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1. LUDZAS M ZIKAS PAMATSKOLAS VISP R GS RAKSTUROJUMS

Dibin t js: Ludzas novada pašvald ba
Juridisk adrese: Stacijas iela 45, Ludza, LV-5701
E-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv
T lrunis, fakss: +371 65781334
M jas lapa: www.ludzamuzika.lv
Direktore: Lolita Greitāne

Ludzas Mūzikas pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Ludzas novada pašvald bas
dibināta (turpmāk tekstā – Dibinātājs) un pak aut bā esoša izgl t bas iestāde, kura steno
vispār jās pamatizgl t bas, interešu izgl t bas un profesionālās ievirzes mūzikas izgl t bas
programmas.
Skolas darb bas tiesiskais pamats ir Izgl t bas likums, Vispār jās izgl t bas likums,
Profesionālās izgl t bas likums, Dibinātāja l mumi un r kojumi un citi normat vie akti, kā ar
Skolas nolikums, kuru apstiprina Ludzas novada dome.
Ludzas Mūzikas pamatskola dibināta 1958. gadā. Sākotn ji Skola stenoja tikai
profesionālās ievirzes izgl t bas programmas. Kopš 1997.gada Skolā tiek stenota ar vispār jās
izgl t bas programma.
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1.1. Izgl t bas programmas un izgl tojamo (turpm k – audz k u) skaits uz 01.01.2015.
Nr.
p.k.

Informācija licenc
IP kods

IP nosaukums

Licences
Nr.

Informācija akreditācijas lapā (apliec bā)
Licences
datums

Licences
der guma
termi š l dz:

Pamatizgl t bas pirmā posma (1.-4.
V-1487
08.02.2010.
Nav noteikts
klase) profesionāli orient ta
virziena (mūzika) programma
2.
20V 212 06 Vokālā mūzika – Kora klase
P-813
15.12.2009.
Nav noteikts
3.
20V 212 01 Tausti instrumentu sp le –
P-804
15.12.2009.
Nav noteikts
Klaviersp le
4.
20V 212 03 Pūšaninstrumentu sp le – Eifonija
P-812
15.12.2009.
Nav noteikts
sp le
5.
20V 212 03 Pūšaminstrumentu sp le –
P-811
15.12.2009.
Nav noteikts
Trompetes sp le
6.
20V 212 03 Pūšaminstrumentu sp le – Mežraga
P-810
15.12.2009.
Nav noteikts
sp le
7.
20V 212 03
Pūšaminstrumentu sp le –
P-809
15.12.2009.
Nav noteikts
Saksofona sp le
8.
20V 212 03
Pūšaminstrumentu sp le –
P-808
15.12.2009.
Nav noteikts
Klarnetes sp le
9.
20V 212 03
Pūšaminstrumentu sp le – Flautas
P-807
15.12.2009.
Nav noteikts
sp le
10. 20V 212 02
St gu instrumentu sp le –
P-806
15.12.2009.
Nav noteikts
Vijo sp le
11. 20V 212 01
Tausti instrumentu sp le –
P-805
15.12.2009.
Nav noteikts
Akordeona sp le
12. 20V 212 10
Deja-Dejas pamati
P– 6516 15.08.2012.
Nav noteikts
KOP profesionālās ievirzes izgl t bas programmās
Sagatavošanas klas mūzikā uz 01.01.2015.
Sagatavošanas klas dejā uz 01.01.2015.
KOP ar sagatavošanas klasi uz 01.01.2015.
* Pamatizgl t bas 73 audz k i visi ir iek auti profesionālās ievirzes izgl t bas programmu audz k u skaitā
1.

111014111

IP kods

Akredit.
lapas Nr.

Akredit.
lapas
datums

Akreditācijas
termi š l dz:

111014111

5674

09.12.2010.

12.12.2016.

20V 212 06
20V 212 01

AI 3432
AI 3432

18.06.2009.
18.06.2009.

17.06.2015.
17.06.2015.

25
51

20V 212 03

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

2

20V 212 03

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

6

20V 212 03

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

2

20V 212 03

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

14

20V 212 03

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

2

20V 212 03

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

22

20V 212 02

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

31

20V 212 01

AI 3432

18.06.2009.

17.06.2015.

23

20 V 212 10

AI 6361

23.05.2013.

26.05.2019.

13
191*
33
19
243
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Skol nu
skaits uz
01.09.
2014.
73

1.2. Absolventu dinamika
Absolv šanas gads

Absolventu skaits kopā
visās izgl t bas programmās
t.sk. turpina izgl t bu
profesionālās izgl t bas
iestād s*

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

15

4

19

14

19

24

19

2

0

4

1

0

1

3

*Absolventi turpina profesionālo izgl t bu Jā a Ivanova R zeknes mūzikas vidusskolā,
Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskolā un Jāzepa V tola Latvijas Mūzikas akad mijā.
1.3. Skolas vad bas nodrošin jums
Skolas vad bas un atbalsta person ls:
 direktors (1 slodze);
 vietnieki (1 slodze profesionālajā izgl t bā, 0,5 slodzes - pamatizgl t bā);
 direktora vietnieks administrat vi saimnieciskajā darbā (1 slodze);
 lietvedis (1 slodze);
 bibliotekārs (1 slodze).
1.4. Zi as par pedagoģiskajiem darbiniekiem
2014. gada 1. septembr Skolā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 23 profesionālās ievirzes izgl t bas programmās, 7 - pamatizgl t bas programmā.
No profesionālās ievirzes izgl t bas programmu 23 pedagoģiskajiem darbiniekiem :

Strādā pamatdarbā
Strādā blakus darbā

Pedagogu skaits

%

18
5

78
22

Izglītība
Augstākā pedagoģiskā izgl t ba
19
84
t.sk. maģistra grāds
9
40
doktora grāds
1
4
divas augstākās izglītības
1
4
Apgūst augstāko pedagoģisko izgl t bu
2
9
Vid jā profesionālā izgl t ba
3
13
Kvalitātes pakāpe
Eiropas Sociālā fonda darb bas programmas „Cilv kresursi un nodarbināt ba”
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāt „Pedagogu konkur tsp jas veicināšana izgl t bas
sist mas optimizācijas apstāk os” projektā:
Ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi
15
65
Ieguvuši 2.kvalitātes pakāpi
2
9
Ieguvuši 4.kvalitātes pakāpi
1
4
Darba stāžs
L dz 5 gadiem
1
4
5-10 gadi
2
9
10 gadi un vairāk
20
87
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1.5. Skolas finansi lais nodrošin jums
Finanšu l dzek us Skola izlieto normat vajos aktos noteiktajā kārt bā. To aprite un
uzskaite tiek realiz ta Ludzas novada pašvald bas grāmatved bā. Iestādes darb bu nodrošina
finans jums, kuru veido valsts budžeta dotācija, pašvald bas dotācija, vecāku l dzfinans jums,
ziedojumi.
Finans juma avoti un veidi

2012. gads
Summa Ls

2013. gads
Summa Ls

2014.gads
Summa EUR

Kop jais finans jums
Pedagoģisko darbinieku algas (KM dot cija)
Vec ku l dzfinans jums
Citi avoti (IZM dot cija, pašvald bas finans jums
pedagogu alg m un saimn.person lam, ziedojumi, maksas
pakalpojumi)
Pašvald bas budžets: t.sk.
māc bu grāmatu iegādei
māc bu l dzek u iegādei (t.sk. mūz.instr., datortehnika)
kancelejas preces
kapitālais un kārt jais remonts
ziedojumi

