

2019./2020.mācību gads. 

Zināšanu 

apguves 

līmeņi % 

Izglītojamo 

skaits 

programmas 

kods 

20V212011 

20V212021 

20V212041 

Procenti Izglītojamo 

skaits 

programmas 

kods 

20V211001 

Procenti 

augsts  3 6% 5 10% 

optimāls 44 92% 36 70% 

pietiekams 1 2% 10 20% 

nepietiekams 0  0  

Kopā  48  51  

 

Stiprās puses: 

 Skolā regulāri tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi. 

 Izglītojamiem tiek dota iespēja piedalīties skolas un ārpusskolas koncertos, 

konkursos, festivālos, izstādēs un citos pasākumos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot mācību darba diferenciāciju, lai nodrošinātu darbu ar talantīgiem 

izglītojamiem, kā arī tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai nepietiekami 

sasniegumi mācību priekšmetos.  

 Ieviest profesionālās ievirzes programmām e-klasi, lai nodrošinātu operatīvu 

informācijas apmaiņu starp vecākiem, izglītojamiem, pedagogu. 

 

Kritērijs – 3.2.1. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos pamatizglītības 

programmā. 

 

Diagnosticējoša darbu rezultāti 3.un 6.klasē. 
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2017./2018.mācību gads  

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums % 

izglītības iestādē  

Kopvērtējums %  

pēc urbanizācijas  

(lauki) 

Kopvērtējums % 

valstī  

Latviešu valoda 3.klase. 72.36 70.78 76.07 

Matemātika 3.klase  74.64 70.96 77.33 

Latviešu valoda 6.klase 70.70 66.22 89.00 

 Matemātika 6.klase  60.97 55.86 59.90 

Dabas zinības 6.klase  61.11 61.06 63.33 

 

2018./2019.mācību gads  

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums % 

izglītības iestādē  

Kopvērtējums %  

pēc urbanizācijas  

(lauki) 

Kopvērtējums % 

valstī  

Latviešu valoda 3.klase. 79.56 69.89 74.17 

Matemātika 3.klase  80.14 73.62 78.59 

Latviešu valoda 6.klase 62.77 61.25 64.00 

 Matemātika 6.klase  58.82 51.51 55.87 

Dabas zinības 6.klase  53.57 57.87 61.74 

 

2019./2020.mācību gads  

Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums %  

izglītības iestādē  

Kopvērtējums %  

pēc urbanizācijas  

(lauki) 

Kopvērtējums %  

valstī  

Latviešu valoda 3.klase. 69.97 73.30  

Matemātika 3.klase  55.00 56.60  

Latviešu valoda 6.klase 60.68 61.88  

 Matemātika 6.klase  65.97 61.52  

Dabas zinības 6.klase  52.55 52.59  

 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

 

2017./2018.mācību gads  

 9.klasē nebija izglītojamo.                                          

2018./2019.mācību gads  

Eksāmens  Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē  

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskola) 

Kopvērtējums 

%  pēc 

urbanizācijas  

(lauki) 

Kopvērtējums 

% valstī  

Latviešu valoda 69.55 63.35 62.92 64.39 

Matemātika 74.67 52.31 51.48 55.70 

Angļu valoda 75.50 69.15 67.92 70.50 

 Krievu valoda Nekārtoja     

Latvijas vēsture 58.24 61.99 60.23 63.01 

2019./2020.mācību gads. Sakarā ar pandēmiju valstī eksāmeni tika atcelti. 
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Kritērijs – 3.2.2.Izglītojamo sasniegumi noslēguma pārbaudes darbos 

profesionālās ievirzes programmās. 

 

Eksāmenu rezultāti par profesionālās ievirzes  ieguvi 

Mūzikas programmā.  

2017./2018.mācību gads 

Eksāmens  Instrumenta 

spēle 

Mūzikas teorija 

solfedžo 

Mūzikas 

literatūra 

Izglītojamo skaits  2 2 2 

augsts  1 2 2 

optimāls 1   

pietiekams    

nepietiekams    

Vidējais 

vērtējums 

8.5 9.0 10.0 

 

2018./2019.mācību gads 

Eksāmens  Instrumenta 

spēle 

Mūzikas teorija 

solfedžo 

Mūzikas 

literatūra 

Izglītojamo skaits  5 5 5 

augsts    1 

optimāls 5 4 3 

pietiekams  1 1 

nepietiekams    

Vidējais 

vērtējums 

6.6 6.6 7.2 

 

2019./2020.mācību gads 

Sakarā ar pandēmiju eksāmenus izglītojamie kārtoja attālināti, novērtējot tos ar “ieskaitīts”. 

 

Mākslas programmā. 

2017./2018.mācību gads 

 

 

2018./2019.mācību gads 

Eksāmens  Kompozīcija Darbs 

materiālā 

Darbs materiālā 

tekstils/ rokdarbi 

Eksāmens  Kompozīcija Darbs 

materiālā 

keramika 

Darbs materiālā 

tekstils  

Izglītojamo skaits  5 1 4 

augsts     

optimāls 5 1 4 

pietiekams    

nepietiekams    

Vidējais vērtējums 6.8 8.0 7.0 
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keramika 

Izglītojamo skaits  6 3 3 

augsts  1 1 1 

optimāls 5 2 2 

pietiekams    

nepietiekams    

Vidējais vērtējums 7.5 7.0 8.3 

 

2019./2020.mācību gads  

Attālināto mācību laikā, izglītojamie patstāvīgi veidoja noslēguma darbus.  

Eksāmens  Kompozīcija Darbs 

materiālā 

keramika 

Darbs materiālā 

tekstils  

Izglītojamo skaits  2 1 1 

augsts  2 1 1 

optimāls    

pietiekams    

nepietiekams    

Vidējais vērtējums 9.0 9.0 10.0 

 

Stiprās puses: 

 Skola veic valsts pārbaudes darbu analīzi, nosakot uzdevumus turpmākā darba 

pilnveidei. 

 Izglītojamiem tiek sniegtas individuālās konsultācijas, kurās tiek nodrošināts 

atbalsts gan talantīgākajiem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām.  

 Izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu norises gaitu, 

informēti par valsts pārbaudes darbu laika grafiku. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Uzlabot izglītojamo rezultātus valsts pārbaudes darbos dabaszinībās un vēsturē. 

