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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Skolu 1968. gadā dibinājusi Saulkrastu pašvaldība, tās pirmais nosaukums – Zvejniekciema Bērnu mūzikas skola. 

Līdz 1995.gadam skolā varēja apgūt dažādas mūzikas specialitātes, bet 1995. gadā skolā darbu uzsāka vizuāli 

plastiskās mākslas nodaļa, un kopš 1997. gada skolas nosaukums ir Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 

(turpmāk - VJMMS).  

 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī 

Saulkrastu novada pašvaldības izdotie tiesību akti un VJMMS Nolikums, kas apstiprināts Saulkrastu novada domes 

2021. gada 27. oktobra sēdē  (Prot.Nr.11/2021§13) 

 

VJMMS juridiskā adrese ir Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV 2161.  Par 

ēkas lietošanu noslēgts līgums ar Saulkrastu novada pašvaldību. 

 

Šobrīd VJMMS strādā 5 mācību vietās Saulkrastos un Zvejniekciemā, organizējot mācības iespējami tuvāk 

audzēkņu mācībām Saulkrastu novada vidusskolā, kura arī darbojas gan Saulkrastos, gan Zvejniekciemā. Mūzikas 

joma tiek apgūta trijās mācību vietās: Ostas iela 15, Zvejniekciemā, un Saulkrastos - Raiņa ielā 6, Raiņa ielā 7 un 

Raiņa ielā 8. Mākslas joma tiek apgūta divās vietās – Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b un Saulkrastos, Raiņa ielā 8. 

Par mācību vietām ir noslēgti trīspusēji telpu lietošanas līgumi ar Saulkrastu novada pašvaldību un attiecīgajām 

Saulkrastu novada iestādēm, kuras ir minēto ēku/adrešu pamata lietotāji. 

 

Skolā 2020./2021. mācību gadā darbojas Pedagoģiskā padome, Skolas padome un arodorganizācija LR Izglītības 

un Zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) sastāvā.  

Darbojas bibliotēka, kas 2011. gadā reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā. 

 

Kopš 2021. gada septembra ieviesta e-klase. Skolai ir sava mājas lapa (plānota būtiski pārveidot 2023. gadā) – 

vietne www.vjmmskola.lv, kā arī lapa vietnē Facebook. 

 

VJMMS iespējams apgūt:  

1)  Profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā (kods 20V 21100 1).  

Programmas ietvaros apgūst  

 zīmēšanu,  

 gleznošanu,  

 kompozīciju, t.sk. dizaina kompozīciju,  

 veidošanu, t.sk. keramiku,  

 darbu materiālā, t.sk. grafiku - dobspiedi, linogriezumu, kologrāfiju u.c., tekstila pamatus - 

aušanu, zīda apgleznošanu, batiku, filcēšanu), 

 mākslas valodas pamatus,  

 plenēra un muzeju praksi. 

 

2) Profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmas 11 specialitātēs (kods 20V). 

Mūzikas programmu ietvaros apgūst  

o specialitātes instrumenta spēli,  

o vispārējo klavierspēli,  

o mūzikas teorijas priekšmetus – solfedžo un mūzikas literatūru, 

o kolektīvo muzicēšanu, 

o praksi (koncertu, koncertlekciju u.c. apmeklējumi). 

 

Visas izglītības programmas ir licencētas. Skola 2016. gadā saņēmusi akreditāciju uz 6 gadiem – līdz 2022. 

gada maijam.  

Metodiskā darba un mācību darba kvalitatīvākam nodrošinājumam strādā 6 metodiskās komisijas, tajā 

skaitā apvienoto instrumentu specialitātēs:  

1. Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitāšu metodiskā komisija;  

2. Klavierspēles specialitātes metodiskā komisija; 

3. Stīgu instrumentu specialitāšu metodiskā komisija; 

http://www.vjmmskola.lv/


4. Mūzikas teorijas priekšmetu metodiskā komisija; 

5. Vokālās mūzikas specialitātes metodiskā komisija; 

6. Vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu metodiskās komisijas (darbības vietās Zvejniekciemā, 

Saulkrastos). 

 

Skolu uztur tās dibinātājs – Saulkrastu novada pašvaldība. Realizējot mācību programmas 20V, skolas pedagogu 

darba apmaksu 2020./2021. mācību gadā daļēji nodrošināja arī Saulkrastu novada pašvaldība.   

 

Finansējums direktora (1 slodze), direktora vietnieka (1 slodze), 2 bibliotekāru (mūzikas un mākslas izglītībā, kopā 

0,5 slodzes) un tehnisko darbinieku – lietvedes (1 slodze), sētnieka (1 slodze), apkopējas (1 slodze), kurinātāja (0,5 

slodzes, sezonas darbs) atalgojumam tiek saņemts no Saulkrastu novada pašvaldības.   
 

Ar audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) noslēgti Izglītošanas līgumi, kuros precīzi noteikti līgumslēdzēju pušu tiesības 

un pienākumi. 

Audzēkņu vecāki skolas mācību darba, darba kvalitātes un mācību vides attīstībā piedalās ar līdzfinansējumu 

(2020./2021. mācību gadā 17,00 euro mēnesī) vienam audzēknim vienā izglītības programmā.  

Sagatavošanas klases (kursa) mācību līdzfinansējums ir diferencēts – tiek uzskaitīts audzēkņu stundu apmeklējums.  
 

Līdzfinansējuma kārtību Saulkrastu novada dome apstiprinājusi saistošajos noteikumos „Par līdzfinansējumu 

samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolā”.  
 

Saistošajos noteikumos līdztekus valstī noteiktajiem atvieglojumiem tiek paredzēti mācību līdzfinansējuma 

atvieglojumi arī audzēkņiem ar izcilām sekmēm (ar skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu), daudzbērnu ģimenēm, 

maznodrošinātām un trūcīgām personām (netiek piemēroti sagatavošanas klasei, kā arī izglītības programmu 20V 

audzēkņiem, kuri nav deklarēti Saulkrastu novadā vai nemācās Saulkrastu novada vispārizglītojošajās skolās).  
 

Būtiski, ka mēnešos, kad valstī profesionālās ievirzes izglītībai tika noteiktas attālinātās vai daļēji attālinātās 

mācības, ar Saulkrastu novada domes deputātu lēmumu visi audzēkņi no mācību līdzfinansējuma tika atbrīvoti 

100% vai 50% apmērā. 
 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

 
Izglītības programmas 

nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

Juridiskās adreses) 

 

Licence Izglītojamo 

skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021. 

māc.g. 

 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi 

vai 

noslēdzot 

2020./2021. 

māc.g. 

 

Nr. 

Licencēša

nas 

datums 

 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

 

20V 211 00 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13538 

 

110 97 25.02. 

2016. 