196273
86479
6214
52661

212176
93062
7840
89756

365484
134546
11098
170242

50919
629
8510
572
18915
300

65604
275
6500
600
0
0

60696
500
7669
854
12094
899

Vec ku l dzfinans jums ar Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobr apstiprinātiem
noteikumiem „Noteikumi par Ludzas Mūzikas pamatskolas izgl tojamo vecāku l dzfinans jumu
profesionālās ievirzes izgl t bas programmās” ir noteikts EUR 57,00 m c bu gad .
Ar katru gadu palielinās pašvald bas finans jums, sedzot administrat vās un
saimnieciskās izmaksas. Saimnieciskajam personālam tiek apmaksātas 6,5 amata likmes. Skola
divas reizes gadā sniedz rakstisku atskaiti Kultūras ministrijai par valsts m rķdotācijas
izlietojumu saska ā ar finans šanas l gumu starp ministriju, pašvald bu un Skolu.
Skola sagatavo un iesniedz projektus, lai piesaist tu papildus finanšu l dzek us no ES
fondiem, kā ar citu projektu l dzek us.
Pedagoģisko darbinieku darba samaksu profesionālās ievirzes izgl t bas programmu
stenošanai finans kā valsts budžeta m rķdotāciju (profesionālās ievirzes izgl t bas
programmām – Kultūras ministrija, pamatizgl t bas programmām – Izgl t bas un zinātnes
ministrija), kā ar pašvald bas finans jums. Profesionālās ievirzes programmām valsts
finans jums ir nepietiekams, lai apmaksātu visas māc bu plānā paredz tās stundas, tāp c
pašvald ba savu iesp ju robežās finans trūkstošās likmes.
Uz 2014.gada 1.septembri profesionālās ievirzes izgl t bas programmām tika tarific tas
un apmaksātas:
 21,329 pedagoģiskās likmes no valsts finans juma (mūzikas un mākslas skolas),
 2,248 pedagoģiskās likmes no pašvald bas finans juma
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1.6. Soci lekonomisk vide
Skolā pārsvarā mācās b rni no Ludzas pils tas un novada. 29 b rni ir no apkārt jiem
novadiem: Ciblas novada – 24, Kārsavas novada – 4, R zeknes – 1.
B rniem no vienas ģimenes, kas vienlaic gi mācās skolā, saska ā ar Ludzas novada
pašvald bas 2009. gada 22. oktobra noteikumiem „Noteikumi par Ludzas Mūzikas pamatskolas
izgl tojamo vecāku l dzfinans jumu profesionālās ievirzes izgl t bas programmās”, par otro
b rnu vecāku l dzfinans jums tiek samazināts par 50%, par trešo b rnu – 70%. Atlaidi 50%
apm rā vecāku l dzfinans jumam sa em b rni no maznodrošinātām ģimen m.
Tiek atbalst ti talant gie audz k i, kuri ir guvuši godalgotas vietas valsts un starptautiska
m roga konkursos iepriekš jā māc bu gadā – l dzfinans juma samazinājums 100 % apm rā par
nākamo māc bu gadu.
Ludzas Mūzikas pamatskolā mācās b rni no latviešu ģimen m un no krievvalod gajām
ģimen m. Iesp ju robežās nodarb bās, kas saist tas ar lielāku tekstuālo materiālu (piem., mūzikas
v sture), pedagogi izmanto bilingvālās apmāc bas metodi.

Ludzas Mūzikas pamatskolas pašnov rt juma zi ojums - 2015

9
2. SKOLAS DARB BAS PAMATM R I
(IEPRIEKŠ JO M C BU GADU PRIORIT TES UN KONKR TI REZULT TI)
2.1. Skolas darb bas m r is, pamatvirzieni un galvenie uzdevumi
 Skolas darb bas m r is ir veidot izgl t bas vidi, stenot izgl t bas procesu un nodrošināt
Valsts pamatizgl t bas standartā un profesionālās ievirzes mūzikas izgl t bas programmās
noteikto m rķu un uzdevumu sasniegšanu.
 Skolas darb bas pamatvirziens ir izgl tojošā darb ba.
 Skolas galvenie uzdevumi:
o nodrošināt katra audz k a sp jām atbilstošu obligāto izgl t bu;
o stenot vispār jās pamatizgl t bas, interešu izgl t bas un profesionālās ievirzes
izgl t bas programmas;
o sagatavot audz k us izgl t bas turpināšanai nākamajā izgl t bas pakāp ;
o nodrošināt iesp ju iegūt profesionālās ievirzes izgl t bas pamatzināšanas un
prasmes mūzikā;
o sagatavot audz k us mūzikas profesionālās vid jās izgl t bas programmu
apguvei;
o veicināt profesionālās ievirzes izgl t bas kvalitātes nodrošināšanas sist mas
izveidi;
o racionāli izmantot izgl t bai atv l tos finansu resursus.
2.2. Iepriekš jo m c bu gadu priorit tes un to stenošana
Māc bu gadu prioritātes tika izvirz tas Skolas att st bas plānā 2012.-2015.gadam.

1.
M c bu saturs

JOMA

Darb bas priorit te

Jaunu izgl t bas programmu un māc bu
priekšmeta programmu ieviešana, kā
ar esošo aktualiz šana nodrošinot
kvalitat vu un mūsdien gu izgl t bas
saturu

2.
M c šana un m c šan s

Audz k u māc šanās motivācijas
att st šana un person gās atbild bas, par
savu pienākumu izpildi, sekm šana.
Māc bu kvalitātes pilnveidošana.

Sasniegtais

 Aktualiz tas esošās māc bu programmas.
 Regulāri veikta kontrole un sniegta pal dz ba
skolotāju
darb bas
efektivitātes
paaugstināšanā.
 Organiz ts skolotāju darba pašv rt jums.
 Uzsākts stenot jaunu izgl t bas programmu
„Deja – dejas pamati” (20V 212 10).
 Organiz tas meistarklases talant gākajiem
izgl tojamiem
un
vi u
pedagogiem
(klaviersp l , dziedāšanā, pūšaminstrumentu
sp l ).
 Veicināta talant gāko izgl tojamo izaugsme,
atbalsts un motiv šana (balvas gada
nosl gumā, talant gāko audz k u vasaras
nomet u finans šana)
 Stiprināta paškontroles un kontroles sist ma
skolā, lai nov rstu un mazinātu neattaisnotos
kav jumus. Ieviesta uzskaite
E-klases
sist mas žurnālos.
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5.
Skolas vide

4.
Atbalsts izgl tojamiem

3.
Izgl tojamo sasniegumi

10
Izgl tojamo
māc bu
sasniegumu
paaugstināšana ikdienas darbā.

Nodrošināt iesp ju izgl tojamiem
radoši
izpausties,
piedaloties
konkursos, koncertos un festivālos,
piedāvājot
mūsdien gus
māc bu
l dzek us māc bu procesā.

Labv l ga skolas psiholoģiskā klimata
veidošana, att stot pozit vu sadarb bas
vidi: skolotājs- audz knis- vecāki.
Skolas 55 gadu jubilejas atz m šana
Skolas apkārtnes labiekārtošana.
Bibliot kas labiekārtošana.