 Attīstīt izglītojamiem caurviju prasmes, akcentējot pašvadītu mācīšanos. 

 

JOMA- 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 

Kritērijs - 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana. 

 Izglītojamiem ir pieejams Alūksnes novada Izglītības pārvaldes atbalsta personāls 

(psihologs, sociālais pedagogs un logopēds). Psihologs, logopēds un sociālais pedagogs 

vismaz reizi semestrī organizē individuālo un klašu grupu darbu ar izglītojamiem, veic 

izglītojamo diagnostiku, sniedz slēdzienu par atbalsta pasākumu nepieciešamību ikdienas 

darbā. Atbalsta personāls sadarbojas ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmeta 

pedagogiem, skolas vadību un izglītojamā vecākiem. Papildus individuālās konsultācijas ir 

pieejamas Alūksnē. Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem regulāri apmeklē atbalsta 

personālu Alūksnē. 
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Mācību procesā un pārbaudes darbos tiek izmantoti dažādi atbalsta pasākumi 

atbilstoši izglītojamā speciālajām vajadzībām. Lai veicinātu iekļaujošās izglītības principu 

īstenošanu, izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinums, apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Skola sadarbojas ar Jaunannas pagasta sociālo darbinieku, Alūksnes novada 

Bāriņtiesu. 

Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem, darba kārtības 

noteikumi darbiniekiem, drošības instrukcijas. Ir izstrādāts rīcības plāns, ja izglītības 

iestādē konstantē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas 

vielas, tiek veikts izskaidrojošs darbs atkarību profilaksei. Izglītojamie un izglītības 

iestādes personāls mācību gada sākumā tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās 

kārtības noteikumiem, kā arī instruēti drošības jautājumos un rīcību ekstremālos gadījumos 

(traumas, pēkšņa saslimšana, ugunsgrēks u.c.). Pedagogi iepazīstina ar drošības 

noteikumiem mācību stundās. Izglītojamie ar savu parakstu drošības instruktāžu veidlapās 

apstiprina, ka ir iepazīstināti ar drošības un iekšējās kārtības noteikumiem. 

 Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā izglītojamo vecākus 

informē telefoniski, nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā 

palīdzība.  

 Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un tās teritorijā. Dežūrapkopēja 

atbild par mācību kabinetu atslēgām, uzrauga, lai skolā neatrastos nepiederošas personas. 

Skola ir aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju, ugunsdrošības aparātiem. 

 Izglītības iestāde sadarbojas ar zobu higiēnisti, kura 1x gadā veic izglītojamo zobu 

higiēnas pasākumus skolā.  

 Izglītojamie ir informēti par Bērnu tiesību aizsardzības dienestiem un to 

koordinātēm. 

 Noslēgtā līguma ietvaros ar CSDD par sadarbību velosipēdu vadītāju eksaminācijā 

un informācijas apstrādē no 2018.gada septembra skola organizē satiksmes drošības 

apmācību un eksamināciju jaunajiem velosipēdu vadītājiem.  

 Izglītojamo ēdināšanu nodrošina ēdināšanas uzņēmums SIA “Pie Andas”, kas 

atrodas ēkā blakus skolai. 1.-4.klases izglītojamo ēdināšanas izdevumi pilnībā tiek segti no 

valsts mērķdotācijas. Pašvaldība 5.-9. klases un pirmsskolas obligātās apmācības 5.-

6.gadīgiem izglītojamiem apmaksā ēdināšanas izdevumus 0.90 EUR dienā, pārējo summu 

sedz izglītojamo vecāki. Katru gadu skola piedalās programmā “Piens un augļi skolai”, tās 

ietvaros tiek popularizēts veselīgs uzturs, dzīvesveids. 

 Transporta pakalpojumus nokļūšanai skolā nodrošina pašvaldības autobuss. Pēc 

skolas organizētajiem pasākumiem  izglītojamiem tiek nodrošināts transports uz mājām. 

 Pedagogu un tehnisko darbinieku veselības stāvokļa pārbaudes notiek regulāri un 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

 

Stiprās puses: 

 Nodrošināta psiholoģiski un fiziski droša vide skolā, tās teritorijā. 

 Izglītības iestāde sniedz atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

 Veikta rūpīga iekšējās kārtības noteikumu izstrāde, nodrošināta to pieejamība 

izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem. 
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Turpmākās attīstības iespējas: 

 Pilnveidot informācijas apmaiņu starp atbalsta personālu, klases audzinātājiem un 

vecākiem. 

 Sekmēt  izglītojamo izpratni un atbildību par savas veselības un drošības sargāšanu. 

 

Kritērijs - 4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

  Skolā tiek īstenots mērķtiecīgs audzināšanas darbs, sadarbojoties pedagogiem, 

izglītojamiem un viņu ģimenēm. Audzināšanas vadlīnijas tiek īstenotas visā izglītības 

procesā – mācību stundās, klases audzinātāja stundās, interešu izglītības programmās un 

citās ārpusstundu aktivitātēs. Skola veicina izglītojamo personības izaugsmi, rosina viņu 

jaunrades attīstību. Klases audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā savu klases 

audzināšanas darba plānu, vadoties pēc skolas audzināšanas plāna prioritātēm. Klases 

stundas tiek organizētas, balstoties uz Klases stundu programmas paraugu (VISC, 2016), 

kas ietver sevis izzināšanas un pilnveidošanas, piederības valstij, pilsoniskās līdzdalības, 

karjeras izvēles, veselības, vides un drošības tēmas. Skolā tiek īstenoti projekti “Karjeras 

atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, “Skolas soma”. Skolēniem tiek 

organizētas mācību ekskursijas, tematiskie pārgājieni. Skolas tradicionālie pasākumi ir 

Zinību diena, Ziedu paklāja veidošana, Skolotāju diena, konkurss ”Es mīlu tevi, Latvija”, 

Mārtiņdienas gadatirgus, Lāčplēša diena, 18. novembra pasākums, Ziemassvētku koncerts, 

konkurss ”Ko tu proti?”, 100 dienas skolā 1. klasei, Pēdējais zvans, gada noslēguma 

koncerts, izlaidums. 

  Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kurā darbojas 5. – 9.klases izglītojamie. Tās 

darbību nosaka skolēnu līdzpārvaldes reglaments. Viņi pedagoga vadībā aktīvi iesaistās 

izglītošanas un sabiedriskā darba organizēšanā. Izglītojamie ir daudzu aktivitāšu iniciatori, 

piemēram, pirmdiena - diena bez telefona, nakšņošana skolā, atpūtas telpas ierīkošana 

izglītojamiem u.c. Līdzpārvaldes pārstāvji piedalās arī Alūksnes BJC rīkotajos pasākumos, 

tādējādi iegūtās zināšanas, prasmes un pieredze tiek izmantotas skolas darba organizēšanā. 

  Skolā tiek rīkoti labdarības pasākumi, kuros tiek vākti ziedojumi Alūksnes 

dzīvnieku patversmei “Astes un ūsas”, sniegti labdarības koncerti sociālās aprūpes centrā 

“Pīlādži”.  

  Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 

piedāvājot ārpusstundu nodarbības. Visiem interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas un 

apstiprinātas programmas, nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši izglītojamo vēlmēm un 

skolas iespējām. Mācību gada beigās pulciņu vadītāji analizē savu darbu. Mācību gada 

sākumā vecākiem tiek sniegta informācija par skolas piedāvātajām interešu izglītības 

programmām. Interešu izglītības pulciņiem ir augsti sasniegumi konkursos, skatēs novadā 

un valsts mērogā. 

                             Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

Mācību 

gads 

Izglītoja

mo skaits 

1.-9.kl. 

1.-4.klase 5.-9.klase 

Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā Izglītības 

iestādē 

Ārpus 

izglītības 

iestādes 

Kopā 

2017./2018. 44 29 1 29 15 3 15 

2018./2019. 54 29 2 29 24 3 24 

2019./2020. 52 25 3 24 25 2 25 
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Stiprās puses: 

 Sadarbojoties pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem, skolā ir izveidojušās 

ārpusklases pasākumu tradīcijas. 

 Skolā ar labiem panākumiem darbojas interešu izglītības programmas. 

 Izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja gūt pieredzi kvalitatīvos koncertos un 

pasākumos. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Organizējot jaunus izglītojamo interesēm atbilstošus ārpusstundu pasākumus, 

stiprināt izglītojamo piederības sajūtu skolai. 

 Pilnveidot izglītojamo uzvedības un kultūras saskarsmes prasmes, veicināt pozitīvu 

uzvedību. 

 

 

 

Kritērijs – 4.3.Atbalsts karjeras izglītībā. 

  Kopš 2017./2018. mācību gada skola iesaistās ES projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un sekmīgi turpina tajā 

darboties. 2019. gada 7. maijā VIAA ekspertu pārraudzības kontrole atzina, ka iestādē 

sekmīgi tiek realizēta karjeras izglītība, karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti gan 

audzināšanas, gan mācību stundu darbā. Projekta ietvaros tiek plānoti un īstenoti karjeras 

atbalsta pasākumi, lekcijas, diskusijas, radošās darbnīcas, izaugsmes meistarklases, mācību 

ekskursijas uz Vidzemes reģiona profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem “Latvijas 

ķiploks”, “Latnature”, “Baižkalna staļļi”, “GiLINE”, “JZ galdniecība”, “Latvijas 

pusdārgakmeņi”, z.s. “Ziemeļi”, u.c.  

Skola sniedz izglītojamiem un viņu vecākiem informāciju par turpmākās izglītības 

izvēles iespējām. Izglītojamie šo informāciju gūst klases audzināšanas un mācību 

priekšmetu stundās, ārpusstundu pasākumos. Iespēja iegūt plašāku un aktuālāku 

informāciju par interesējošo profesiju vai izglītības iestādi ir datorklasē, kur tiek uzkrāti 

informatīvie materiāli par karjeras izvēli un ir pieeja internetresursiem.  

  Karjeras izglītības jautājumi ir integrēti skolas audzināšanas programmā. Tie 

mērķtiecīgi ir iekļauti klases stundās, mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un 

ārpusskolas pasākumos. Karjeras izglītība pakāpeniski tiek apgūta jau no 1. klases. 

  Vecāko klašu izglītojamie mācību ekskursiju laikā iepazīstas ar dažādām 

profesijām, apmeklējot gan sava novada, gan tuvāko novadu uzņēmējus. Skolā viesojas 

izglītojamo vecāki, lai skolēnus iepazīstinātu ar savu profesiju, piemēram, medmāsa, 

frizieris, šuvēja u.c. 9. klases izglītojamie piedalās Ēnu dienās. 

  Skola atbalsta izglītojamo piedalīšanos Atvērto durvju dienu pasākumos dažādās 

skolās. Mūsu absolventi viesojas skolā un sniedz informāciju par izglītības iestādēm, kurās 

viņi mācās. 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves 

Mācību gads Pamatizglītību 

ieguvušo skaits 

Turpina mācības 

vispārējās vidējās 

izglītības iestādē 

Turpina mācības 

profesionālās 

izglītības iestādē 

Turpina 

mācības 

tālmācībā 

Strādā 

2016./2017. 2 0 2 0 0 

2017./2018. 7 4 2 1 0 

2018./2019. 4 3 1 0 0 
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Stiprās puses: 

 Karjeras izglītībā tiek iesaistīti pedagogi, vecāki, darba devēji. 

 Laba sadarbība ar absolventiem, uzņēmumiem, skolu un dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Mērķtiecīgi motivēt un virzīt talantīgos izglītojamos izglītības turpināšanu mūzikas 

un mākslas vidusskolās. 

 

Kritērijs – 4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

  Mācību procesā skola nodrošina individuālu atbalstu katram izglītojamam pēc viņa 

spējām un vajadzībām. Pedagogi ievēro un ņem vērā izglītojamā talantu, intereses un 

spējas, plāno uzdevumus izglītojamā spēju attīstīšanai mācību stundu laikā. Mācību procesā 

tiek izmantotas arvien jaunas metodes mācību vielas apguvē, piedāvāti papildus uzdevumi 

vai sarežģītākas grūtības pakāpes uzdevumi spējīgākajiem izglītojamiem, sniedzot 

individuālu atbalstu tiem skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

  Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno, veicina un atbalsta izglītojamo piedalīšanos 

konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs. Pedagogi plāno darbu ar talantīgajiem 

izglītojamiem, to spēju attīstīšanai paredzot individuālās konsultācijas. 