Taustiņinstrumentu 

spēle 

Klavierspēle 

 

20V 212 01 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 7, 

Saulkrasti,  

P-13539 35 31 25.02. 

2016. 



Saulkrastu novads, LV 

2160 

3) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

Taustiņinstrumentu 

spēle Akordeona 

spēle 

 

20V 212 01 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 7, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

3) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13540 2 1 25.02. 

2016. 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Vijoles spēle 

 

20V 212 02 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13541 6 6 25.02. 

2016. 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Ģitāras spēle 

 

20V 212 02 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 7, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

3) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13543 7 6 25.02. 

2016. 

Stīgu instrumentu 

spēle 

Kokles spēle 

 

20V 212 02 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13544 4 4 25.02. 

2016. 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Flautas spēle 

 

20V 212 03 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

P-13545 15 13 25.02. 

2016. 



2) Raiņa iela 7, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

3) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Klarnetes spēle 

 

20V 212 03 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 7, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

3) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13546 2 2 25.02. 

2016. 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Saksofona spēle 

 

20V 212 03 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2)Raiņa iela 7, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

3)Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13547 4 4 25.02. 

2016. 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Eifonija spēle 

 

20V 212 03 1 1)Raiņa iela 8, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

2) Raiņa iela 7, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

3) Raiņa iela 6, 

Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV 

2160 

 

P-13549 1 1 25.02. 

2016. 

Sitaminstrumentu 

spēle 

 

20V 212 04 1  P-13551 12 12 25.02. 

2016. 

Vokālā mūzika 

Kora klase 

 

20V 212 06 1  P-13552 10 10 25.02. 

2016. 

 

 



1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 
 

Nr.p.k. Informācija Skaits Komentāri, skaidrojums 

1. Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g.(31.08.2021.) 

 

28 Pedagogu nodrošinājums ir pietiekams. Skolā ir 

stabils, pieredzes bagāts pedagogu kolektīvs, pamatā 

- Saulkrastu novadā dzīvojoši pedagogi.  
 

2. Ilgstošās vakances izglītības iestādē (ilgāk 

kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

 

0 Skolā šādu vakanču jau ilgstoši nav bijis. 

3. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

0 Skolā atbalsta personāls klasiskajā izpratnē un kā 

štata vienība netiek paredzēts.  

Laba sadarbība ar Saulkrastu vidusskolas un 

Zvejniekciema vidusskolas direktoriem (skolas 

apvienoja 2021. gada jūlijā), klašu audzinātājiem 

atsevišķu saskarsmes situāciju risināšanā, ko 

vērtējam kā atbalstošu sadarbību. 

Dažāda veida atbalstu un adaptēšanos skolā 

audzēkņiem nodrošina skolas vadība, pedagogi, 

bibliotekāres un lietvede. Ja saskarsmes un 

adaptēšanās gadījums tiek vērtēts kā problemātisks, 

īpaši tiek meklēts un rasts risinājums saziņā ar 

Saulkrastu novada klašu audzinātājiem un vecākiem. 

  

 

1.3. Informācija par izglītības iestādes prioritātēm un plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem 

2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, tostarp izglītības iestādes vadītājam) 
 

 

Joma – atbilstība mērķiem 
 

1.Mācību darba satura kvalitāte. Mācību vides kvalitāte. Skolas mikrovide. 

 

Prioritātes 

 

Uzdevumi Atbildīgie Rezultāti 

Pilnveidot 

profesionālās 

ievirzes programmu 

apguvi un 

aktualizēt saturu 

gan klātienes, gan 

attālinātajam 

darbam.  

Panākt stabilu 

kvalitātes līmeni. 

Klātienes mācības drošā vidē. Skolas vadība, 

pedagogi  

 

Nodrošināta epidemioloģiski droša fiziskā 

vide visās skolas darbības vietās, attiecībā uz 

ko izstrādāti un ieviesti darbībā dažādi iekšējie 

normatīvie akti. 

 

Kolektīvās muzicēšanas 

īpatsvara palielināšana un 

dažādošana, veidojot dažādus 

ansambļu (tostarp 

kameransambļu) sastāvus. 

 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji un 

specialitāšu 

pedagogi 

Nodrošinot audzēkņu interesēm atbilstošāku 

izglītības piedāvājumu, pēc iespējas 

palielinātas kolektīvās muzicēšanas iespējas.  

Katrs audzēknis jūtas pamanīts un novērtēts 

savā individuālajā izaugsmē, uzstājies vismaz 

vienā koncertā, piedalījies izstādē (tostarp 

attālinātajā periodā – digitālā izstādē). 
 

Digitālo, metodisko, uzskates 

līdzekļu materiālu izstrāde, 

apkopošana - krājumu 

veidošana. 

 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji un 

specialitāšu 

pedagogi 

Ir apkopoti un sistematizēti digitālie, 

metodiskie un uzskates materiāli  

1)  vizuāli plastiskās mākslas 

izglītības programmas mācību priekšmetos; 

2) vokālās mūzikas – kora klases 

izglītības programmā; 

3) sitaminstrumentu izglītības 

programmā; 



4) stīgu instrumentu izglītības 

programmās. 
 

Audzēkņu 

sasniegumu 

pašvērtēšanas un 

vērtēšanas 

pilnveide. 

Izvērtēt attālinātā mācību 

procesa vērtēšanas 

nepieciešamības, regularitāti,  

dažādas īpatnības.  

Audzēkņu pašvērtēšanas 

nozīmes  īpatsvara 

palielināšana. 

 

Specialitāšu 

skolotāji, 

direktora 

vietniece 

Visiem saprotama vērtēšanas kārtība, 

atbilstoša audzēkņu vecumposmiem. 

Kārtības izstrādāšanā piedalījušies apmēram 

80% pedagogu, īpaši – visi metodisko 

komisiju vadītāji. 

Visi audzēkņi un vecāki iepazīstināti ar 

vērtēšanas kārtību, tā pieejama skolas mājas 

lapā. 

Jauna, audzēkņus atbalstoša pieeja mākslas 

izglītības ietvaros radīto darbu pašvērtēšanā 

un vērtēšanā – izmantojot savstarpējo saziņu 

WhattApp grupās kursu ietvaros. 
 

Jaunu interešu 

izglītības 

programmu 

ieviešana. 

Piedāvāt jaunu, jauniešiem 

interesantu programmu 

Džeza un populārās mūzikas 

kolektīvajā spēlē.  

Izstrādāt programmu, gūt 

pašvaldības atbalstu jaunas 

interešu programmas 

atbalstīšanā, piesaistot arī 

IZM līdzekļus 

 

Direktors, 

jauno 

programmu 

izstrādātāji -

vadītāji 

Jaunā interešu izglītības programmā 

iesaistījušies 10 audzēkņi, notikuši interesentu 

labi apmeklēti publicitātes pasākumi – 

koncerti Saulkrastu domes pagalmā, 

Saulkrastu estrādē, VJMMS pagalmā. 