7. Skolas darba organiz cija,
vad ba un kvalit tes
nodrošin šana

6. Resursi

Skolas materiālās bāzes pilnveidošana
un moderniz šana.
Darbs pie invest ciju piesaist šanas,
projektu rakst šana.
Skolotāju un saimniec bas darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana
un
nodarbināt bas efektivitāte.
Skolas darba pamatjomu detaliz ta
izv rt šana un efekt va att st bas plāna
realiz šana

 Regulāri organiz tas māc bu priekšmetu
skolotāju
individuālās
sarunas
ar
izgl tojamiem un vecākiem par vi u b rnu
māc bu darbu
 Populariz ti izgl tojamo sasniegumi skolā un
masu medijos.
 Veikta izgl tojamo sasniegumu uzskaite.
 Regulāri veikta
izgl tojamo māc bu
sasniegumu v rt šanas uzskaites dokumentu
kontrole (e-klases žurnāli)
 Skola regulāri un akt vi piedal jusies
olimpiād s, konkursos, koncertos un
festivālos.
 Regulāri izstrādāti metodisko komisiju darba
plāni .
 Veikts metodisks darbs māc bu programmu
uzlabošanai, kas atbilst katra audz k a sp ju
l menim.
 Skolas materiālā bāze papildināta ar
mūsdien giem māc bu l dzek iem (2 digitālās
tāfeles, projektori, datori visās klas s).
 Ar skolas jubilejas koncertu populariz ta
skola sabiedr bā.
 Izveidota jauna mājas lapa, ieviesta E-klases
sist ma
 Rekonstru tas skolas ieejas kāpnes. Tiek
mekl ts finans jums Skolas atpūtas-sporta
laukuma izveidei
 Regulāri tiek papildināti bibliot kas krājumi.
 Iegādāti mūzikas instrumenti, piesaistot
budžeta l dzek us.
 Regulāri
paaugstināta
pedagogu
un
saimnieciskā personāla kvalifikācija.
 Lielākā da a pedagogu ir ieguvuši pedagogu
kvalitātes pakāpi.
 Skolā izveidots bezvadu internets, realiz ts
informatizācijas projekts.
 Skola iesaist jusies Erasmus+ (K1) projektā
 Pārskat tas, veiktas korekcijas skolas darb bu
reglament jošajos dokumentos.
 Paplašināta sadarb ba ar sabiedr bu un citām
institūcijām
Skolas
darba
kvalitātes
pilnveidošanas nolūkā.
 Regulāri prezent ts un populariz ts Skolas
darbs sabiedr bā.
 Veikta jaunās profesionālās ievirzes
izgl t bas programmas Deja-dejas pamati
akreditācija.
 Apzinātas
Skolas
tālākās
att st bas
vajadz bas, balstoties uz akreditācijas
ieteikumiem.
 Ar Skolas padomes atbalstu nodibināta
Skolas atbalsta biedr ba.
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3. IEPRIEKŠ J V RT ŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Iepriekš jā akreditācija profesionālās ievirzes izgl t bas programmām Ludzas Mūzikas
pamatskolā norisinājās 2009.gada maijā, par ko tika izsniegts ekspertu atzinums: p c izgl t bas
iestādes darb bas kvalitātes nov rt šanas sniegt priekšlikumu Profesionālās izgl t bas
akreditācijas un atestācijas komisijai akredit t izgl t bas iestādi ar akreditācijas termi u 6 (seši)
gadi.
Jaunās izgl t bas programmas „Deja-dejas pamati” akreditācija norisinājās 2013.gada
apr l , par ko tika sniegts ekspertu komisijas priekšlikums par iepriekšmin tās izgl t bas
programmas akreditāciju uz sešiem gadiem.
Akreditācijas komisija sniedza sekojošus ieteikumus Skolas darba pilnveidei:
Ekspertu ieteikums
Izpilde
Plānot izgl t bas iestādes vidi pieejamu Patreiz Skolā nevienā no izgl t bas programmām
izgl tojamiem ar speciālām vajadz bām
nav izgl tojamo ar speciālām vajadz bām.
Pašvald ba ir inform ta par akreditācijas ekspertu
komisijas zi ojumā norād to ieteikumu un plāno
pandusa ier košanu vai pac lāja ier košanu.
Labiekārtot bibliot ku, tās telpas.
Bibliot ka piln bā ir pārgājusi uz
bibliot ku
informācijas sist mas Skolu Alise izmantošanu
skolas bibliot kas automatizācijā. Ir iegādāts
nepieciešamais tehniskais apr kojums grāmatu
reģistr šanai un izsniegšanai sist mā Skolu Alise.
2015.gadā plānots bibliot kai iegādāties jaunu
datoru audz k u vajadz bām.
Uzlabot un padzi ināt sadarb bu ar Ir nodibināta Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta
izgl tojamo
vecākiem,
aktiviz t biedr ba. Akt vi darbojas Skolas padome.
l dzdarb bu,
ieinteres jot
vecākus Reizi gadā tiek r kota vecāku kopsapulce un
savstarp jā sadarb bā.
koncerti-sapulces pa izgl t bas programmām.
Reizi gadā tradicionāli notiek vecāku-pedagogu
balle.
Pilnveidot pedagogu piesaistes procesu, Skolā
strādā
divi
jaunie
pedagogi
ieinteres t jaunos pedagogus iesaist ties pūšaminstrumentu sp les specialitāt s, viens
izgl t bas iestādes darbā, veidojot jaunas pedagogs klaviersp les specialitāt . Ir uzsāktas
izgl t bas programmas.
sarunas par jauna pedagoga piesaisti programmai
Deja-dejas pamati.
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4. IEST DES SNIEGUMS KVALIT TES R D T JOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS
KRIT RIJOS
4.1. PAMATJOMA – M c bu saturs
4.1.1. Skolas stenot s izgl t bas programmas
Ludzas Mūzikas pamatskola steno 11 profesion l s ievirzes izgl t bas programmas
(kods 20V) un 1 pamatizgl t bas pirmā posma (1.-4. klase) profesionāli orient ta virziena
(mūzika) programmu (kods 111014111), kuras izstrādātas atbilstoši Izgl t bas likuma un
Profesionālās izgl t bas likuma pras bām. Visas programmas ir licenc tas.
9 profesionālās ievirzes izgl t bas programmas Skolā jau tiek stenotas kopš Skolas
pastāv šanas pirmsākumiem, 2 programmas ir jaunas. Programmas Vokālā mūzika-Kora klase
stenošana tika uzsākta 2008.gadā, bet programmas Deja-dejas pamati – 2013.gadā. Diagramma
Nr.1. atspogu o audz k u skaitu pa izgl t bas programmām, p c kā var secināt, ka klaviersp le
un pūšaminstrumentu sp le ir vispopulārākās izgl t bas programmas Skolā.