  Vecākiem un izglītojamiem ir iespēja novērtēt mācību rezultātu kvalitāti, 

izmantojot informāciju “e-klasē”, sekmju izrakstos, kas ļauj izvērtēt esošos rezultātus un 

pieņemt lēmumus par savlaicīgu mācību sasniegumu uzlabošanu. 

  Ar 2017./2018.m.g. skola ir iesaistījusies projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. 

  Regulāri tiek apzināti izglītojamie, kuriem ir problēmas mācībās. Skolā ir licencēta 

speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Klases 

audzinātājs sadarbībā ar atbalsta personālu, mācību priekšmetu skolotājiem izstrādā šiem 

izglītojamiem individuālos izglītības plānus. Saskaņojot ar vecākiem, mācību grūtību 

diagnosticēšanai tiek veikta psiholoģiskā izpēte, identificēti grūtību cēloņi. 

Nepieciešamības gadījumā izglītojamiem tiek rekomendēti atbalsta pasākumi vai nosūtīti 

uz pedagoģiski medicīnisko komisiju. Pedagogi sadarbojas ar vecākiem, lai sekmētu to 

izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

  Vizuāli plastiskās mākslas un mūzikas programmas pedagogi cenšas iepazīt katra 

izglītojamā muzikālās un mākslinieciskās dotības, uztvertspējas, darbaspējas, 

temperamentu, ņemot vērā arī ģimenes apstākļus, izglītojamā noslogotību ārpusskolas 

aktivitātēs un citus nozīmīgus faktorus. Pedagogi izvēlas katram izglītojamam  

piemērotākos un mācību programmai atbilstošus skaņdarbus, lai mācību gada beigās 

izglītojamais būtu apguvis programmā paredzēto mācību vielu. Izglītojamo individuālajās 

programmās tiek iekļauti dažādu laikmetu un stilu skaņdarbi. Skaņdarbu izvēlē tiek 

iesaistīti arī paši skolēni. Mākslas programmas izglītojamiem tiek dota iespēja izkopt savu 

īpašo individualitāti, izvēloties izpildījuma tehniku, materiālu, faktūru.  

  Skolas vadība atbalsta pedagogu iniciatīvu talantīgo izglītojamo dalībai dažāda 

mēroga konkursos, festivālos, olimpiādēs. Skolas budžetā ik gadu tiek ieplānoti līdzekļi 

konkursu, festivālu, olimpiāžu dalības maksu un transporta izdevumu segšanai.     
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Stiprās puses: 

 Mācību procesā notiek mācību satura un procesa diferenciācija atbilstoši 

izglītojamo spējām. 

 Pedagogi veic individuālo darbu ar izglītojamiem. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Turpināt meklēt efektīvus risinājumus, lai sniegtu palīdzību izglītojamiem, kuriem 

mācības sagādā grūtības. 

 

Kritērijs - 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

  Skola 2018. gadā licencēja speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kods 21015611. Programmu  apgūst 3 izglītojamie. 

  Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek aktualizēti pēc nepieciešamības, 

ko nosaka mācību priekšmetu skolotāja vērojumi par izglītojamā iesaistīšanos mācību 

procesā un izglītojamā mācību sasniegumi. Pamatojoties uz psihologa atzinumu par 

mācīšanās traucējumiem vai logopēda atzinumu par valodas traucējumiem, izglītojamiem 

ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos ir pieejami nepieciešamie atbalsta 

pasākumi. 2016./ 2017. mācību gadā tie bija 2 izglītojamie, 2017./ 2018. m. g. – 3, 

2018./2019. m. g. – 5, bet 2019./2020.m.g. - 7 izglītojamie. 

  Mācību gada sākumā klases audzinātājs, sadarbojoties ar atbalsta personālu, 

mācību priekšmetu skolotājiem, veido katram izglītojamam individuālo izglītības plānu, 

seko līdzi attīstības dinamikai. Mācību gada plāns tiek izvērtēts, analizējot izglītojamā 

attīstības dinamiku, un tiek plānota atbalsta pasākumu nepieciešamība nākošajam mācību 

gadam. Mācību priekšmetu skolotāji piemēro atbilstošus atbalsta pasākumus, kas veicina 

izglītojamo sekmīgu mācību vielas apguvi, izmanto daudzveidīgu metodiku, diferencētus 

uzdevumus, izstrādā individuālās darba lapas. Izglītojamiem tiek nodrošinātas individuālās 

konsultācijas mācību priekšmetos, kuros ir grūtības apgūt mācību vielu. Mācību priekšmetu 

skolotāji kopā ar izglītojamiem veido atgādnes. Regulāri klases audzinātājs  sadarbojas ar 

izglītojamo vecākiem, sniedzot informāciju pa tālruni, e-klasē, individuālajās sarunās. 

Pēdējos gados vērojama tendence pieaugt to skolēnu skaitam, kam ir mācīšanās grūtības, 

tomēr mazajām skolām nav resursu atbalsta personāla piesaistīšanai, lai nodrošinātu 

nepieciešamo palīdzību pilnā apjomā.  

 

Stiprās puses: 

 Speciālās programmas izveide atvieglo mācību satura apguvi izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem. 

 Skolā tiek apzināti izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, tiem tiek sniegts 

profesionāls atbalsts. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Nodrošināt atbalstu katra izglītojamā optimālai izaugsmei, savlaicīgi diagnosticējot 

viņu individuālās vajadzības. 

 Mācību priekšmetu pedagogiem pilnveidot, uzkrāt atgādnes un mācību metodiskos 

materiālus. 
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Kritērijs - 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

  Skola regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību. Skolā ir noteikta 

kārtība informācijas apmaiņai starp skolu un vecākiem. To zina kā pedagogi, tā arī vecāki. 

