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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Vienu no senākajām un lielākajām Kurzemes mūzikas skolām - Aizputes 

Mūzikas skolu (turpmāk skola), pamatojoties uz Aizputes apriņķa izpildkomitejas 

1946.gada 13.maija protokolu Nr.14, dibinājis dziedāšanas skolotājs, vijolnieks Krišs 

Jankovskis.  

1946. gada rudens mudina ap 70 audzēkņu spert pirmos soļus mūzikas pasaulē. Viņus 

sagaida direktors un vēl pieci pedagogi, kuri palīdz gūt iemaņas klavieru, vijoles, 

trompetes un akordeona spēlē.  

Aizputes Mūzikas skolu vadījuši direktori: 

 No 1946.gada līdz 1958.gadam  Krišs Jankovskis; 

 No 1958.gada līdz 1961.gadam  Leonīds Kviesis; 

 No 1961.gada līdz 1987.gadam Guntis Škensbergs; 

 No 1987.gada līdz 1988.gadam  Armands Laumanis; 

 No 1989.gada līdz 1998.gadam  Inese Indriksone; 

 No 1998.gada līdz 2002.gadam Aiga Tiltiņa; 

 No 2002.gada līdz šim laikam Arta Kangizere. 

 

Mācības skolā 2020. /2021. m. g. uzsāka 103 audzēkņi no Aizputes, kā arī 

apkārtējiem novadiem. Gadu gaitā ir paplašinājies piedāvājums pūšaminstrumentu 

klāsta izvēlē, kā arī radušās jaunas programmas:  

1994/1995. mācību gadā savu darbību skolā uzsāk programma Vokālā mūzika - Kora 

klase;  

2005/2006.mācību gadā Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle; 

2011/2012.mācību gadā programma - Sitaminstrumentu spēle; 

Skola darbojas jau 75 gadus un daudzas aizputnieku paaudzes savas bērnības 

gaitas vijušas kopā ar mūziku, tādēļ jo īpaši lepojamies ar bijušajiem audzēkņiem, kuri 

savu dzīvi saistījuši ar mūziku un ir pazīstami mūziķi gan Latvijā, gan ārpus tās 

robežām.  

Pazīstamākie:  

 Pēteris Vasks (komponists); 

 Tālivaldis Deksnis (ērģelnieks) 

 Ilze Valce (kordiriģente, pasniedzēja Liepājas Universitātē); 

 Mārtiņš Freimanis (dziedātājs, komponists); 

 Andris Ērglis (dziedātājs, bijušais sitaminstrumentu spēles pedagogs Aizputes 

Mūzikas skolā) 

 Marta Kauliņa – sitaminstrumentāliste Liepājas Simfoniskajā orķestrī; u.c.  

 2008. gada 19.decembrī notika  skolas  akreditācija ar ekspertu komisiju. Skolai tika 

izsniegta akreditācijas lapa Nr. AI 3079 ar termiņu uz 6 gadiem (līdz 2014.gada 

18.decembrim).2014.gada 16.aprīlī tika akreditēta programma Sitaminstrumentu spēle 

Nr.AI 7264 līdz 2020.gada 15.aprīlim. 2014. gada 9.decembrī ,bez ekspertu komisijas, 

skola tika akreditēta līdz 2020.gada 8.decembrim. Pārlicencējot izglītības programmas, 

jaunas akreditācijas lapas izsniegtas 2018.gada 13.augustā (lēm.245-P). 
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Pēdējā skolas akreditācija un izglītības iestādes direktores profesionālās darbības 

novērtēšana notika 2020.gada 15.oktobrī. Termiņš 2026.gada 14.oktobris. 

Aizputes Mūzikas skolas reģistrācijas apliecība izdota 2008.gada 16.maijā ar 

Nr.1370902157. Atkārtota apliecība izdota 2010.gada 27.janvārī ar Nr.  4176902157.  

Skolas   darbību   nosaka   Nolikums, kas apstiprināts ar Aizputes novada domes   

29.05.2019.gada lēmumu Nr.289 (protoloks Nr.6.9.) Izveidojoties Dienvidkurzemes 

novada pašvaldībai, ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2021.gada 

12.augusta lēmumu (prot.Nr.7, 58), tika pieņemts jauns Aizputes Mūzikas skolas 

Nolikums. 