1. Audzēkņu skaits pa profesionālās ievirzes izglītības programmām 2014./2015.m.g.

No vecāku puses ir izskan juši ierosinājumi atv rt jaunas izgl t bas programmas –
ģitārsp li un sitaminstrumentu sp li. Lai to paveiktu, nepieciešami šo instrumentu sp les
pedagogi. Pagaidām Skolai neizdodas piesaist t šo instrumentu sp les speciālistus.
Izgl t bas programmas oblig to saturu nosaka māc bu priekšmetu kop jais apjoms visos
māc bu gados kopā, kas saska ots ar Skolas iekš jo māc bu plānu un atbilst licenc tajām
izgl t bas programmām.
Profesionālās ievirzes izgl t bas programmās katram m c bu priekšmetam izstr d ta
m c bu programma, kurā iek autas teor tiskās un praktiskās nodarb bas, gala pārbaud jumu
pras bas, kas atbilst apgūstamās programmas m rķiem, uzdevumiem un iegūstamās profesionālās
ievirzes izgl t bas l menim. Māc bu priekšmetu programmas ir izstrādājuši paši Skolas pedagogi,
tās apspriestas metodiskajās komisijās. Programmu saturs regulāri tiek aktualiz ts metodisko
komisiju s d s pirms katra māc bu gada sākuma, nepieciešam bas gad jumā veicot izmai as vai
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papildinājumus. Skolas vad ba pārrauga izgl t bas programmu realizāciju un māc bu priekšmetu
programmu izstrādi. Skolas vad ba nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu pieejam bu.
Māc bu darbs Skolā notiek p c māc bu gada sākumā direktora apstiprinātiem grupu un
individuālo nodarb bu stundu sarakstiem visam māc bu gadam. Grupu stundu saraksti izlikti uz
informācijas stenda un ir pieejami gan vecākiem, gan audz k iem. Stundu saraksti ir pieejami ar
e-klases žurnālos un Skolas mājas lapā. Stundu saraksts tiek sastād ts atbilstoši normat vo aktu
pras bām – nepārsniedzot 12 māc bu stundas ned ā. Katra māc bu gada sākumā tiek izveidots
un apstiprināts ar ieskaišu, māc bu koncertu, skates u.tml. grafiks, kas atbilstoši reālajam māc bu
procesam tiek koriģ ts un ir zināms visiem audz k iem.
Skolā ir 8 metodisk s komisijas:
 Sākumklašu skolotāju metodiskā komisija
 Klaviersp les pedagogu metodiskā komisija
 Akordeona sp les pedagogu metodiskā komisija
 Vijo sp les pedagogu metodiskā komisija
 Pūšaminstrumentu sp les pedagogu metodiskā komisija
 Kora klases pedagogu metodiskā komisija
 Teor tisko priekšmetu pedagogu metodiskā komisija
 Deju klases metodiskā komisija
Metodisko komisiju darbu vada direktora apstiprināti pedagogi. Metodisko komisiju
s des tiek protokol tas. Komisiju s d s regulāri tiek analiz ti rezultāti, pārrunāta māc bu
uzdevumu daudzveid ba, lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni, kā ar tiek izskat tas jaunas
māc bu metodes un formas, lai saglabātu l dzsvaru starp tradicionālo un laikmet go māc bu
saturu.
Visas izgl t bas programmas un pār jie izgl t bas procesu reglament jošie dokumentu
oriģināli atrodas administrācijā, bet to kopijas skolotāju istabā, un ir pieejami visiem
pedagogiem.
Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju t l kizgl t bas kursos un praks lieto tajos
gūtās atzi as, dažādojot pasniegšanas veidus (s kāk skat. 4.6.2.punktu).
V rt jums – labi (3.l menis)
Secin jumi
Skolas darba stipr s puses:
 izgl t bas programmas ir licenc tas un tiek stenotas māc bu procesā atbilstoši licenc tajām
izgl t bas programmām;
 katrs māc bu priekšmeta pedagogs pārzina mācāmā priekšmeta noz mi skolas izgl t bas
programmas stenošanā, kā ar savu darb bu atbilstošajā izgl t bas jomā;
 pedagogi pārzina māc bu priekšmetu pras bas un programmas, v rt šanas kārt bu un formas;
 māc bu apguves saturs, māc bu l dzek i, metodes, v rt šanas formas sec gi ietverti māc bu
priekšmetu programmās;
 māc bu procesā pedagogi iev ro audz k u vecuma patn bas.
T l k s att st bas vajadz bas:
 sekot izmai ām un reformām profesionālās ievirzes izgl t bas sist mā, izv rt t tās un p c
vajadz bas ieviest;
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Skolas vad bai strādāt pie jaunu izgl t bas programmu atv ršanas (ģitārsp le un
sitaminstrumentu sp le);
Skolas vad bai sniegt atbalstu pedagogiem māc bu priekšmetu programmu izv l vai
izstrād :
analiz t jauno izgl t bas programmu izpildi un uzlabot māc bu priekšmetu un stundu plānus;
regulāri sekot informācijai par mūzikas izgl t bas att st bas tendenc m, rosināt audz k us
izv l ties apgūt to mūzikas instrumentu sp li, kuri ir piepras ti.