Tiek izmantotas daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas: 

o Skolēnu dienasgrāmata, 

o Sekmju un kavējumu izraksti – izdruka no e-klases žurnāla (1x mēnesī), 

o Individuāla tikšanās un saruna ar klases audzinātāju, konkrēta mācību 

priekšmeta skolotāju vai skolas vadību, 

o Telefoniska saziņa ar klases audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotāju, 

o E-klases pasts, 

o Saziņas vietne WhatsApp, 

o Portāls www.facebook.com , 

o Klases vecāku sapulces, 

o Skolas vecāku kopsapulces, 

o Skolēnu darbu skates un koncerti. 

  Vecāki uzskata, ka no skolas saņemtā informācija ir savlaicīga, precīza un korekta. 

Vecāki var izmantot skolas padomi, vecāku sapulces, individuālās tikšanās ar skolotājiem, 

direktori, lai izteiktu savus iebildumus un ierosinājumus skolas darba uzlabošanai. Vecāku 

izteiktie priekšlikumi tiek analizēti un secinājumi tiek izmantoti turpmākajā darbā. 

  Mācību gada sākumā, Zinību dienas pasākumā, vecāku kopsapulcē vecāki tiek 

informēti par iepriekšējā mācību gada rezultātiem, skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes 

darbos, panākumiem konkursos, skatēs, olimpiādēs un jaunā mācību gada aktualitātēm. 

Divas reizes gadā klases audzinātājs organizē klases vecāku sapulces, kur vecākus informē 

par skolas darbu, skolas mācību un ārpusstundu darbu, aktualitātēm, informē par Valsts 

pārbaudes darbu norisi. 

   Skolā darbojas Skolas padome, kuras sastāvā ir viens vecāku pārstāvis no katra 

pamatskolas klašu komplekta, kā arī no profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas 

programmām, viens pedagogs un skolas direktore. Skolas padomes priekšsēdētājs ir 

ievēlēts no vecāku vidus. Skolas padomes sēdēs tiek risināti jautājumi, saistīti ar skolas 

darba plānošanu, turpmāko attīstību, darba uzlabošanu, saskaņotas izmaiņas svarīgākajos 

skolas dokumentos. 

   Vecāki ir informēti, ka par sava bērna neierašanos skolā jāziņo klases 

audzinātājam ar īsziņas, e-klases pasta vai telefonsarunas starpniecību. 

  Izglītojamo vecāki ir informēti par Atbalsta personāla pieejamību. 

 

Stiprās puses: 

 Klases audzinātāji  aktīvi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem. 

 Skola izmanto daudzveidīgus informācijas nodošanas veidus vecākiem par 

izglītojamā mācību darbu, uzvedību, sasniegumiem. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Vecāku aktīvāka iesaiste skolas organizētajos pasākumos. 

 

JOMA – 5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

 

 

http://www.facebook.com/
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Kritērijs  - 5.1. Mikroklimats 

Skola veicina izglītojamos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un 

lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot un popularizējot skolas tēlu: 

organizējot dažādus pasākumus, piedaloties sacensībās, konkursos, olimpiādēs, projektos. 

Skolai ir stabilas tradīcijas, kas veicina piederības sajūtas veidošanos. Pasākumu 

sagatavošanā un norisē aktīvi iesaistās skolēnu līdzpārvalde. Ik gadu pedagogi veic skolas 

pasākumu izvērtējumu un izsaka ierosinājumus pasākumu pilnveidošanā. Skolas interešu 

izglītības pulciņu izglītojamie aktīvi piedalās novada un valsts organizētajos pasākumos, 

visos skolas pasākumos. Ārpusklases aktivitātes sekmē izglītojamo patriotisma 

nostiprināšanos, radot izglītojamiem iespēju radošai līdzdalībai tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā arī sekmē piederību savai skolai, veido 

pozitīvu attieksmi un atbildību. Tiek publicēti raksti par skolas dzīvi avīzēs “Alūksnes 

novada vēstis” un “Alūksnes un Malienas ziņas”, popularizējot skolas tēlu sabiedrībā.   

Skola ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai 

nacionālās izcelsmes, vecuma, reliģiskās piederības, spējām, stāvokļa sabiedrībā u.c. 

Konfliktsituācijas tiek risinātas konstruktīvi un savlaicīgi. Gandrīz visi pedagogi atzīst, ka 

skolā valda vienlīdzība un taisnīgums. Lielākā daļa izglītojamo uzskata, ka pedagogi izturas 

taisnīgi pret viņiem. Nepieciešamības gadījumā konflikta risināšanā tiek iesaistīti 

izglītojamo vecāki.  

Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas darba pilnveidošanā. Visi skolas 

darbinieki ir laipni, atsaucīgi un izpalīdzīgi cits pret citu un arī pret skolas ciemiņiem.  

 Mācību procesa novērošanas materiāli liecina, ka pedagogi un izglītojamie 

savstarpēji sadarbojas, attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa. Skolas audzināšanas 

darba plāni, audzināšanas darba analīžu materiāli, skolas pasākumu novērojumi liecina, ka 

skola nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Skola realizē galvenās valsts un novada prioritātes 

izglītības un audzināšanas jomā, nodrošinot pilsoniski patriotiskās audzināšanas tradīcijas. 

Personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls Latvijai 

un tās Satversmei. Skolas personāls ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību 

un humānisma principus. 100% pedagogu ir apguvuši tālākizglītības kursus bērnu tiesību 

aizsardzībā. Visi klašu audzinātāji ir apguvuši tālākizglītības kursus audzināšanā.     

 

Stiprās puses  

 Skolai ir savas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas.  

 Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā.  

 Skolas vadība un darbinieki profesionāli rīkojas skolas iekšējās kārtības 

neievērošanas gadījumos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt skolas tradīciju izkopšanu.  

 Turpināt skolas apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus. 
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Kritērijs – 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas fiziskā vide ir funkcionāli un higiēniski atbilstoša, estētiska un tiek pastāvīgi 

pilnveidota. Analizējot skolas pārbaužu aktus, var secināt, ka skolas telpas atbilst 

higiēniskajām prasībām, ir labā stāvoklī, skolas apkārtējā vide ir droša un labiekārtota. 

Skolas telpu sanitāri higiēniskie un drošības apstākļi atbilst prasībām.  