2.Audzēkņu radošās iniciatīvas attīstīšana un pedagogu profesionālā kompetence. 

 

Prioritātes Uzdevumi Atbildīgie Rezultāti 

 

Audzēkņu un 

skolotāju radošā, 

profesionālā 

izaugsme. 

  

Individuāla pieeja audzēkņu 

personiskajai izaugsmei – 

iniciatīvu attīstīšana un 

motivācijas stiprināšana, 

savstarpējā sadarbība un 

sadarbība ar pedagogiem. 

 

Viss 

pedagoģiskais 

kolektīvs 

Laba, motivēta un savstarpēji ieinteresēta, 

cieņpilna sadarbība starp pedagogiem un 

audzēkni. Savstarpējas uzticēšanās un 

empātijas lielāks īpatsvars komunikācijā. 

 

Audzēkņu redzesloka 

paplašināšana, pašvadītas 

mācīšanās 

prasmes attīstīšana. 

Specialitāšu 

pedagogi, 

direktora 

vietniece 

Audzēkņi gan skolas organizēto pasākumu 

ietvaros, gan individuāli (ar ģimenēm) 

apmeklējuši koncertus, izstādes, 

meistarklases. Koncentrēšanās attālinātā 

mācību darba specifikai. Intereses radīšana 

novada un citur organizēto publisko kultūras 

sarīkojumu apmeklēšanā. 

 

Audzēkņu iesaiste 

novada pasākumos (izstādes, 

koncerti, dalība radošajās 

meistarklasēs). 

 

Specialitāšu 

pedagogi 

Audzēkņi iesaistījušies vismaz 4 novada 

pasākumos ar koncertiem un izstādēm. 

 

Audzēkņu 

piedalīšanās Latvijas un 

starptautiskos konkursos, 

festivālos. 

 

Specialitāšu 

pedagogi, 

direktora 

vietniece 

Dalība konkursos, tostarp gūstot godalgotas 

vietas (tostarp GrandPrix), atzinības. 

Audzēkņi piedalījušies kopā ~ 10 Latvijas un 

starptautiskos konkursos. 



Profesionālās pilnveides 

kursu organizēšana 

pedagogiem IT jomā. 

 

Direktors 

Direktora 

vietniece 

Organizēti profesionālās pilnveides kursi 

pedagogiem IT jomā, Michrosoft Team 

lietošanā uc. 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide specialitātēs. 

 

Direktors 

Direktora 

vietniece 

Pedagogiem organizēts seminārs – lekcija, kā 

arī regulāri izplatīti atbilstoši sabiedriskajos 

medijos pieejamie materiāli WhattApp 

grupās.  

Attālināto mācību perioda psiholoģisko un 

audzināšanas aspektu pārspriešana un 

risinājumu meklējumi kolektīva vidē. 

 

Pedagogu izdegšanas riska 

mazināšanas pasākumu 

organizēšana. 

Direktors 

Direktora 

vietniece 

Organizēts seminārs - lekcija 

par tēmām: emocionālā inteliģence, stresa 

vadība u.c. 

Koleģiālas, savstarpēji sirsnīgas 

komunikāciju norises epidemioloģiski drošā 

vidē, piedaloties skolas arodorganizācijai. 

 

Atbalsts pedagogu radošajai 

darbībai līdztekus 

pedagoģiskajam darbam. 

Direktors Psiholoģisks atbalsts radošuma veicināšanai 

skolas pedagogu vidē, kolektīvā - koncertu, 

personālizstāžu organizēšanai. 

 

Karjeras, tālākizglītības 

jautājumu attīstība un 

pilnveide.  

Direktors 

Direktora 

vietnieks 

Sniegta informācija par izglītības 

iespējām mūzikas un mākslas vidusskolās un 

augstskolās Latvijā, tostarp aktualizējot 

sadaļu skolas mājas lapā. 

 

 

Joma – laba pārvaldība. 

 

1.Skolas iekšējo normatīvo aktu izstrāde īpašos apstākļos.  

Dalība novada attīstības plāna izglītības daļas (profesionālās ievirzes izglītības Vidzemes jūrmalas MMS) 

izstrādē. 

 

Skolas attīstības 

plāna izstrāde 

Saulkrastu novada 

attīstības plāna 

ietvaros un resursu 

apzināšanā. 

 

Attīstībai un izaugsmei jaunu 

telpu rašana (projektēšana 

u.c.) mūzikas un mākslas 

izglītībai Saulkrastos. 

Skolas vadība, 

sadarbībā ar 

novada vadību 

Apzinātas izglītībai nepieciešamās prioritātes, 

aktuālās specialitātes, telpas un aprīkojums, 

plānošanas darbā iekļauti visi skolas 

pedagogi, daļa vecāku, īpaša sadarbība, 

koleģiāla lēmumu pieņemšana ar metodisko 

komisiju vadītājiem. 

Sākts darbs pie attīstības plāna īstenošanas. 

Skolas rīkojumu 

u.c. normatīvo aktu 

izstrāde, reaģējot uz 

mainīgo valstī 

noteikto izglītības 

situāciju (attālinātās 

vai klātienes 

mācības). 

 

Operatīva darbība, nodrošināt 

precīzu ārējo normatīvo aktu 

ievēŗošanu skolā, ievērojot 

nosacījumus skolas 

atšķirīgajās darbības vietās.  

Pienākumu deleģēšana, 

atbildīgo noteikšana. 

 

Direktors Pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem radīta 

skaidra atļauto un aizliegto, kā arī ieteicamo 

darbību (tostarp mācību procesa) virkne lokāli 

visās skolas darbības vietās, laikā, kad valstī 

noteikti īpaši apstākļi. 

2.Savstarpēja sadarbība kopīgu izglītības mērķu realizēšanai un sadarbība ar vecākiem. 

 

Gatavošanās skolas 

akreditācijai, 

Valsts finansējuma – 

mērķdotāciju nodrošinājums 

Direktors 

Direktora 

Savlaicīgi izstrādātas tarifikācijas un 

tarifikāciju individuālās lapas, iepazīstinot ar 



attīstot skolu kā 

sadarbības un 

pozitīvas 

komunikācijas 

vietni. 

profesionālās ievirzes 

izglītības programmām 20V. 

Vietniece, 

metodisko 

komisiju 

vadītāji 

tarificētajām stundām katru pedagogu. Vecāki 

informēti par profesionālās ievirzes izglītības 

prasībām, mācību stundu apjomu, stundu 

sarakstiem. 