4.2. M c šana un m c šan s
4.2.1. M c šanas kvalit te
Pedagogi zina un izprot profesionālās ievirzes izgl t bas programmās noteiktos m rķus,
uzdevumus, obligāti apgūstamo māc bu saturu un iev ro vienotas audz k u sasniegumu
v rt šanas formas un kārt bu. Pedagogi izmanto dažādas p rbaudes formas – kontroldarbus
māc bu t mu nosl dzot, māc bu koncertus, ieskaites, eksāmenus. P c katras pārbaudes
metodiskā komisija analiz sasniegumus, sal dzina rezultātus ar iepriekš paveikto, apspriež
radušos probl mu risinājumus. Plānojot darbu, pedagogi em v rā katra audz k a vajadz bas un
sp jas. Lielākās da as pedagogu darba metodes un formas atbilst audz k iem ar vid ju un labu
zināšanu l meni. Ne vienm r stundā izmantotās metodes ir efekt vas darbā ar skol niem, kuriem
ir māc šanās grūt bas. Darbā ar talant gajiem audz k iem pedagogi iegulda lielu papildus darbu,
gatavojot konkursiem, festivāliem.
Māc bu priekšmetu programmas paredz saikni ar praktisko muzic šanu, tom r tas ne
vienm r ir pietiekami. Māc bu procesā pedagogu stāst jums un skaidrojums ir atbilstošs
mācāmajai t mai, audz k u vecumam. Stundās pedagogi audz k iem saprotami izskaidro darba
m rķus un uzdevumus, saista tos ar iepriekš māc to, iev ro p ctec bas principu. Māc bu procesā
lielākā da a pedagogu veiksm gi veido dialogu ar audz k iem, veido pozit vu attieksmi pret
māc bu darbu.
Lielākajā da ā teor tisko māc bu priekšmetu klašu telpu iek rtojums dod iesp ju
pedagogam izmantot jaunākās tehnoloģijas (interakt vo tāfeli), taču sadarbojoties ar kol ģiem tās
ir pieejamas ikvienam. Skola ir nodrošinājusi iesp ju visās nodarb bu klas s izmantot
datortehniku, audiotehniku, interneta piesl gumu.
Skolā regulāri tiek v rt ta pedagogu darba kvalit te, analiz jot audz k u sniegumu
māc bu koncertos, ieskait s un eksāmenos. Kopš 2010.gada pedagogi akt vi iesaistās ESF
projektā „Pedagogu konkur tsp jas veicināšana izgl t bas sist mas optimizācijas apstāk os”,
tād jādi gan paši pedagogi, gan administrācijas pārstāvji ir ieguld juši lielu darbu, detaliz ti
izv rt jot pedagoģiskā darba kvalitāti. Projekta ietvaros kvalitātes pakāpes jau ir ieguvuši 18
pedagogi (skat. 1.4.punktu).
Pedagogi savu ikdienas darbu dokument māc bu nodarb bu uzskaites e-žurnālos, kas
tiek pārbaud ti vismaz 2 reizes gadā. Lai moderniz tu šo procesu, kā ar atvieglotu dažādu
pārskatu un atskaišu sagatavošanu, no 2013.gada Skola ir p rg jusi uz elektronisko žurn lu.
Atbilstoši pras bām ir sakārtota audz k u reģistr cija un uzskaite. Skolā tiek iev rota
audz k u uz emšanas un atskait šanas kārt ba. Visi skolā uz emtie audz k i ir reģistr ti
audz k u reģistrācijas un uzskaites grāmatā, VIIS sist mā, kā ar E-klases žurnālos. Katram
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audz knim ir iekārtota personas lieta, kurā atrodama visa nepieciešamā informācija. Māc bu
sasniegumu kopsavilkuma e-žurnālā tiek ierakst tas audz k u pusgada kopsavilkuma atz mes
katrā māc bu priekšmetā.
V rt jums – ļoti labi (4.l menis)
4.2.2. M c šan s kvalit te
Skolā mācās audz k i ar atšķir giem m rķiem un motivācijas l meni. Ir da a audz k u,
kas m rķtiec gi gatavojas profesionāla mūziķa karjerai, ir motiv ti piedal ties konkursos,
festivālos, gūt p c iesp jas lielāku koncert šanas pieredzi. Šiem audz k iem Skolā ir labas
iesp jas profesionāli att st ties pieredz jušu pedagogu vad bā, kuri nodrošina audz k a sp jām
atbilstošu māc bu intensitāti un veicina profesionālo izaugsmi. Skola atbalsta finansiāli šo
aud k u piedal šanos konkursos, meistarklas s, nometn s.
Lielākā da a Skolas audz k u neplāno k ūt par profesionāliem mūziķiem, taču vi i ir
motiv ti uz person bas radošu att st bu, tāp c vi i apzin gi apgūst māc bu vielu visos
priekšmetos, akt vi iesaistās Skolas kolekt vu (kora, ansamb u, orķestra) sastāvā. Ar šie
audz k i labprāt apliecina un pārbauda savas sp jas un prasmes dažādos festivālos un konkursos.
Skola nodrošina šiem audz k iem iesp jas daudzveid gi izpaust savu radošo person bu, gūt
kvalitat vus muzikālās izgl t bas pamatus, ko vi i v lāk veiksm gi sp j izmantot, darbojoties
citās profesionālajās jomās.
Skolā ir neliels audz k u skaits, kuru māc šanās kvalitāte neatbilst Skolas izvirz tajām
pras bām. Vairumā gad jumu tas ir slaic gs motivācijas trūkums, kas saist ts ar pārejas vecuma
patn bām, probl mām ģimen u.c.. Sadarbojoties ar audz k a ģimeni, pārsvarā izdodas š s
probl mas atrisināt un audz knis veiksm gi turpina māc bas Skolā.
Skola nodrošina visus audz k us ar atbilstošām māc bu grāmatām mūzikas teorijas
priekšmetos, nošu materiāliem instrumentu sp les apguv . Klas audz k i nodrošināti ar
nepieciešamo apr kojumu: mūzikas instrumenti - klavieres, akordeoni, st gu instrumenti, dažādi
pūšamie instrumenti, pultis, speciāli kr sli pie klavier m (kāju palikt i un paaugstinājumi,
tāfeles, nošu plaukti u.c. Visā Skolā ir pieejams bezvadu interneta t kls.
Māc bu gada sākumā specialitātes pedagogs iepaz stina savas klases audz k us ar to, kas
jauns jāapgūst māc bu gada laikā, kādās ieskait s un māc bu koncertos tiks v rt tas apgūtās
prasmes.
Audz k u māc bu process balstās uz sadarb bu starp pedagogu, audz kni un vecākiem.
Sekm gas māc bu programmas apguv ir svar gs regulārs stundu apmekl jums. Izgl t bas iestād
tiek veikta stundu kav jumu uzskaite, to anal ze. E-klases žurnālu priekšroc ba – vecāki par
kav tu stundu tiek inform ti nekav joties.
Sekm gas māc bu programmas apguv ir svar gs ar regulārs darbs mājās, m rķtiec gi
apgūstot nošu tekstu un nostiprinot stundā māc to. Ja ar stundu apmekl jumu izteiktu probl mu
nav, tad daudziem audz k iem izpaliek tieši regulārais darbs mājās, Ar katru gadu vairāk
b rniem parādās grūt bas koncentr ties darbam, atcer ties nošu tekstu no galvas, tāp c pedagogi
atgādina par nepieciešam bu vingrināties katru dienu. Pedagogi audz k us māca plānot savu
laiku lietder gi – starplaikos starp nodarb bām izmantot br vās klases, lai pavingrinātos
instrumenta sp l . Audz k i ir iepaz stināti ar darba organizāciju, kārt bu un noteikumiem,
izmantojamo resursu lietošanā.
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Uzstāšanās prasmes, skatuves pieredzi un stāju audz k iem att sta piedal šanās Skolas
koncertos. Apmekl jot profesionālu viesmākslinieku koncertus, audz k i iepaz stas ar