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Centra iela 5, Jaunanna, 

Jaunannas pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4301 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

2019.gada 12. jūnijā 

Centra iela 5, Jaunanna, 

Jaunannas pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4301 

Atzinums no veselības 

inspekcijas 

2020.gada 03. martā 

 „Strautiņu pamatskola”, 

Strautiņi, Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4333; 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

2020.gada 19. jūnijā 

„Strautiņu pamatskola”, 

Strautiņi, Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4333; 

Atzinums no veselības 

inspekcijas 

2020.gada 04. martā 

„Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskola”, Liepna, 

Liepnas pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4354 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 

2020.gada 03.martā 

„Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskola”, Liepna, 

Liepnas pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4354 

Atzinums no veselības 

inspekcijas 

2019.gada 04.septembrī 

“Brenci 7”,  Brenci, 

Malienas pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4359 

Atzinums no veselības 

inspekcijas 

2020.gada 23.janvārī 

 

Skolas telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai, ir funkcionālas, estētiski 

noformētas, tīras un kārtīgas. 100% skolotāji atzīst, ka skolas mācību telpu iekārtojums ir 

piemērots efektīva mācību procesa organizēšanai. Skolas telpas atbilstoši finanšu 

līdzekļiem un skolas attīstības plānam katru gadu tiek remontētas un atbilstoši skolas 

budžetam un tās prioritātēm notiek mēbeļu, mācību līdzekļu, tehnisko iekārtu un citu 

līdzekļu iegāde mācību kabinetiem.  

2019. gadā skolā ierīkota jauna ugunsdrošības signalizācija, veikts telpu remonts, 

uzstādītas jaunas šūpoles rotaļu laukumā, kā arī iegādāti jauni skolēnu soli, garderobes 

skapīši, mēbeles pirmsskolas grupiņai. 

Katru gadu tiek papildināti mācību līdzekļi un rotaļlietas  skolas pirmsskolas grupā. 

Tiek iegādāti nepieciešamie mācību līdzekļi atbilstoši mācību priekšmetu pedagogu 

iesniegtiem sarakstiem.  

Skolas teritorija ir sakopta un vienmēr tiek uzturēta kārtībā, ir droša skolēniem. 
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Gandrīz visi izglītojamie ir apmierināti ar skolas vidi: ir telpas, kurās viņi var 

uzturēties starpbrīžos, brīvajās stundās vai pēc stundām. Pedagogiem ir skolotāju istaba, 

kur viņiem pieejams dators ar interneta pieslēgumu un kopēšanas iekārtām.  

Skolas telpas ir drošas, skolā redzamās vietās ir izvietots evakuācijas plāns, 

norādītas ieejas, izejas un evakuācijas izejas.  

Skola piedalās programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

 100% pedagogu uzskata, ka skolas vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu 

taupīga izmantošana, droša, veselīga un dabai draudzīga rīcība. 

 
Skolas stiprās puses  

 Plānveidīgi notiek skolas fiziskās vides labiekārtošana. 

 

 Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt skolas telpu un mācību kabinetu labiekārtošanu un aprīkošanu ar 

jaunākajām tehnoloģijām. 

 Veikt sporta laukuma un rotaļu laukuma labiekārtošanu. 

 

JOMA – 6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

 

Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā un mācību punktos Strautiņu 

pamatskolā, Malienas pamatskolā un Liepnas pamatskolā izglītības programmu īstenošanai 

ir visas nepieciešamās telpas. Lai nodrošinātu mācību procesu, tiek izmantoti visi mācību 

kabineti. Skolā ir iegādāti, uzstādīti un mācību procesā pielietoti mūsdienīgi mācību 

tehniskie līdzekļi. Skolā visās klašu telpās pedagogiem ir dators ar interneta pieslēgumu. 

Skolā ir kopētāji, printeri, kuri ir pieejami visiem darbiniekiem. Skola nodrošina ar 

izglītības programmu specifikai un apguvei atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru, 

uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, 

izdales materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām, tie ir pieejami 

lietošanai visiem pedagogiem un izglītojamiem, tos pārskata un papildina.  

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Budžetu 

veido valsts mērķdotācijas pedagogu algām, Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi un 

vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībai. Skolas darbinieki iesaistās budžeta 

plānošanā, plānojot mācību literatūras iegādi, preses izdevumu abonēšanu, mācību līdzekļu 

iegādi kabinetu materiālās bāzes pilnveidošanai, mēbeļu iegādi, plānojot remontdarbus. 

Skolas direktore ir atbildīga par skolas pārziņā nodoto finanšu līdzekļu izmantošanu un par 

to atskaitās normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. Budžeta izlietojums tiek analizēts 

skolas pedagoģiskās padomes un skolas padomes sēdēs.  

 

Stiprās puses 

 Skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmetu standarta apguvi. 
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 Mācību grāmatu, uzziņu literatūras un metodiskās literatūras nodrošinājums visos 

mācību priekšmetos. 

 Finanšu līdzekļu izlietojums atbilst skolas attīstības plāna izvirzītajām prioritātēm. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Turpināt mācību kabinetu (dizains un tehnoloģijas, dabaszinības, pirmsskolas) 

labiekārtošanu. 

 

Kritērijs – 6.2. Personālresursi 

 Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls. Pedagoģisko darbinieku izglītība, kuru viņi regulāri pilnveido tālākizglītības 

kursos, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Izglītības iestādes vadība atbalsta pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbu 

saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus tās. 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā strādā 31 pedagogs, no tiem 

pamatizglītībā - 12, profesionālās ievirzes izglītībā mūzikā un mākslā – 18, vispārējā 

pirmsskolas izglītībā – 2. No 12 pamatizglītības programmā strādājošiem pedagogiem 1 

specialitāte ir 17%, 2 specialitātes - 58% un 3 specialitātes – 25% pedagogu, bet 6 

pedagogiem ir profesionālais maģistra grāds. 5 profesionālās ievirzes pedagogiem ir 

maģistra grāds. 

Pedagogi tiek regulāri informēti par nepieciešamību pilnveidot profesionālo 

kompetenci. Pedagogi tiek atbalstīti un nodrošināti ar dalību profesionālās kompetences 

pilnveides kursos, semināros, konferencēs, meistarklasēs un Skola 2030 rīkotajos 

pasākumos. Pedagogiem iespēju robežās tiek apmaksāti ceļa izdevumi un kursu dalības 

maksas no skolas budžeta. 