Attālināto mācību periodā stundu sarakstu 

laiki veidoti, rēķinoties ar audzēkņu 

(jaunākajās klasēs – arī vecāku) iespējām būt 

klātesošiem e-vidē. 

 

Semināri audzināšanas 

jautājumos - bērnu un 

jauniešu psiholoģijā, 

vecumposmu psiholoģijas un 

attīstības izpratne. 

Direktors Drošība, uzticēšanās un atbalsts mācību 

procesā attālinātā darba apstākļos.  

Radīt pārskatāmu un saprotamu mācību 

procesu, izmantojot pieejamos saziņas rīkus 

un e-vidi. 

 

Individuālas tikšanās ar 

vecākiem un vecāku grupām, 

ar mērķi savstarpēji 

saskaņotām darbībām 

attālināto mācību periodā. 

 

Direktora 

vietnieks, 

Specialitātes 

pedagogi 

Informācijas apmaiņa ar vecākiem e-vidē, 

nepieciešamības gadījumā – tikšanās klātienē. 

Darbību savstarpēja saskaņošana mērķu 

sasniegšanai. 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

2.1.Misija – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola ir radoša un aktīva mūzikas un mākslas profesionālās 

ievirzes izglītības realizētāja un popularizētāja. aktīvs realizētājs, kas attīsta bērnu un jauniešu radošumu un 

konkurētspēju. Rūpēties par emocionāli un fiziski drošu, daudzveidīgu kultūrvidi, tās popularizēšanu un attīstīšanu 

Saulkrastu novadā. Organizēt un īstenot interesantu izglītības procesu, kas nodrošinātu gan novada izglītības 

piedāvājuma konkurētspēju, gan primāri - profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu noteikto 

mērķu sasniegšanu. Gādāt par Saulkrastu novada radošā potenciāla izaugsmi un jauniešu iekļaušanos kopīgajā 

Latvijas kultūras vidē. 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – 

attīstīt audzēkņus kā  

 radošas personības, ar apzinātām interesēm, izziņas, zinātkāres un jaunrades spējām, talantiem, iniciatīvu, 

pašapziņu un empātijas spējām; 

 motivētus pašizglītībai, profesijas izvēlei, izaugsmei; 

 emocionāli inteliģentus jauniešus - Saulkrastu novada un Latvijas valsts patriotus. 

  

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

 skola darbojas kā viens no kultūrvides centriem Saulkrastu novadā un aktīvi piedalās novada kultūras 

dzīves veidošanā; 

 skola nodrošina savstarpēji cieņpilnu attieksmi un radošu personību – pedagogu radošuma klātbūtni jebkurā 

izglītības procesa saskarsmē un darbībā; 

 skola sniedz savu ieguldījumu novada sabiedrības garīguma attīstībā, kultūrizglītošanā, kultūras un radošo 

nozaru sadarbībā.  

 

 

 

 

 

 

 



2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti. 

 

Prioritāte - Kvalitatīvs mācību darbs un radoša mācību vide. 

 

Uzdevumi 

 

Rezultāts 

Jaunu mācību programmu un izglītības 

piedāvājuma izveide. 

Izstrādātas un apstiprinātas jaunas Interešu izglītības 

programmas “Kolektīvā muzicēšana - džeza, populārā, 

instrumentālā un vokālā mūzika” un “Kolektīvā muzicēšana – 

flautas, kameransambļu spēle”.  

Programmu izpildē/nodrošinājumā iesaistīti arī skolas 

absolventi. 

 

Metodisko materiālu pilnveide, 

attālinātā mācību procesa īpašu 

uzdevumu veidošana. 

Pedagogu un audzēkņu prasmju 

pilnveide darbībai e-vidē, dažādās 

tiešsaistes platformās. 

 

Izveidoti jauni metodiskie materiāli attālinātā darba periodā un 

izveidoti jauni vizuālo, audio materiālu krājumi.  

Savstarpēji apmainoties pieredzē un prasmēs, gan pedagogu, 

gan audzēkņu kolektīvā pilnveidotas e-vides prasmes. 

Nepieļauta audzēkņu pārslodze, sadarbojoties ar novada 

vidusskolas pedagogiem, monitorējot arī novada vidusskolas 

mācību procesā uzdoto, uzdotā apjomu. 

Virzība uz e-klasi no 2021./2021. māc.gada, noslēgts līgums ar 

e-klases uzturētājiem. 

 

 

Dalība valsts konkursos mūzikā un 

mākslā.  

 

2020./2021. mācību gadā valsts konkursi nenotika, tāpēc šis 

uzdevums nevarēja tikt izpildīts. 

Dalība mērķprojektu konkursos. Izstrādāti, pieteikti un realizēti divi Valsts Kultūrkapitāla 

mērķprojekti – “Moderns aprīkojums dizaina grafikai Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” un  “Instrumentu un skaņu, 

gaismu aprīkojums Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas specialitātes, ansambļu darbam, koncertēšanai”, kā 

rezultātā būtiski papildināta skolas materiāltehniskā bāze un 

nodrošinātas jaunas iespējas audzēkņiem. 

 

 

Radoša profesionālā pilnveide. Visi skolas pedagogi piedalījušies profesionālās pilnveides 

kursos audzināšanas jautājumos, kā arī individuāli piedalījušies 

(galvenokārt attālināti) profesionālās pilnveides kursos un 

semināros, lekcijās, meistarklasēs.  

Vairāki pedagogi savā radošajā darbībā veidojuši 

personālizstādes Latvijā un ārzemēs, kā arī orķestru sastāvā 

muzicējuši Latvijā un ārzemēs.  

Šis apstāklis skolas kolektīvā un vadībā tiek vērtēts kā ļoti 

svarīgs skolas kopējā radošuma faktors. 

 

 

Vides labiekārtošana. Labiekārtota skolas vide: 

 ārējā vide - veikti pagalma labiekārtošanas darbi, atjaunoti 

un atbilstoši uzturēti jaunie stādījumi; 

 iekšējā vide – iegādātas jaunas mēbeles, instrumenti, 

aprīkojums mūzikas un mākslas izglītībai (tostarp – 

realizējot VKKF mērķprojektus). 

 

 



Prioritāte – sadarbība ar vecākiem un sabiedrību. Pozitīva atgriezeniskā saikne. 

 

Uzdevumi Rezultāts 

 

Publicitātes veidošana un sabiedrības 

informēšana. 

Regulāri publicēti gan video, gan mākslas darbu fotomateriāli 

skolas Facebook vietnē, informācija publicēta ikmēneša 

izdevumā “Saulkrastu novada ziņas”.  

 

Informēt vecākus par mācību 

aktualitātēm un procesu.  

Sadalīt atbildības jomas informācijas 

apritē starp vecākiem un skolu. 