Skolas  darbs  tiek  organizēts  atbilstoši  LR  likumdošanai  un  spēkā  esošajiem  

normatīvajiem  aktiem. Aizputes Mūzikas skola šobrīd īsteno šādas licencētas un 

akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, Akordeona spēle; 

 Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle, Ģitāras  spēle; 

 Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, 

Trompetes spēle, Eifonija spēle, Tubas spēle; 

 Vokālā mūzika - Kora klase; 

 Sitaminstrumentu spēle. 

 

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 

2020./2021.

m.g 

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

2020./2021.

m.g. 

Nr. Licencēšana 

datums 

 

Klavierspēle   20V 212 01 1  P-17258 09.08.2018. 16 13 

Akordeona spēle 20V 212 01 1  P-17259 09.08.2018. 13 13 

Vijoles spēle 20V 212 02 1  P-17260 09.08.2018. 10 8 

Ģitāras  spēle 20V 212 02 1  P-17261 09.08.2018. 9 9 

Flautas spēle 20V 212 03 1  P-17262 09.08.2018. 10 6 

Klarnetes spēle 20V 212 03 1  P-17263 09.08.2018. 2 1 

Saksofona spēle 20V 212 03 1  P-17264 09.08.2018. 6 6 

Trompetes spēle 20V 212 03 1  P-17266 09.08.2018. 9 6 

Tubas spēle 20V 212 03 1  P-17267 09.08.2018. 1 0 

Eifonija spēle 20V 212 03 1  P-17268 09.08.2018. 1 1 

Sitaminstrumentu 

spēle 

20V 212 04 1  P-17269 09.08.2018. 9 8 

Kora klase 20V 212 06 1  P-17270 09.08.2018. 17 16 
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 
Nr.p.k. Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to 

saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība 

u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

12 Pedagogu mainība ļoti minimāla. Problēmas 

darbā nerada. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības 

iestādē(vairāk kā 

mēnesi)2020./2021.m.g. 

Nav Nav komentāru 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nav Izglītojamiem atbalstu sniedz skolas 

administrācija un pedagogi. Nepieciešamības 

gadījumā tiek meklēts problēmu risinājums 

sadarbībā ar vecākiem, vispārizglītojošo 

skolu klašu audzinātājiem, bāriņtiesu, sociālo 

dienestu. 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, 

izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

Pamatjoma Prioritāte 

1.Mācīšana un mācīšanās 
Jēgpilna, mūsdienīga ,izglītojamiem interesanta un saistoša 

mācību procesa organizēšana . 

2.Iestādes darba 

organizācija,vadība un kvalitātes 

nodrošināšana. 

Iestādes vadības kompetences izmantošana kvalitatīva mācību un 

metodiskā darba nodrošināšanai augstiem izglītojamo mācību 

sasniegumiem. 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

1.Prioritāte 
 Jēgpilna, mūsdienīga, izglītojamiem interesanta un saistoša mācību procesa 

organizēšana. 

2.Mērķis 
 Nodrošināt jēgpilnu un daudzveidīgu pedagoģisko metožu izmantošanu 

mācību procesā, akcentējot pedagoga atbildību un izglītojamo līdzatbildību. 

3.Novērtēšanas 

kritēriji 

 Individuāla pieeja izglītojamiem, atbilstoši viņu spējām. 

 Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, pieaug pedagoģiskā darba 

efektivitāte. 

 Vērtējuma uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana. 
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Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi 

 

Atbildīgais 

 

Laiks 

 

Resursi 

Kontrole un 

pārraudzība 

1. Veicināt izglītojamo atbildību ikdienas 

mācību procesā, patstāvīgo darbu. 

Mācību 

priekšmetu 

pedagogi 

2019.-

2022. 

Pedagogu 

darbs 

Izglītības 

programmu 

vadītāji 

2. Attīstīt un pilnveidot kolektīvās 

muzicēšanas prasmes. 

Mācību 

priekšmetu 

pedagogi 

2019.-

2022. 

Pedagogu 

darbs, skolas 

budžets 

Direktore 

3. Pilnveidot pedagogu zināšanas par 

mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, 

metodēm, paņēmieniem un darba 

formām 

Met.kom.vad. 

 

2019.-

2022. 

Pilnveides 

kursi 
Direktore 

4. Organizēt meistarklases  ar 

profesionāliem māksliniekiem 

pedagogiem. 

Izglītības 

programmu 

vadītāji 

2019.-

2022. 