    

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 
Akreditētā izglītības 

programma 

Pedagogu skaits akreditējamajā 

izglītības programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

Pamatizglītības programma 12 pedagogi 12 pedagogi 
Vispārējā pirmsskolas 

izglītība 
2 pedagogi 2 pedagogi 

Klavierspēle  5 pedagogi 5 pedagogi 

Vijoles spēle  1 pedagogs 1 pedagogs 

Sitaminstrumentu spēle  1 pedagogs 1 pedagogs 

Kokles spēle  1 pedagogs 1 pedagogs 

Trompetes spēle  1 pedagogs 1 pedagogs 

Flautas spēle  1 pedagogs 1 pedagogs 

Vizuāli plastiskā māksla  6 pedagogi 6 pedagogi 

 

  Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pedagogi savu profesionālo 

kompetenci ir pilnveidojuši ne tikai savas specialitātes, bet ar to  saistīto jomu kursos un 

semināros. 

         Skolas vadība plāno pedagogu tālākizglītību atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Pedagogi piedalās kvalifikācijas pilnveides pasākumos – meistarklasēs, 
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semināros, kursos. Pedagogu tālākizglītība tiek sistematizēta, ievadīta datu bāzē, 

tālākizglītības dokumentu kopijas glabājas personas lietā.  

 

Stiprās puses  

 Pedagogi mērķtiecīgi un regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību. 

 Atsaucīgs un saliedēts kolektīvs, kurš spēj apvienoties kopīgu mērķu sasniegšanai. 

 Skolā regulāri notiek pedagogu un skolas vadības sanāksmes, kurās pedagogiem ir 

iespēja izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Plānot pedagogu tālākizglītību sekmīga kompetenču pieejā balstīta izglītības 

procesa realizēšanai. 

 Veicināt profesionālās ievirzes pedagogu līdzdalību mūzikas speciālistu rīkotajās 

meistarklasēs. 

 
JOMA – 7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA 

UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Kritērijs – 7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

          Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu, organizē 

kontroles un vērtēšanas procesu, vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajām 

personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu 

atbilstoši skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un mācību gada darba plānam.  

Skolas vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un skolas darbinieku 

iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā.  

  Skolas darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas administrācijai, pedagogiem, 

izglītojamiem un vecākiem. Pašvērtēšana ir plānota, strukturēta, visi skolas darbinieki 

izmanto vienotus kritērijus un pieeju darba vērtēšanā. Tajā tiek izmantotas dažādas 

metodes: aptaujas, anketēšana, dokumentācijas analīze, mācību stundu, nodarbību un 

pasākumu vērošana, intervijas un sarunas. Katrs skolas pedagoģiskais darbinieks mācību 

gada noslēgumā raksta pašvērtējumu par paveikto darbu, analizējot sasniegumus, 

nepilnības un tālākās attīstības vajadzības. Pedagogu darba pašvērtējumi liecina, ka  

pedagogi plāno savu darbu un veic sava darba pašvērtējumu atbilstoši skolas prioritātēm. 

Skolas vadība ņem vērā pedagogu priekšlikumus skolas darba uzlabošanai. 

Skolas darba vērtēšanas rezultātus apspriež pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas 

padomes sanāksmēs, darbinieku sanāksmēs, vecāku sapulcēs. Skolas administrācija 

vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus. Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto tālākā skolas darba 

plānošanā. 2020.gadā izstrādāts un saskaņots skolas attīstības plāns turpmākajiem trīs 

gadiem. 

Skolā ir darba plāns kārtējam mācību gadam, kurš regulāri tiek pilnveidots un 

aktualizēts. Skolas darba plāna prioritātes ir balstītas uz skolas attīstības prioritātēm, 

novada un valsts izglītības prioritātēm. 

Skolas pašnovērtējuma ziņojums ir ievietots novada mājas lapā. 
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Visi skolotāji  norādīja, ka viņiem ir saprotams skolas attīstības plāns un skolas 

vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas 

attīstību. 

 

Stiprās puses  

 Skola mērķtiecīgi un regulāri veic darba analīzi un pašvērtēšanu, balsta 

turpmāko darbību uz iegūtajiem secinājumiem. 

 Darba plāns mācību gadam tiek veidots, pamatojoties uz skolas attīstībai 

izvirzītajām prioritātēm, novada un valsts izglītības prioritātēm. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Regulāri veikt korekcijas prioritāšu izpildes plānotajās darbībās. 

 

Kritērijs – 7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. Skolas nolikums ir apstiprināts un aktualizēts. Skola katru gadu izstrādā 

darba plānu un veic analīzi par iepriekšējā darba plāna izpildi.  

Skolā ir izstrādāti nepieciešamie iekšējie reglamentējošie dokumenti, kas atbilst 

normatīvo aktu prasībām. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Grozījumi dokumentos un 

papildinājumi tiek apspriesti MK sanāksmēs un apstiprināti skolas pedagoģiskās padomes 

sēdēs.  

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas darbinieku 

amata aprakstos un darba līgumos. Darbinieku papildu pienākumi tiek noteikti ar direktores 

rīkojumu.  

Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, pārrauga lēmumu izpildi. 

Direktores vietniece izglītības jomā koordinē profesionālās ievirzes darbu skolā un tās 

mācību punktos. Skolas vadība ievieš skolas darbā nepieciešamās pārmaiņas, konsultējoties 

ar pedagogiem un skolas padomi. Tiek plānotas un regulāri notiek sanāksmes, atjaunota 

informācija skolotāju istabā, informācijas stendos, kā arī tā tiek nodota elektroniski. 

Visi skolas darbinieki uzskata, ka skolas vadība savā darbā ievēro un aicina gan 

izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā 

lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei un ētikas normas.  

Pedagoģiskās padomes sēžu protokolu, MK protokolu analīze liecina, ka skolas 

vadība nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības analīzi. 

Pedagogi, vecāki un izglītojamie atzīst, ka viņiem vienmēr ir iespēja brīvi 

komunicēt ar iestādes vadību, nepieciešamības gadījumos saņemt atbalstu. 