daudzveid gu mūziku, dzird un redz dažādus mūzikas instrumentus.
Skola organiz koncertu apmekl jumus vai ar rosina audz k us apmekl t koncertus
(piem. R zeknes koncertzāl GORS). Tas paplašina audz k u redzesloku, sekm emocionālo un
intelektuālo att st bu un motiv izgl t bas turpināšanai profesionālās vid jās izgl t bas pakāp .
Skola regulāri plāno un organiz pasākumus vecākiem – Skolas, noda u vecāku sapulces,
vecāku dienas, iesp jas vecākiem viesoties māc bu stundās. Pirms katra māc bu gada sākuma
tiek organiz ta jauno uz emto audz k u vecāku sapulce, kurā tiek runāts par Skolas māc bu
procesu.
V rt jums – labi (3.l menis)
4.2.3. V rt šana k m c bu procesa sast vdaļa
Audz k u māc bu sasniegumi tiek v rt ti iev rojot Skolas iekš jo noteikumu
„Izgl tojamo zināšanu un prasmju v rt šanas reglaments profesionālās ievirzes izgl t bas
programmās” , „Kārt ba par izgl tojamo uz emšanu, pārcelšanu nākamajā klas un atskait šanu
profesionālās ievirzes izgl t bas programmās” un „Izgl tojamo zināšanu un prasmju v rt šanas
metodiskie noteikumi” v rt šanas krit rijiem un kārt bu.
V rt šana Skolā notiek 10 ballu sist mā. V rt šanas metodes atbilst audz k u vecumam
un māc bu priekšmeta specifikai. V rt šana ir sistemātiska. Ar v rt šanas sist mu tiek
iepaz stināti gan audz k i, gan vi u vecāki. Vecāki un audz k i ir inform ti par pārbaud jumu
(ieskaišu, māc bu koncertu, eksāmenu u.c.) pras bām un v rt šanas krit rijiem, kā ar regulāri
iepaz stināti ar sasniegtajiem rezultātiem. Katrā māc bu pusgadā audz k u sekmes tiek analiz tas
metodisko komisiju s d s, kur metodisko komisiju vad tāji sniedz sekmju kopsavilkuma anal zi..
V rt jumus visos māc bu priekšmetos, kā ar ieskait s un eksāmenos pedagogi ieraksta
grupu vai individuālo nodarb bu e-klases žurnālos, kas pusgada un māc bu gada beigās tiek
apkopoti sekmju kopsavilkuma žurnālā. V rt jumu uzskaiti apkopo un pārrauga direktora
vietnieks izgl t bas jomā.
Katra semestra nosl gumā audz k i sa em liec bu. Liec bu paraksta audz k u vecāki.
Ieskaites vai eksāmena atz mes kopā ar audz k a uzstāšanās programmu tiek ierakst tas
protokola veidlapās, kā ar e-klases žurnālos. Skolā ir sekojoši protokoli – audz k u uz emšanas
eksāmenu, audz k u zināšanu v rt šanas (māc bu koncerti, ieskaites, eksāmeni) un nosl guma
eksāmenu protokoli. P c katras ieskaites vai eksāmena tiek analiz ts audz k u sniegums –
izaugsme, sasniegumi, kā ar iemesli, ja priekšnesums nebija veiksm gs. Visos māc bu koncertos
un eksāmenos piedalās attiec gā priekšmeta pedagogi, metodiskās komisijas vad tājs un direktors
vai direktora vietnieks izgl t bas jomā.
Māc bu stundās audz k i tiek iesaist ti pašnov rt šanas procesā, tād jādi veicinot
patstāv bu, veidojot pozit vu attieksmi pret māc bām. Pašv rt jums parāda, ka audz knis izprot
konkr to uzdevumu, vai objekt vi sp j izv rt t panākumus un neveiksmes, to c lo us un rast
veidu sniegumu uzlabošanai. Šāda pieeja veicina prasmi nov rt t ne tikai sevi, bet ar citus.
Audz k i par labu un teicamu māc bu darbu un pašiem sasniegumiem tiek nov rt ti un
apbalvoti ar Atzin bas rakstiem I semestra un māc bu gada beigās. Māc bu gada beigās ar
v rt gām balvām tiek apbalvoti audz k i, kuri māc bu gada laikā guvuši panākumus konkursos,
olimpiād s, festivālos utml. To paredz Skolas iekš jie noteikumi „Kārt ba, kādā tiek veikts darbs
ar talant gajiem skol niem”.
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Pedagogi audz k u vecākus iepaz stina ar v rt šanas procesā iegūto informāciju
individuālajās sarunās, vecāku sapulc s, e-klases žurnālos, liec bās.
V rt jums – ļoti labi (4.l menis)
Secin jumi
Skolas darba stipr s puses:
 māc bu procesa organizācija ir sakārtota un tiek pārraudz ta;
 pedagogi izmanto daudzveid gas māc bu priekšmeta specifikai un audz k a vecumam,
sp jām atbilstošas māc bu metodes un formas;
 pedagogu darba metodes pal dz audz k iem apgūt zināšanas un uzlabot prasmes, veido
motivāciju māc bām, attieksmi pret dažādiem procesiem, noris m un pilnveido audz k u
person bu;
 māc bu procesā ieviestas informācijas tehnoloģijas - interakt vā tāfele, foto un video
kameras, nodrošināts patstāv gs interneta piesl gums;
 audz k iem ir rad ta iesp ja izmantot māc šanās procesā visus Skolā pieejamos resursus;
 Skolā ir izstrādāta māc bu sasniegumu v rt šanas kārt ba, pedagogi kompetenti v rt
audz k u māc bu darbu, veic v rt jumu reģistrāciju;
 audz k u vecāki tiek regulāri inform ti par izgl tojamo māc bu sasniegumiem;
 Skolas vad ba pārrauga un kontrol noteiktās v rt šanas kārt bas iev rošanu.
T l k s att st bas vajadz bas:
 turpināt pedagogu tālākizgl t bu, lai dažādotu māc bu metodes un ieviestu nodarb bās
inovācijas, jaunākās tehnoloģijas, tā padarot māc bu procesu interesantāku, modernāku un
kvalitat vāku;
 disciplin t pedagogus Skolas dokumentācijas izpild ;
 att st t audz k os prasmi māc ties, patstāv gi strādāt;
 iesaist t audz k us ar zemu māc bu motivāciju uz emties l dzatbild bu par māc bu darbu;
 att st t audz k os paškontroles un pašv rt šanas prasmes ;
 jāuzlabo vecāku sapulču satura kvalitāte, jārod jaunas darba formas ar vecākiem, lai motiv tu
vecākus ierasties Skolā.
 pilnveidot audz k u māc bu sasniegumu v rt jumu apkopošanas un anal zes vienoto
sist mu.
4.3. Audz k u sasniegumi
4.3.1. Audz k u sasniegumi ikdienas darb
Ikdienas māc bu darbā galvenā uzman ba tiek v rsta uz audz k u individuālās att st bas
dinamiku, zināšanu apguves piln gumu, kvalitāti. Audz k u ikdienas darba sasniegumus
vislabāk pārzina attiec gā priekšmeta pedagogs, jo daudzi audz k i māc bu koncertos un
eksāmenos parāda labāku vai sliktāku sniegumu kā māc bu stundās. Tom r visi audz k i, kas
regulāri apmekl nodarb bas un iegulda pietiekamu mājas darbu, sp j veiksm gi nokārtot ar
pārbaud jumus.
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Audz k i kārto izgl t bas programmu māc bu plānā paredz tās ieskaites un eksāmenus,
rezultāti tiek fiks ti protokolos. Regulāri tiek veikta iepriekš jā māc bu gada audz k u
sasniegumu uzskaite un anal ze. Labāki sasniegumi ikdienā ir jaunāko klašu audz k iem, jo
māc bu saturs ir vieglāk apgūstams, bet vecākajās klas s, nepieciešams ieguld t daudz vairāk
laika un darba, lai sasniegtu optimālu zināšanu un prasmju l meni (skat. diagrammu Nr. 2).