Skolas 

budžets, 

pedagogi 

Direktore 

5. Organizēt pieredzes apmaiņas 

braucienus uz profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm. 

Direktore 
2019.-

2022. 

Skolas 

budžets, 
Direktore 

6. Veikt pedagogu apmācību, plānojot 

pāreju uz skolvadības sistēmu e-klase 
Direktore 

2020.-

2021. 

Pilnveides 

kursi 
Pašvaldība 

 

Pamatjoma  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

1. Prioritāte  Kvalitatīvas un uz attīstību vērstas vadības komandas darba nodrošināšana. 

2. Mērķis  Mērķtiecīgi un demokrātiski izvērtēt iestādes darbību un plānot tās attīstību. 

3. Novērtēšanas 

kritēriji 

 Izglītības iestādē ir noteikta vadības, organizatoriskā struktūra un kompetences 

joma. 

 Izglītības iestādes vadība pārrauga iestādes darbības un kvalitātes pilnveidi. 

 Izglītības iestādes vadība plāno, organizē un vada iestādes darbību, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Īstenot Aizputes Mūzikas skolas 

attīstības plānu 2019.-2022.gadam. 

Pedagogi, 

vadība 

2019.-2022. Cilvēkresursi Direktore 

Veicināt inovatīvu darbību kvalitatīvas 

izglītības nodrošināšanā. 

Direktore 

Progr.vad. 

Met.kom.vad. 

2019.-2022. Cilvēkresursi Direktore 

Veikt pamatjomas detalizēto vērtēšanu 

un sagatavot pašvērtējumu, vērtējot 

Direktore 

Progr.vad. 

Met kom.vad. 

2019.-2022. Cilvēkresursi Direktore 
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iestādes darbības stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības. 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1. Izglītības iestādes misija 

 Izglītojošā ,attīstošā, radošā un audzinošā darbība. 

 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo 

 Veidot izglītojamajam kvalitatīvu un radošu izglītības apguves vidi, organizēt 

un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā. 

 Ikviens ir unikāls ar savu iekšējo potenciālu. 

 Katrs var būt izcils savā jomā. Izcilība sākas ar darbīgumu un centību. 

 Izaugsmi nosaka indivīda tieksme uz izcilību. 

 

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

rezultāti. 

Skolas virsmērķis: 

Izglītības vides kvalitātes paaugstināšana: 

- Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta mācīšanās procesa 

pilnveide; 

- - radošuma, veselīga dzīves veida un karjeras vadības prasmju attīstīšana. 

Uzdevumi: 

1.uzdevums – Turpināt pedagogu aktivizēšanu un iesaistīšanos mācību procesa 

pilnveidošanā. Aktivizēt izglītojamo un vecāku līdzatbildību labāku mācību rezultātu 

sasniegšanai un motivēt mācību procesam patstāvīgajā darbā. 

Rezultāts. Kvalitatīvi izstrādātas un realizētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas. 

 

2.uzdevums –  Paaugstināt izglītojamo mācīšanās motivāciju un atbildību. 

Rezultāts. Izglītojamo kvalitatīvs sniegums valsts mēroga konkursos; regulāra mācību 

darba analīze, pievēršot uzmanību pedagogu un izglītojamo pašvērtējumam un 

individuālajai atbildībai.  

 

3.uzdevums –   Mērķtiecīgi un demokrātiski izvērtēt iestādes darbību un plānot tās 

attīstību. 

Rezultāts. Izstrādāts iestādes attīstības plāns līdz 2022.gadam. Tā izstrādē iesaistītas 

visas iestādes darbībā ieinteresētās mērķgrupas. 
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3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas darba plānošanā un sasniegumu izvērtēšanā 

tiek iesaistīti visi darbinieki un ieinteresētās 

mērķgrupas. 

Skolas pašvērtēšanā tiek izmantotas 4- 7 kvalitātes 

vērtēšanas metodes. 

Pašvērtēšanā kvalitātes vērtēšanas procesā tiek 

izmantoti kvalitatīvie un kvantitatīvie indikatori. 

Skolas pašvērtēšanā un attīstības plānošanā visas 

iesaistītās puses darbojas gan pēc savas iniciatīvas, 

gan arī pēc iestādes vadības iniciatīvas. 

Turpināt aktivizēt iesaistīties skolas 

darbības plānošanā visas iestādes darbībā 

ieinteresētās mērķgrupas. 