 

Regulāri un savlaicīgi saņemta nepieciešamā informācija no 

vecākiem par mācību norisēm tiešsaistē, attālinātajā procesā, kā 

arī epidemioloģiskajā situācijā noteikto. 

Dažādas saziņas platformas saziņai ar 

audzēkņiem, vecākiem - mērķgrupām. 

 

Izveidotas WhattApp grupas visās mācību nodaļās un kursos, 

saziņa tajās notiek pozitīvā, cieņpilnā un radošā gaisotnē, 

uzskatāmi atspoguļojot mācību procesu, tostarp ļaujot ieraudzīt 

problēmsituācijas. 

Virzība uz e-klasi no 2021./2022. mācību gada. 

 

 

1. Kritēriju izvērtējums. 

 

Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Budžeta un mērķdotāciju līdzekļu pamatots, mērķtiecīgs 

izlietojums, pēc nepieciešamības ātri reaģējot uz 

objektīvi noteiktām situāciju maiņām. 

Ievērot precīzas budžeta sadaļas, informējot 

par nepieciešamajām aktualitātēm visus 

deputātus, īpaši kultūras un izglītības komitejas 

deputātus un domes izglītības daļas 

speciālistus. 

 

Plānots un vadīts skolas darbs, organizēta pārvaldības 

komanda, pienākumu deleģēšana kolēģiem saistībā ar 

piecām skolas darbības (mācību) vietām.  

Operatīva saziņa, mērķtiecīgs situāciju risinājums. 

 

Skolai turpmākai darbībai nepieciešams 

saimnieks vai dažādu darbu strādnieks, lai 

saimnieciski operatīvi risinātu dažādus 

tehniskus, mazo remontu un tml.  jautājumus. 

Visi skolas darbinieki iesaistās savas darbības un skolas 

pašvērtēšanā, saprot tās nozīmi.  

Regulāri veikt pedagogu pašvērtējumu, 

aktualizējot vērtēšanas kritērijus atbilstoši 

objektīvām darba, mācību procesa situāciju 

izmaiņām. 

 

Ārējo normatīvo aktu izpratne un piemērošana. Noslēgts 

līgums par vietnes skolutiesibas.lv izmantošanu, skolas 

vadībai nodrošinot ātru un precīzu ar izglītību un darba 

attiecībām saistīto ārējo normatīvo aktu, juridisko 

aspektu izpratni.  

Laba sadarbība ar skolutiesibas.lv, vienmēr 

nodrošinājuši skolai precīzas individuālās konsultācijas, 

ja tādas bijušas nepieciešamas. 

 

Turpināt sadarbību ar skolutiesibas.lv 

 

Skolas vadības iesaiste novada stratēģisko plānu 

izstrādē. Novada kopējās attīstības un tā ietvaros 

profesionālās ievirzes izglītības prioritāšu izpratne. 

  

Mērķtiecīgi sadarboties ar novada pašvaldību 

kopīgo mērķu realizēšanā, regulāri informēt 

par aktuālajām nepieciešamībām, kuru 

realizēšanai vajadzīgs pašvaldības atbalsts. 



 

Regulāri tiek apzināti nepieciešamie mācību un 

saimnieciskie darbi un aktualitātes, par tiem informējot 

domes attiecīgo nodaļu vadību un/vai domes 

priekšsēdētāju. 

Turpināt sadarbību ar Saulkrastu novada 

pašvaldību, informējot atbildīgos speciālistus 

darba sapulcēs, darba grupās, projektu ietvaros. 

Galvenā aktualitāte un nepieciešamība – jaunu 

telpu izveide mūzikas un mākslas izglītības 

darbībai Saulkrastos. 

 

Noslēgti līgumi ar skolas darbiniekiem par 

autotransporta patapinājumu darba vajadzībām, kas 

palielina skolas kopējo kapacitāti, palīdz operatīvi 

strādāt, nokļūstot skolas dažādajās mācību vietās, uz 

meistarklasēm, kursiem u.tml. 

 

Autotransporta patapinājuma līgumi arī 

turpmāk nepieciešami skolas darbam. 

 

 

Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Iekšējie normatīvie akti tiek izstrādāti, regulāri pārskatīti 

un aktualizēti pēc nepieciešamības. Tie ir ārējiem 

normatīvajiem aktiem atbilstoši, sakārtoti prasībām, ar 

tiem vienmēr tiek iepazīstināti visi skolas darbinieki. 

 

Iekšējo normatīvo aktu regulāra pārskatīšana, 

aktualizēšana, sekojot ārējo normatīvo aktu 

izmaiņām, tostarp Saulkrastu novada domes 

izdotajiem normatīvajiem aktiem. 

Svarīgo, aktuālo situāciju laba izpratne, informētība, 

empātija, situāciju attīstības prognozēšana, uz pozitīviem 

risinājumiem vērstas darbības. 

Turpināt visu līmeņu komunikāciju 

(kolektīvs, Latvijas Nacionālā kultūras centra 

speciālisti, novada vadība, vecāki, audzēkņi), 

būt labi informētai par vadlīnijām, 

ieteikumiem, risinājumu variantiem. 

 

Laba darbības sasaiste ar kultūrizglītības nozares 

kopējiem mērķiem, to izpratne. 

Skolas mērķu skaidrība un spēja vadošos 

mērķus/virsmērķus, kā arī uzdevumus uzturēt kolektīvam 

interesantus, aktuālus. 

Sekot un turpināt ieviest kultūrizglītības 

aktualitātes, skaidri apzināties un prast 

skaidrot sabiedrībai, kolektīvam, pašvaldībai  

visu skolas darbību virsmērķus un 

uzdevumus. 

Aktīvāk iesaistīties asociāciju un ar 

kultūrizglītību saistīto biedrību darbībā un 

veidot sadarbību ar tām. 

 

Visi svarīgākie lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, 

konsultējoties ar nodaļu vadītājiem, tie ir pamatoti un 

vienmēr tiek izskaidroti, ja rodas tāda nepieciešamība, 

tostarp nepopulāru lēmumu pieņemšanas gadījumos.  

Demokrātisks vadības stils, ētiska rīcība, kas saskan ar 

skolas ētiskajām pamatvērtībām. 

 

Turpināt koleģiālu lēmumu pieņemšanu, 

demokrātisku vadības stilu, iesaistot kolektīvu 

un uzturot ikviena kolēģa interesi par skolas 

kopējo virzību un attīstību. 

Ētiskas rīcības, inteliģences un individuālu 

personību nozīmes attīstīšana kolektīvā. 

 

Efektīvi izmantotas finanšu resursu piesaistes iespējas – 

gan projekti, gan ziedojumu piesaiste.  

Ikgadēja projektu sagatavošana, izveide un iesniegšana 

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammām, ik gadus 

būtiski papildinot skolas materiāltehnisko bāzi gan 

mūzikas, gan mākslas izglītībā.  