2. Noslēguma vērtējumu salīdzinājums (procentuāli) pa klasēm 2013./2014.m.g.

Diagrammā Nr.3 ir apkopoti nosl guma v rt jumi pa izgl t bas programmām
2013./2014.m.g.

3. Noslēguma vērtējumu salīdzinājums (procentuāli) pa izglītības programmām un
teorētiskajos priekšmetos 2013./2014.m.g.
Katra semestra nosl gumā pedagoģiskās padomes s d tiek izv rt tas audz k u sekmes,
un tiem audz k iem, kas noteiktajos termi os nav izpild juši māc bu programmas pras bas, tiek
dots papildtermi š māc bu parādu nokārtošanai. Audz k i, kas ar šajā termi ā pārbaud jumus
nenokārto vai ar sistemātiski nepilda izgl t bas programmas pras bas, no Skolas tiek atskait ti.
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Audz k i tiek motiv ti piedal ties ar māc bu procesu saist tajos pasākumos – konkursos,
festivālos, koncertos un cita veida muzikālos pasākumos. Audz k iem tiek dota iesp ja savu
sniegumu prezent t Skolai, vecākiem un sabiedr bai, uzstājoties atklātajos koncertos.
V rt jums – labi (3.l menis)

4.3.2. Audz k u sasniegumi valsts un starptautiska m roga pas kumos
Pedagogi regulāri gatavo audz k us dal bai dažādos reģiona, valsts un starptautiskajos
konkursos, festivālos.
Skola uzskaita un analiz audz k u piedal šanos un sasniegtos rezultātus dažādos
konkursos un festivālos.
Nākamajās tr s tabulās ir apkopoti p d jo tr s māc bu gadu audz k u sasniegumi
konkursos un festivālos.
Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņu sasniegumi 2011./2012. m.g.
Audz knis
Niķita Afanasjevs,
1.klase
Jurijs Lazarevs,
2.klase
Deniss Zinovjevs,
2.klase
Kristiāna Kučāne,
2.klase
Agnese Greitāne,
3.klase
Agnese
Maš ikova,
3.klase
Laima Tihovska,
3.klase
Daniels Podo ecs,
4.klase

Armands Greitāns,
4.klase
Ričards Dukulis,
4.klase
rika Kuzmina,
5.klase

Pas kums
17. Starptautiskais pianistu konkurss Valmierā

Ieg t
vieta
1.v.

I.Kigitoviča

Vokālistu konkurss R zekn „Ska ais bolss”

3.v.

L.Greitāne

I Latgales pūšaminstr. programmas audz. konkurss
Lauku un mazpils tu mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu sp les audz k u konkurss
Ozolniekos
Latgales jauno Pianistu konkurss Balvos

3.v.
2.v.

N. Makarenko
N. Makarenko

Latvijas jauno vijolnieku konkurss Bolderājā

2.v.

M. Onufrijeva

Vokālistu konkurss R zekn „Ska ais bolss”

3.v.

L. Greitāne

IX Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei”

2.v.

Dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu kāda bija”

1.pak.
diploms
1.pak.
diploms
3.v.

D. Tihovska

I Latgales pūšaminstr. programmas audz. Konkurss
Lauku un mazpils tu mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu sp les audz k u konkurss
Ozolniekos
Vokālistu konkurss R zekn „Ska ais bolss”

3.v.
1.v.

N. Makarenko

Atzin ba

E. Podo eca

I Latgales pūšaminstr. programmas audz. Konkurss

3.v.

R.Se kovs

Latgales jauno Pianistu konkurss Balvos
Starptautiskais pianistu konkurss „Mūsdienu
klasika”

1.v.
Atzin ba

M. Marčenoka

Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu
dziedu, kāda bija 2012”
Latgales jauno Pianistu konkurss Balvos

1.v.
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Starptautiskais P. Čaikovska pianistu konkurss

Atzin ba

Ričards
Marčenoks,
5.klase

Latgales jauno Pianistu konkurss Balvos
Pianistu konkurss „Latgales skic jums”

Tsira Tolordava,
6.klase

Starptautiskais P. Čaikovska pianistu konkurss
XII Latvijas b rnu un jauniešu vokālistu konkurss
„Putnu b rni”
IX Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei”

2.v.
2.v. un
atzin ba
Atz.
Grand
Prix
Grand
Prix

. Piterāne
. Piterāne
E. Podo eca
E. Podo eca

Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņu sasniegumi 2012./2013. m.g.
Audz knis
Pas kums
Deniss Zinovjevs, II Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu
3.klase
un sitaminstrumentu sp les audz k u konkurss
III Mazpils tu un lauku mūzikas skolu konkurss
Pūšaminstrumentu sp les audz k iem Ozolniekos
Paula Baranova,
II Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu
4.klase
un sitaminstrumentu sp les audz k u konkurss
Artūrs Piterāns,
Valsts konkurss „Jaunais pianists” II kārta
4.klase
R zekn
Kamila
X Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei”
Makarova,
1.klase
Kristiāna Kučāne, Valsts konkurss „Jaunais pianists” II kārta
3.klase
R zekn
Jurijs Lazarevs,
X Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei”
3.klase
ikita
Valsts konkurss „Jaunais pianists” II kārta
Afanasjevs,
R zekn
2.klase
Valsts konkurss „Jaunais pianists”

Agnese Greitāne,
4.klase

Ksenija Šitikova,
2.klase
Germans
Lapšovs,
3.klase
Agnese
Maš ikova,
4.klase
Daniels Podo ecs,
5.klase

VIII Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos
14.starptautiskais akad miskās mūzikas konkurss
Jūrmala 2013 klavieru specialitāt
II Latgales jauno st dzinieku konkurss
„PAVASARA ST GAS”
Jauno vijolnieku un čellistu konkurss „Jāzeps
V tols un vi a audz k i” Bolderājā
I mazpils tu un lauku mūzikas skolu konkurss
vijo sp les specialitātes audz k iem
II Latgales jauno st dzinieku konkurss
„PAVASARA ST GAS”
J.Ivanova R zeknes mūzikas vidusskolas reģiona
mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss
V Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu –
solistu konkurss
VII Sta islava Broka Jauno dziedātāju konkurss
X Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei”
XVIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu Izpild tāju konkurss
II Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu sp les audz k u konkurss

Ieg t vieta
2.v.

Pedagogs
N.Makarenko

1.v.
Atzin ba

I.Šicāne

Atzin ba

M.Marčenoka

3.v.

L.Greitāne

2.v.

.Piterāne

Atzin ba

L.Greitāne

1.v.

I.Kigitoviča

Atzin bas
raksts
1.v.
Atzin bas
raksts
2.v.

M.Onufrijeva

3.v.
1.v.
Atzin bas
raksts
1.v.

E.Jakov eva
L.Ivanova

3.v.
1.v.
2.v.

L.Greitāne

Atzin ba

N.Makarenko

3.v.
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Ričards Dukulis,
5.klase
rika Kuzmina,
6.klase

Ričards
Marčenoks,
6.klase

Tsira
Tolordava,
7.klase

II Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu sp les audz k u konkurss
Valsts konkurss „Jaunais pianists” R gā
Valsts konkurss „Jaunais pianists” II kārta
R zekn
IX Starptautiskais P. Čaikovska izpild tāju
konkurss Koknes
VIII Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos

Atzin ba

R.Se kovs

3.v.
2.v.

M. Marčenoka

Starptautiskais jauno pianistu konkurss
„Mūsdienu klasika”
Valsts konkurss „Jaunais pianists” II kārta
R zekn
IX Starptautiskais P. Čaikovska izpild tāju
konkurss Koknes
VIII Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos
IV Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA
LA MUSICA

2.v.

„Uzlecošās zvaigznes”
Latvijas ansamb u konkurss Ogr

Vijolnieku
ansamblis

Atzin ba
1.v.

1.v.

.Piterāne

Atzin ba
2.v.
1.v.
Atzin ba par
labāko
E.Gr ga
ska darba
izpild jumu
1.v.
Atzin ba

.Čudars

.Čudars
E.Jakov eva

Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņu sasniegumi 2013./2014. m.g.
V rds, Uzv rds
Kamila
Jepremjana,
1.klase
Arnis Malakovs,
2.klase
Elizabete
Valeniece,
2.klase
Marta Petrovska,
3.klase
Dženeta Gucāne,
3.klase
rika Strode,
3.klase
Deniss Zinovjevs,
4.klase

Dairis Brilis,
5.klase

Pas kums
Vokālistu konkurss „Ska ais bolss”

Ieg t
vieta
3.v.