Turpināt mācību kvalitātes uzlabošanu 

pēc attālinātā mācību procesa. 

Skolas direktore regulāri pilnveido savas zināšanas 

skolvadībā par dažādām personāla vadības 

metodēm, ar kurām sasniegt efektīvu personāla 

pārvaldību. 

Skolas direktore aktīvi strādā pie tā lai  pārvaldībā 

efektīvi iesaistītu visas mērķgrupas. 

Sakarā ar skolas direktores profesionālo darbību 

darbiniekiem raksturīga labjūtība. 

Personāls iesaistās kopīgi definēto mērķu 

sasniegšanā. 

Vadības komandā ir ne tikai administrācija, bet arī 

programmu vad., metodisko komisiju vad. 

Vadības komanda sasniedz kopā ar dibinātāju 

definētos izglītības kvalitātes mērķus. 

Skolas kvalitātes mērķi tiek regulāri aktualizēti.                                         

Turpināt strādāt pie tā, lai vēl efektīvāk, 

iesaistītu visas mērķgrupas darbā , kā arī 

aktivizēt pašiniciatīvu. 

Turpināt darbu pie sasniedzamo mērķu 

izvirzīšanas un aktualizēšanas sadarbībā 

ar dibinātāju. 

 

Direktore īsteno finanšu un materiāltehnisko resursu 

pārvaldību un plāno turpmāk veicamo, lai to varētu 

efektivizēt arī nākamajos gados. 

 

Direktore sadarbojas ar  dibinātāju, veidojot 

stratēģiskas attiecības. Spēj pamatot dibinātājam 

izglītības iestādes noteiktās prioritātes, tām 

nepieciešamo finansējumu un sasaisti ar dibinātāja 

noteiktajām prioritātēm. 

 

Direktore piesaista resursus piedaloties VKKF 

projektu konkursos. 

Turpināt veiksmīgu sadarbību ar izglītības 

iestādes dibinātāju. 

Turpināt piedalīties VKKF projektu 

konkursos, lai papildinātu skolas 

materiāltehnisko bāzi. 
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3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore iekšējo normatīvo dokumentu 

sagatavošanā izmanto gan paraugdokumentus, gan 

prot arī pati izstrādāt. 

Direktore nodrošina skolas darbības tiesiskumu, 

regulāri atjaunojot un papildinot informāciju VIIS 

sistēmā. 

Direktorei ir nepieciešanās zināšanas par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību, kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

jautājumiem. 

Iekšējie normatīvie akti ir instruments, ar kuriem 

direktore īsteno savu darbību, lai sasniegtu 

rezultātus. 

 

Direktore savā profesionālajā darbībā visbiežāk 

izmanto līderības stratēģijas-Uzticības nodibināšana 

un uzturēšana, Iestatiet piemēru. 

Direktore spēj pieņemt nepieciešamos lēmumus, 

tostarp nepopulārus lēmumus, arī paaugstināta stresa 

situācijās, kā arī uzņemas atbildību par pieņemtajiem 

lēmumiem. 

Direktore īsteno lēmumu pieņemšanu demokrātiski, 

procesā iesaistot lielāko daļu iesaistīto. 

 

 

Direktore savā darbā izmanto dažāda veida 

komunikācijas(stratēģisko ,iekšējo, krīzes),atkarībā 

no situācijas. 

Direktores viedoklis, runa ir skaidra, argumentēta un 

loģiska. 

 

Ir izpratne par dažāda veida sniegtu un saņemtu 

atgriezenisko saiti. 

Turpināt pilnveidot savas zināšanas 

kursos, semināros. 

Direktore ievēro ētikas normas un prot īstenot 

cieņpilnu komunikāciju  gan individuālajā, gan 

publiskajā komunikācijā. 

Direktore vienmēr uzņemas atbildību un cieņpilni 

atrisina iekšējās nesaskaņas, tādejādi veidojot 

pozitīvu vidi skolā un labu mikroklimatu kolektīvā. 

 

Iesaistot visas mērķauditorijas definētas iestādes 

vērtības. 

Direktore ievēro vienlīdzības principu kolektīvā, ir 

empātiska, psiholoģiski uzklausoša, atbalstoša, 

neiesaistās strīdos un intrigās. 

 

Direktore ir iepazinusies ar Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam. 