Līdz šim atbalstīti 13 skolas sagatavotie projekti. Visu 

projektu vadītāja – skolas direktore. 

 

Turpināt iniciēt projektu sagatavošanu VKKF 

mērķprojektiem, iegūstot finansējumu skolas 

materiāltehniskās bāzes pilnveidei. 

Meklēt citu projektu iespējas, tostarp 

sadarbojoties ar novada pašvaldības Attīstības 

nodaļu un projektu vadītājiem. 



Skolas vadība regulāri piedalās skolas metodiskajās 

sanāksmēs, darbu skatēs un koncertos, eksāmenos.  

Klātienes mācībās pieļautajos gadījumos – stundu 

hospitācijās un to kopīgajā pēcanalīzē. 

 

Būt informētai un informēt kolektīvu par 

pētījumiem pedagoģijā, psiholoģijā, 

saskarsmes analītikā. 

Skolas vadība atvēl laika un finansiālos resursus, lai 

pedagogi varētu mācīties, pilnveidoties. Nepieciešamības 

gadījumā nodrošināts transports uz/no mācībām, vai 

transporta/ceļa izdevumu apmaksa. 

Turpināt atbalstīt pedagogu mācības, 

profesionālo pilnveidi, radošo potenciālu. 

 

 

Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Laba sadarbība ar nozares organizācijām, citām 

institūcijām, ikvienu novada iestādi daudzos un dažādos 

jautājumos, tostarp realizējot mākslas nodaļas 

absolventu diplomdarbus, izstādes. 

 

Sadarbība un vienotu novada mērķu izpratne, 

veidojot jauno Saulkrastu novadu par radošu 

attīstības centru. 

Notiek regulāra sadarbība ar audzēkņu ģimenēm, 

iesaistoties vecākiem.  

Sadarbība tiek veidota cieņpilna, emocionāli inteliģentā 

gaisotnē. 

Saziņa ar vecākiem ir pašsaprotama aktivitāte, atbalsts 

vecākiem un audzēkņiem – viena no prioritātēm visā 

skolas attīstības vēsturē. Problēmsituācijas tiek risinātas, 

iesaistoties nekavējoši, novēršot to negatīvu virzību. 

Attālināto mācību laikā gan psiholoģisku, gan 

materiāltehnisko atbalstu saņēmis ikviens audzēknis 

(materiāli mākslas izglītībā iegādāti un izsniegti darbam 

mājās, mūzikas izglītībā darbam mājās izsniegti 

instrumenti un tml.) 

 

Cieņpilnas attiecības, emocionāli inteliģenta 

sadarbība arī nākotnē jāveido kā pamata 

pozīcija jebkurā saskarsmē. 

Turpināt ātri reaģēt uz problēmsituācijām, ja 

tādas radušās.  

Sadarboties un risināt jautājumus empātiski un 

objektīvi, skaidri parādot skolas vadības 

nostāju un precīzi uzklausot un iedziļinoties 

visu iesaistīto pušu nostājās. 

Aktivizēt Skolas padomi. 

 

Vadība vienmēr seko skolas ikdienai un ir lietas kursā 

gan par metodiskajiem, gan mācību procesa, gan 

saimnieciskajiem jautājumiem.  

Pie skolas vadības kolēģi griežas labprāt, saņemot 

sapratni un risinājumu piedāvājumus, jautājumu 

risināšanai pietiekamu laiku.  

Iniciēti skolas kolektīva saliedēšanas pasākumi 

(ekskursijas, sarunu vakarus).  

Būtiski - šos pasākumus finansiāli atbalsta gan novada 

pašvaldība, gan skolas arodorganizācija. 

 

Turpināt skolas kolektīva saliedēšanos, 

savstarpēju atbalstu, īpaši iepazīstot jaunos 

kolēģus un veicinot viņu iesaisti skolas 

darbības norisēs.  

Apvienojot atpūtu un profesionālās pilnveides 

iespējas, noteikti turpināt saliedēšanas 

pasākumus - kultūrvēsturiskās izziņas 

ekskursijas vismaz reizi gadā (ja iespējami – 

atgriežoties pie vairāku dienu ekskursijām, 

tostarp uz blakus esošajām Baltijas valstīm). 

No Saulkrastu novada pašvaldības tiek saņemti 

juridiskie, metodiskie un citi padomi, informējot skolas 

vadību par juridiski korektiem risinājumiem sarežģītāko 

darba pienākumu, personālsastāva jautājumu veikšanā, 

kā arī pieejamajām mācību, profesionālās pilnveides 

iespējām.  

Komunikācija ar pašvaldību ir abpusēji pozitīva, 

atbalstoša, ieinteresēta, uzklausoša.  

Veicot skolas direktora vērtēšanu, saņemti 

uzmundrinājumi, paveikto darbu izpratne un pozitīva, 

cieņpilna attieksme. 

Regulāri sazināties ar pašvaldību par skolai 

nepieciešamajiem resursiem, materiāltehnisko 

nodrošinājumu, ja nepieciešams - jebkāda 

veida palīdzību. 

Turpināt darbības, lai varētu nākotnē 

nodrošināt labākas mācību telpas Saulkrastos, 

plānojot apkures maiņu Ostas ielā 15, 

energoefektivitātes, ventilācijas un citus 

nepieciešamos risinājumus visās skolas darbība 

vietās. 
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Sabiedrības informēšana par skolas darbību, 

sasniegumiem notiek arī ar pašvaldības sabiedrisko 

attiecību nodaļas palīdzību, pašvaldības mājas lapas, 

pašvaldības Facebook lapas un informatīvā izdevuma 

palīdzību. Palīdzību, atbalstu video un foto uzņemšanā 

skola saņem arī no vecākiem. Sadarbība, informācijas 

apmaiņa publicitātes nolūkos notiek regulāri un 

ieinteresēti. 

 

Turpināt uzturēt novada sabiedrības, novada 

iestāžu interesi par skolas darbību.  

Lai operatīvāk varētu publiskot radošās 

aktivitātes un aktualitātes, ja ārpakalpojumi 

ierobežota budžeta apstākļos netiks piedāvāti, 

nepieciešams labāk apgūt video materiālu 

salikumu un profesionālu apstrādi. 

  

 

Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības. 

 

 

Stiprās puses 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā ir stabils un pieredzes bagāts pedagogu kolektīvs, 

kura kodolu veido Saulkrastu novadā dzīvojoši 

pedagogi. To vērtējam kā ļoti būtisku faktoru. 

Pievienojušies arī gados jauni pedagogi, tostarp 

studējoši.  

Darbu 2020. gada septembrī uzsācis viens jauns 

pedagogs, 2021. gada septembrī - viens pedagogs, 

2021. gada 1. oktobrī – viens pedagogs (students). 