 

Stiprās puses  

 Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas darbu gan skolas 

iekšējā, gan ārējā vidē. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  
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 Turpināt meklēt inovatīvus risinājumus mācību, audzināšanas un administratīvā 

procesa organizēšanā. 

 

 

Kritērijs – 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Skolai ir regulāra un veiksmīga sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību un tās 

institūcijām. Skola cieši sadarbojas ar Jaunannas pagasta pārvaldi skolas ikdienas darba 

jautājumu risināšanā, aktualizēšanā, kā arī attīstības plānošanā.  

Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi notiek pedagogu 

darbs metodiskajās apvienībās, novada mācību olimpiāžu un konkursu organizēšanā, kursu 

un semināru apmeklēšanā. Skola sadarbojas ar citām novada izglītības iestādēm, it īpaši 

tām, kurās darbojas skolas mācību punkti. 

Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Jaunannas tautas namu un bibliotēku, 

vietējās iniciatīvas grupām, nevalstiskajām organizācijām. 

 

Stiprās puses. 

 Skola sadarbojas ar dažādām institūcijām. 

 Tiek popularizēts skolas tēls novadā, valstī. 

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 Turpināt izzināt sadarbības iespējas, veicinot skolas attīstību. 

 

5. CITI SASNIEGUMI 

 

Dalība mācību priekšmetu olimpiādēs novadā 

Mācību gads Pasākums Dalībnieki Rezultāts 

2017./2018.m.g. Latviešu valoda 3.klasei 1 1.vieta novadā, 

dalība Vidzemes 

reģiona olimpiādē 

Latviešu valoda 8.klasei 1 1.vieta 

Matemātika 5.,8.kl. 2 dalība 

2018./2019.m.g. Latviešu valoda 8.klasei 1 2.vieta 

Latviešu valoda 9.klasei 1 2.vieta 

Angļu valoda 8.klase 1 dalība 

Krievu valoda 8.klasei 1 dalība 

Matemātika 5.,6.un 9.klase 3 dalība 

Latviešu valoda 3.klasei 2 1 atzinība 

Matemātika 3.klasei 1 dalība 
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2019./2020.m.g. Angļu valoda 8.klasei 2 1 atzinība 

Angļu valoda 5.klasei 2 1 atzinība 

Latviešu valoda 8.klasei 1 dalība 

Latviešu valoda 9.klasei 1 dalība 

 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA ATBILSTOŠI PAŠVĒRTĒJUMĀ 

IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM 

Joma Turpmākās attīstības iespējas 

MĀCĪBU SATURS 1. Ieviest uz kompetencēm balstītu izglītības saturu. 

MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

1. Pilnveidot mācību darbu, metodes, mācību materiālus, 

balstoties uz kompetenču pieeju mācību saturā. 

2. Mācību procesā visiem pedagogiem efektīvāk izmantot 

informācijas tehnoloģijas. 

3. Mācību satura apguvē izmantot vairāk uz praktisko darbību 

vērstas metodes. 

4.Veicināt izglītojamo patstāvību un sadarbības prasmes. 

5.Pilnveidot pedagogu un izglītojamo spēju sniegt atgriezenisko 

saiti. 

IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

1. Pilnveidot mācību darba diferenciāciju, lai nodrošinātu darbu ar 

talantīgiem izglītojamiem, kā arī tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības 

vai nepietiekami sasniegumi mācību priekšmetos.  
2.Ieviest profesionālās ievirzes programmām e-klasi, lai nodrošināt 

operatīvu informācijas apmaiņu starp vecākiem, izglītojamiem, 

pedagogu. 

3.Uzlabot izglītojamo rezultātus valsts pārbaudes darbos 

dabaszinībās un vēsturē. 

4.Attīstīt skolēnos caurviju prasmes, akcentējot pašvadītu mācīšanos. 

ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJIEM 

1.Pilnveidot informācijas apmaiņu starp atbalsta personālu, 

klases audzinātājiem un vecākiem. 

2.Sekmēt izglītojamo izpratni un atbildību par savas 

veselības un drošības sargāšanu. 

3.Organizējot jaunus izglītojamo interesēm atbilstošus 

ārpusstundu pasākumus, stiprināt piederības sajūtu skolai. 

4.Pilnveidot izglītojamo uzvedības un kultūras saskarsmes 

prasmes, veicināt pozitīvu uzvedību. 

5.Mērķtiecīgi motivēt un virzīt talantīgos izglītojamos izglītības 

turpināšanu mūzikas un mākslas vidusskolās. 

6.Turpināt meklēt efektīvus risinājumus, lai sniegtu 

palīdzību izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

7.Nodrošināt atbalstu katra izglītojamā optimālai 

izaugsmei, savlaicīgi diagnosticējot viņu individuālās 
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vajadzības. 

8.Mācību priekšmetu pedagogiem pilnveidot, uzkrāt atgādnes un 

mācību metodiskos materiālus. 

9.Vecāku aktīvāka iesaiste skolas organizētajos pasākumos. 

IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES VIDE 

1. Turpināt skolas tradīciju izkopšanu.  

2. Turpināt skolas telpu labiekārtošanu un mācību kabinetu 

aprīkošanu ar jaunākajām tehnoloģijām.  

3.Turpināt skolas apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus. 

4.Veikt sporta laukuma un rotaļu laukuma labiekārtošanu. 

IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES RESURSI 

1.Turpināt mācību kabinetu (dizains un tehnoloģijas, 

dabaszinības, pirmsskolas) labiekārtošanu. 

2.Plānot pedagogu tālākizglītību sekmīga kompetenču pieejā 

balstīta izglītības procesa realizēšanai. 

3.Veicināt profesionālās ievirzes pedagogu līdzdalību mūzikas 

speciālistu rīkotajās meistarklasēs. 

IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

1. Regulāri veikt korekcijas prioritāšu izpildes plānotajās 

darbībās. 

2. Turpināt meklēt inovatīvus risinājumus mācību, audzināšanas 

un administratīvā procesa organizēšanā. 

3.Turpināt izzināt sadarbības iespējas, veicinot skolas attīstību. 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums apspriests pedagoģiskās padomes sēdē 2019.gada 28.augustā 

(sēdes protokols Nr.4) 

 

Jaunannas  Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore       Janīna PUŽULE             

 

     

 

 

       

 

 