 

Plānošanas dokumentos izvirzīto  

prioritāšu īstenošana skolā. 
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Nodrošināta kvalitatīva profesionālās ievirzes 

izglītība. 

 

 

 

Turpināt stiprināt profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu nodrošinājumu ar 

mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības 

īstenošanai  nepieciešamajiem resursiem, 

mācību vidi un infrastruktūru. 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās 

attīstības 

vajadzības 

Direktore sadarbojas ar dibinātāju skolai būtiskāko  jautājumu risināšanā. 

Ir iniciatore sadarbībai un spēj pamatot dibinātājam izglītības iestādes 

noteiktās prioritātes, tām nepieciešamo finansējumu . 

Skolas personāls direktores profesionālās darbības rezultātā spēj objektīvi 

definēt savu personīgo atbildību par profesionālās kompetences pilnveidi. 

Sadarbībā ar dibinātāju skolai ir pieejams optimāls infrastuktūras un 

resursu apjoms. 

Sadarbībā ar 

dibinātāju 

turpināt 

infrastruktūras 

un resursu 

papildināšanu 

Direktorei ir laba sadarbība ar  novada, ārpus novada skolām, kultūras 

iestādēm reģionālo centru-Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vsk.u.c. 

Direktore organizē  dažādus pasākumus, koncertus, skolas jubilejas, 

ieinteresējot vietējo kopienu par mūziku, veidojot  muzikālo gaumi. 

 

Skolas darbiniekiem ir izpratne par aktuālo pārmaiņu būtību izglītībā 

pēdējo pāris gadu laikā, kā arī viņi iesaistās aktuālo pārmaiņu ieviešanā . 

Veidojot izziņas un inovāciju kultūru izglītības iestādē, direktore savā 

darbā izmanto profesionālos instrumentus kas saistīti ar personāla vadību, 

finanšu un resursu pārvaldību, vadību u.c.) 

Uzsākt 

sistemātisku 

darbu ar pārējām 

iesaistītajām 

mērķauditorijām. 

 

Turpināt darbu 

pie inovāciju un 

izziņas kultūras 

izglītības iestādē. 

Vecāki labprāt iesaistās sadarbībā ar skolu gan pēc direktores 

uzaicinājuma, gan pēc pašu iniciatīvas. 

Skola īsteno aktivitātes vecāku izglītošanai par audzināšanas jautājumiem. 

Vecāki ir informēti kā iespējams iniciēt dažādas aktivitātes. 

Turpināt 

mērķtiecīgu 

sadarbību ar 

audzēkņu 

vecākiem. 

Skolas pedagogu starpā ir profesionāla sadarbība ,apkopojot pieredzi, tiek  

veidoti metodiskie atbalsta līdzekļi . 

Pedagogi sadarbojas savstarpējā stundu vērošanā un mērķtiecīgās 

metodiskajās komisijās un sarunās par darba pilnveidi. 

Jaunas pieredzes gūšanai skola regulāri sadarbojas ar citām izglītības 

iestādēm par profesionālās darbības jautājumiem. 
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3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas 

attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša profesionālā un 

pedagoģiskā izglītība, lai mācītu konkrēto mācību 

priekšmetu 

 

Profesionālās kompetences pilnveide atbilstoša 

normatīvo aktu  prasībām. 

 

Skolā strādā 12 pedagogu komanda, kuri strādā uz 

pilnu vai gandrīz pilnu slodzi. 

Skolā ir ieviesta pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas sistēma, kurā pedagogi 

uzrāda labus kvalitātes rādītājus. 

Turpināt aktivizēt iesaistīties pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanā. 

Pedagogi kopā ar skolas vadību sistemātiski plāno 

un īsteno savu profesionālo izaugsmi. 

Turpināt darbu pie profesionālās 

pilnveides plānošanas. 

  

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1. Īsa anotācija un rezultāti 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma ”Mūzikas un dejas mākslas izglītības 

iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” .Projekta nosaukums ”Flīģeļa iegāde 

Aizputes Mūzikas skolai”. projekta pieteicējs-Aizputes novada dome, projekta vadītāja 

Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangizere. 

Rezultāts: Iegādāts Flīģelis “ Yamaha GB 1” par kopējo summu Eur 9999,00 (Eur 

5000,00 VKKF finansējums, Eur 4999,00 Aizputes novada domes līdzfinansējums). 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai) 

Nav 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 

 Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā atbildību, centību ,godīgumu, laipnību, 

līdzcietību, savaldību, taisnīgumu, piederību Latvijas valstij audzināt cieņu pret 

nacionālajām vērtībām. 

 Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības 

kvalitātes nodrošināšanā. 

 Sekmēt izglītojamā personības attīstību, ievērojot viņa vajadzības, spējas, prasmes 

un radošumu. 

 Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku, pedagogu un izglītojamo vecāku 

mērktiecīgu sadarbību. 

 

Sasniegtais rezultāts: 

 Izglītojamo audzināšana tiek  īstenota mācību stundās – individuālajās un grupu 

stundās, konkursos, ieskaitēs, eksāmenos, meistarklasēs, ārpusstundu nodarbībās – 

mācību ekskursijās, koncertu, izstāžu, teātru apmeklējumos, koncertos, starpbrīžos, 

dažādos skolas organizētājos pasākumos un projektos, ikdienas sadzīves situācijās; 
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 Sniegts atbalsts pedagogiem pedagogu profesionālajā pilnveidē (semināri, kursi, 

meistarklases, konferences, projekti), pilnveido metodisko komisiju darbu, atbalsta 

dalību konkursos, festivālos, pedagogu labās prakses, pieredzes apmaiņā. 

 Mācību process tiek organizēts tā, lai katram izglītojamam būtu iespēja apgūt 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas vajadzīgas, lai pēc skolas 

absolvēšanas turpinātu izglītības apguvi nākamajā pakāpē. 

 Veido sadarbību audzināšanas jautājumos ar vecākiem, vispārizglītojošo skolu 

klašu audzinātājiem, sabiedriskajām organizācijām, sadarbības partneriem, atbalsta 

personālu audzināšanas jautājumos (sociālais dienests, bāriņtiesa). 

    

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

 

Sakarā ar Covid-19 izraisīto situāciju valstī, veicot attālināto mācību darbu, tika 

uzlabotas pedagogu un audzēkņu digitālās prasmes. Patīkami, ka sajutām vecāku 

atbalstu un ieinteresētību. Taču attālinātais darba veids sniedza savus mīnusus- 

audzēkņiem bez mācīšanās grūtībām attālinātajā režīmā sadarbība turpinājās un 

izdevās pozitīvi, savukārt izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām sadarbība, un līdz 

ar to mācību process un plānotais rezultāts pasliktinājās. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi un kvalitatīvie rādītāji: 

 Daudzveidīgs profesionālās ievirzes izglītības programmu piedāvājums. 

 Augsti izglītojamo sasniegumi Valsts, Starptautiska, Kurzemes reģ. u.c. mērogu 

konkursos. 

 Ik gadu 20% skolas absolventu turpina mācības vidējās profesionālās mūzikas 

izglītības iestādēs. 

 Izglītības iestāde 75 gadu pastāvēšanas gados  izaudzinājusi Latvijā un ārpus tās 

robežām pazīstamus mūziķus kā arī daudzus citus, kuri aktīvi darbojas 

profesionālajā  mūzikā, vada pašdarbības kolektīvus un ir bāze novada koriem, 

pūtēju orķestrim, ansambļiem. 

 Atbalsts vecākiem  bērnu izglītošanai – līdzfinansējuma  maksa mēnesī  EUR 1.42 

 Iespēju robežās, bez maksas, nodrošinām izglītojamos ar mūzikas instrumentiem 

(parakstot saistību rakstu). 

 Izglītības iestāde organizē meistarklases, festivālus, konkursus, koncertus. 

 Izglītības iestāde rīko koncertus skolas jubilejas koncertus ar kvalitatīvu 

mākslinieku uzstāšanos. 

 Izglītības iestāde īsteno kultūrizglītības funkciju, organizējot izglītojošus 

pasākumus un aktīvi piedaloties citu organizētajos pasākumos novadā un blakus 

novados. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts 

pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Valsts konkursi mūzikā sakarā ar Covid-19 pandēmiju 2020./2021.m.g.tika atcelti. 

Aizputes Mūzikas skolas kora klases, sitaminstrumentu spēles un akordeona spēles 
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audzēkņi ar labiem rezultātiem, iegūstot Grand Prix, I un II pakāpes diplomus 

piedalījušies Kazahstānas un Naujenes organizētajos Starptautiskajos attālinātajos 

konkursos. 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 
  

(paraksts) 

  Arta Kangizere 