Vidējais visu pedagogu vidējais vecums ir 57,2 gadi. 

Pedagogu pieredzi (un ilgstošu pieredzi tieši mūsu 

skolā) skola vērtē kā nozīmīgu plusu mācību procesa 

nodrošināšanai. 

 

Apzinoties, ka pieredzes bagātāko pedagogu 

aktivitātes spējas un kapacitāte (īpaši 

sarežģītajos apstākļos, kādi epidemioloģiski 

joprojām pastāv) nav bezgalīgas, piesaistīt 

jaunus pedagogus pēc nepieciešamības. 

Piesaistei izmantot pašvaldības nodrošināto 

dažādu bonusu programmu, kas noteikta 

koplīgumā, kā arī diferencētā atalgojuma 

iespējas, vadoties no pedagogu pašvērtējuma un 

komisijas vērtējuma kopsavilkuma. 

Skolas pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija 

pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajam – MK 

Noteikumos Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

kārtību”, turklāt pedagogiem ir ļoti laba profesionālā un 

pedagoģiskā izglītība – vienam ir doktora grāds, ~ 50% 

skolas pedagogiem iegūts zinātniskais grāds – maģistrs, 

pārējiem ir bakalaura izglītība, bet viena jaunā skolotāja 

studē. 

Pedagogi tiek motivēti studēt maģistrantūrā, ko 

pedagogi arī darījuši. 

 

Turpināt motivēt pedagogus iegūt profesionālo 

izglītību, tajā skaitā – zinātniskos grādus.  

Gadījumos, ja darba attiecības jānodibina ar 

jaunu pedagogu, objektīvi izsvērt profesionālo, 

radošo pedagoga kapacitāti, pieredzi u.c. 

aspektus. 

Pedagogu slodzes skolā noteiktas saskaņā ar izglītības 

programmu nepieciešamībām un īstenošanas 

vajadzībām. 

 

Pedagogu slodžu sadalījumā pēc iespējas 

ievērot pedagogu samērīgu noslodzi, objektīvi 

izsverot izglītības programmās noteikto, skolas 

iespējas un pedagogu vēlmes. 

 

Darbojas profesionālās kvalifikācijas novērtēšanas 

sistēma - ir izstrādāta profesionālās darbības vērtēšanas 

kārtība, tās piemērošanas rezultātā ar speciāli izveidotas 

skolas komisijas lēmumu tiek noteiktas atšķirīgas 

likmes pedagogiem.  

Tas motivē pedagogus strādāt atbildīgi, līdztekus 

ikdienas darbam gatavojot audzēkņus konkursiem un 

Attālinātā darba īpatnības nosaka, ka atsevišķos 

profesionālās kvalifikācijas vērtēšanas kārtības 

punktos jāveic izmaiņas. 

Atgādināt kolektīvam, ka atalgojuma 

pieaugums ir nepastarpināti atkarīgs no darba 

kvalitātes, pedagogu iniciatīvām, aktivitātēm, 

dalības konkursos un citos radošos projektos. 
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festivāliem, iniciējot dažādas papildus aktivitātes un 

iesaistoties tajās.  

Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, kam seko 

komisijas izvērtējums. Abu vērtējumu kopsavilkuma 

rezultāti noteic pedagoga likmi un piemaksas. 

 

Lielāka attālināto konkursu īpatsvara apstākļos 

akcentējamas nosūtāmo video ierakstu 

kvalitātes. Pedagogiem rūpīgi tam jāseko, 

vajadzības gadījumā sadarbojoties ar 

profesionālo ierakstu studijām. 

 

Savlaicīgi ir ievadīta VIIS visa nepieciešamā 

informācija saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 276 

“Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, 

tostarp par pedagogu izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju.  

Pedagogu tarifikācijas VIIS tiek ievadītas saprotami un 

precīzi, atbilstoši reālajai situācijai.  

Regulāri tiek iegūta/atjaunota informācija no Sodu 

reģistra. 

 

Nepieciešama operatīvāka saziņa ar VIIS 

uzturētājiem. Skolas ieskatā, saziņa tikai ar e-

pastu starpniecību ir pārāk gausa, lai operatīvi 

risinātu aktuālus jautājumus. 

Ierosinājums kritiski pārskatīt MK Noteikumos 

Nr. 276 pieprasīto obligātās informācijas 

apjomu pa punktiem (piemēram, informāciju 

par doktoriem u.c. datus). 

 

Pedagogi ir ar augstu pašmotivāciju, piedalās gan 

obligātajos, gan skolas izvēlētos, gan pašu izvēlētos 

profesionālās pilnveides kursos un meistarklasēs, 

motivējot un iesaistot audzēkņus gan nacionālajos, gan 

starptautiskos mūzikas un mākslas konkursos. 

 

Turpināt sekot un reaģēt uz kursu 

piedāvājumiem, pēc iespējas izvēloties 

profesionālu, sabiedrībā zināmu lektoru lekcijas 

un seminārus, novirzot pedagogu profesionālo 

pilnveidi virzienos, kas nodrošinātu personisko 

izaugsmi, aktuālāki sadarbībai un rada 

pedagogu profesionālu ieinteresētību. 

Motivēt un atbalstīt pedagogus piedalīties 

meistarklasēs attiecīgās specialitātēs, gan 

individuāli, gan kopā ar audzēkņiem. 

 

 

 

2. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem  

2020./2021. mācību gadā skola realizējusi divus Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprojektus, kas 

būtiski papildinājuši skolas materiāltehnisko bāzi, snieguši jaunas izglītības iespējas audzēkņiem un sadarbības 

iespējas pedagogiem: 

 

1.  “Instrumentu un skaņu, gaismu aprīkojums Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas specialitātes, 

ansambļu darbam, koncertēšanai”, saņemot VKKF finansējumu 1500,00 euro. 

Par šiem līdzekļiem iegādāti Digitālās klavieres ‘Roland”, Basa ģitāra Dinavery 500 Bugera BXD12 ar 

ģitāru pastiprinātājiem. Projekta līdzfinansēšanā piedaloties Saulkrastu novada pašvaldībai, iegādāta arī 

skaņu un gaismu aparatūra, mikrofoni, zvanga. 

 

2.“Moderns aprīkojums dizaina grafikai Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”, saņemot VKKF 

finansējumu 989.00 euro. Par šiem līdzekļiem iegādātas Wacom Intuos Pro S Graphics Tablet grafiskās 

planšetes, kas ir būtisks papildinājums vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbiem datorgrafikā. 

Projekta līdzfinansēšanā piedaloties Saulkrastu novada pašvaldībai, iegādāti arī gaismas galds un gaismas 

planšetes. 

 

3. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi.  

 

VJMMS 2020./2021. Mācību gadā nav noslēgti sadarbības u.c. līgumi, kas tiešā, nepastarpinātā veidā saistīti 

ar izglītības programmu realizēšanu.  

Ir noslēgti līgumi par instrumentu un aprīkojuma iegādi (Skat. Punktus 4.1. un 4.2.) ar Valsts Kultūrkapitāla 

fondu (Nr. 2021-1-VIZ-M04035 un Nr. Nr. 2021-1-MDM-M02034), dažādi saimnieciska rakstura un 

Uzņēmuma līgumi, kuru izpilde nodrošinājusi skolas ikdienas darbu. 
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4. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem (2020. – 2023.) un to ieviešana. 

 

VJMMS audzināšanas darba prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 2020. – 2023. 

gadam. 

 

1. Plānot un organizēt radošus, daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus un sarīkojumus – koncertus, izstādes, 

koncertu un koncertlekciju, izstāžu, muzeju, meistarklašu apmeklējumus. 

2. Iesaistīties radošos projektos, pēc iespējām sadarbojoties ar Sadraudzības skolu – Šauļu 2. Mūzikas skolu, 

citu novadu mākslas un mūzikas skolām. 

3. Turpināt nodrošināt audzēkņu radošuma, personību attīstību, sevis apzināšanos, pozitīvu pašvērtējumu, 

mērķtiecību un gribu, atbilstoši katra personiskajai attīstībai, profesionālajai virzībai un karjeras nodomiem. 

4. Attīstot audzēkņu, vecāku, skolas un sabiedrības sadarbību, līdzatbildību, dažādot komunikācijas formas 

un informācijas apmaiņu, iesaistot visus iespējamos, valstī un novadā pieejamos sabiedriskos medijus. 

5. Veidot audzēkņos Latvijas, Eiropas un pasaules radošās vides, kultūras mantojuma pēctecības, piederības 

apzināšanos, vispārcilvēciskās, garīgās vērtības. 

 

5. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

1. Valstī noteikto ierobežojumu un epidemioloģiskās situācijas dēļ mācību gads ir bijis izaicinājumu pilns, ar 

tikai šim mācību gadam raksturīgām grūtībām.  

 

2. Vairāk kā citkārt nozīmīga loma bijusi sadarbībai starp vecākiem, skolas vadību, pedagogiem, audzēkņiem.  

 

3. Šī mācību gada laikā ir noskaidrojies, cik liela loma pienākas kvalitatīviem digitālajiem materiāliem, visu 

izglītībā iesaistīto digitālajām prasmēm un psiholoģiskajai noturībai, pašdisciplīnai.  

 

4. Ir svarīgi nepazaudēt realitātes saikni ar mūzikas, mākslas, kultūras dzīvi un norisēm valstī kopumā, tostarp 

uzturēt kultūras mantojuma saglabāšanas nepārtrauktību, iesaistoties koncertos, Dziesmu un deju svētku 

kustībā.  

   

6. Citi sasniegumi (skolai svarīgais, specifiskais). 

 

1. Regulāra publicitātes darbība – video ierakstu, dažādu pasākumu attēlošana, digitālās izstādes – darbu 

ekspozīcijas publicēšana skolas Facebook lapā, kā arī būtiski papildinot galeriju sadaļas skolas mājas lapā. 

Ar darbiem iepzinušies un tos atsaucīgi novērtējuši liels skaits interesentu. 

 

2. Darbība konkursu skaņdarbu un mākslas darbu sagatavošanā, tostarp Starptautiskos konkursos iegūstot gan 

GrandPrix balvu, gan 1. Vietas, gan citas godalgotas vietas un Atzinības rakstus. 

 

3. Saulkrastu novada pašvaldības apbalvojumi par audzēkņu Monikas Mihailovas, Līvas Sprinces un Paulas 

Bērziņas augstajiem sasniegumiem, apbalvojot arī viņu pedagogus Tamāru Āriņu, Anitu Viziņu-Nīlsenu 

un Māru Alenu. 

 

4. Iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgos pasākumos Saulkrastu novada – Saulkrastu atjaunotās estrādes 

atklāšanas sarīkojumā iesaistījās visas mūzikas nodaļas. Vairākas mūzikas nodaļas iesaistījušās “Saulkrastu 

svētku 2021” norisēs – audzēkņu publiskas uzstāšanās. 

 

5. Nobeigumu darbu realizācija dažādos veidos – gleznojumi (gan lielformāta, gan miniatūras, eļļas, akrila 

tehnikās), tekstilijas, grafikas un datorgrafikas, interjeru dizaina elementi u.c. Ar nobeiguma darbiem 

iepazīties varēja darbu aizstāvēšanas/prezentēšanas sarīkojumā - izlaidumā, kas bija pieejams vecākiem un 

citiem interesentam klātienē, āra apstākļos, drošā vidē, izmantojot kultūras nama “Zvejniekciems” pagalma 

ērtu pieejamību, un pateicoties izteikti veiksmīgai sadarbībai ar kultūras namu. 

 

6. Mūzikas izglītības absolventu koncerts un izlaiduma sarīkojums āra apstākļos, drošā vidē, izmantojot 

skolas pagalma priekšrocības un ērtu pieejamību. 

 



7. Mākslas nodaļas audzēkņu plenēra prakses darbs gan attālināti, gan atsevišškos gadījumos – klātienē, 

drošos apstākļos. Darbu izstāde e-vidē. 

 

8. Skolas mākslas nodaļas audzēkņu Nobeiguma darbu izstāde Saulkrastu bibliotēkā. Notiek ik gadus. 

 

9. Skolas bibliotēkas mūzikas un mākslas grāmatu, citu izdevumu un jaunākās ārzemju, Latvijas izdevēju 

periodikas būtiska papildināšana. Tas ļauj audzēkņiem būt informētiem par mākslas, dizaina un arhitektūras 

jaunumiem un tendencēm mūsdienu pasaulē, tostarp, iepazīstoties ar publicēto, nodrošina reālu saikni ar 

laikmetīgo mākslu. 

 

10. Skolas organizētie kultūras norišu apmeklējumi audzēkņiem, epidemioloģisko apstākļu atļautajās robežās 

speciāli organizējot braucienus uz koncertiem un izstādēm Rīgā. Tas ļāvis audzēkņiem paplašināt 

redzesloku, saprast mūzikas un mākslas vietu sabiedrībā, audzināt arī kopējo emocionālo inteliģenci. 

 

11. VJMMS stīgu instrumentu un pūšaminstrumentu specialitāšu audzēkņi un pedagogu dalība organizatoru 

realizētajā Dziesmu un deju svētku Saulkrastu novada norišu filmēšanā 2021. gada vasarā. 

 

 

 

 

Skolas direktore I.Lazdauska 

 

 