A. Razumovska

Akordeonistu konkurss „Naujene 2014”

1.v.

B. Ivanovs

St gu instrumentu sp le vijole Valsts konkurss II
kārta R zekn
St gu instrumentu sp le vijole Valsts konkurss III
kārta R ga
Vokālistu konkurss „Ska ais bolss”

1.v.

M. Onufrijeva

3.v.

A. Razumovska

IX Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos

3.v.

M. Marčenoka

Vokālistu konkurss „Ska ais bolss”

Atzin ba

A. Razumovska

XIX Latvijas mūzikas skolu Pūšamoinstrumentu
un sitaminstrumentu Izpild tāju konkurss R gā.
III Latgales pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu sp les audz k u konkurss
III Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu sp les audz k u konkurss

Atzin ba

N.Makarenko

Mazpils tu mūzikas skolu pūšaminstrumentu
sp les konkurss Ozolniekos

3.v.

Pedagogs

Atzin ba

1.v.
2.v.
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Paula Baranova,
5.klase
Artūrs Piterāns,
5.klase

Mazpils tu mūzikas skolu pūšaminstrumentu
sp les konkurss Ozolniekos
III Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu sp les audz k u konkurss

3.v.

I.Apeine

Atzin ba

N. Makarenko

Kamila
Makarova,
2.klase
Kristiāna Kučāne,
4.klase

Valsts konkurss Dziedāšanā 2.kārta R zekn .
Vokālistu konkurss „Ska ais bolss”

3.v.
2.v.

L.Greitāne
L. Greitāne

IX Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos
Latviešu klaviermūzikas konkurss
Konkurss „Kaunas Sonorum 2013”
Starptautiskais konkurss Valmierā

2.v.
2.v.
3.v.
Atzin ba

. Piterāne
. Piterāne
I.Afanasjeva

IX Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos

1.v.

Mazpils tu un lauku mūzikas skolu pianistu
konkurss
Latviešu klaviermūzikas konkurss

1.v.

St gu instrumentu sp le vijole Valsts konkurss II
kārta R zekn
Konkurss „Kaunas Sonorum - 2013”
Valsts konkurss Dziedāšanā 2.kārta R zekn .
Vokālistu konkurss „Ska ais bolss”

3.v.

E.Jakov eva

3.v.
2.v.
2.v.

L.Greitāne

Valsts konkurss Dziedāšanā 3.kārta R gā.
III Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstr. sp les
audz. konkurss
III Latgales mūzikas skolu IP pūšaminstr. sp les
audz. konkurss
Latviešu klaviermūzikas konkurss
Starptautiskais konkurss Valmierā
IX Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos
Latvijas mazpils tu un lauku mūzikas skolu 5.-8.
klavieru klašu audz k u konkurss Dobel .
Starptautiskais konkurss Valmierā

Atzin ba
1.v.

N.Makarenko

Atzin ba

R. Se kovs

1.v.
Atzin ba
2.v.
1.v.

M. Marčenoka

Latvijas mazpils tu un lauku mūzikas skolu 5.-8.
klavieru klašu audz k u konkurss Dobel
IX Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos
Latviešu klaviermūzikas konkurss
Valsts konkurss Dziedāšanā 2.kārta R zekn .
Konkurss „Kaunas Sonorum - 2013”
Valsts konkurss dziedāšanā R gā
Mūsdienu deju kolekt vu radošais konkurss
R zekn .
Deju konkurss L vānos „Stars of the Dance

2.v.

ikita
Afanasjevs,
3.klase

Ksenija Šitikova,
3.klase
Agnese
Maš ikova,
5.klase
Daniels Podo ecs,
6.klase
Ričards Dukulis,
6.klase
rika Kuzmina,
7.klase

Ričards
Marčenoks,
7.klase

Tsira
Tolordava,
8.klase
Deju klases
2.klase

1.v.

Atzin ba

3.v.
1.v.
1.v.
2.v.
1.v.
3.v.

.Piterāne

.Čudars

O.Štrauha

2.v.

V rt jums – ļoti labi (4.l menis)
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Secin jumi
Skolas stipr s puses :
 Skolā ir noteikta kārt ba audz k u sasniegumu v rt šanai, uzskaitei un anal zei;
 Skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku un metodisku māc bu procesu, rada iesp ju gūt
labus māc bu sasniegumus;
 visu izgl t bas programmu audz k u sasniegumi ikdienas darbā ir diezgan stabili un labi;
 audz k iem ir sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiska l me a konkursos;
 pedagogi ir ieinteres ti gatavot audz k us dal bai konkursos, ieguldot papildu darbu;
 Skola finansiāli atbalsta dal bu konkursos, materiāli stimul audz k us un pedagogus par
sasniegumiem.
T l k s att st bas vajadz bas :
 paaugstināt audz k u sasniegumus ikdienas darbā un motiv t izgl tojamos apzin gam māc bu
darbam ikdienā;
 veicināt katra izgl tojamā personisko iniciat vu un atbild bu;
 veidot motivācijas sist mu audz k u akt vākai dal bai valsts un starptautiska m roga
konkursos;
 veidot kvalitat vu un caursp d gu pedagogu motiv šanas un apbalvošanas sist mu.

4.4. Atbalsts audz k iem
4.4.1. Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts un izgl tojamo droš bas garant šana (droš ba un
darba aizsardz ba)
Skolas saimnieciskā darba jautājumos, darba droš bas, ugunsdroš bas un vides vesel bas
jautājumos, ar Skolas est tisko vidi saist tos jautājumus un Skolas sakārtot bu risina Skolas
direktora vietnieks saimniec bas jautājumos.
Skolā ir izstrādāti Iekš j s k rt bas noteikumi audz k iem, Darba kārt bas noteikumi,
ugunsdroš bas un elektrodroš bas instrukcijas. Telpās izvietota droš bas pras bām atbilstoša
informācija (droš bas instrukcijas, evakuācijas plāns, norādes u.tml.). Ir izstrādāti kārt bas
noteikumi ārpusstundu pasākumu organiz šanai. Visi audz k i un izgl t bas iestādes personāls
māc bu gada sākumā tiek iepaz stināti ar evakuācijas plānu, iekš jās kārt bas un darba kārt bas
noteikumiem, kā ar instru ti droš bas jautājumos un r c bu ekstremālos gad jumos (traumas,
p kš a saslimšana, ugunsgr ks u.c.).
Skola r p jas par audz k u droš bu Skolas telpās un tās teritorijā. Dežurants uzrauga
kārt bu Skolas gaite os, atbild par māc bu kabinetu atsl gām, kārt bu garderob , uzrauga, lai
Skolā neatrastos nepiederošas personas. Māc bu un koplietošanas telpas iekārtotas atbilstoši
sanitāri higi niskajām pras bām. Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas.
Skola ir apr kota ar jaunākajām tehnoloģijām ugunsdroš b . Skolā ir uzstād ta
ugunsdroš bas un apsardzes signalizācijas, kuru apkopi regulāri veic atbild gie dienesti.
Skolas darbiniekiem ir sanitārās grāmati as, kuras kontrol Pārtikas un veterinārā
dienesta darbinieki. Skolā pie dežuranta atrodas neatliekamās pal dz bas aptieci a.
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Skolā ir izstrādātas droš bas tehnikas instrukcijas, ar kurām ir iepaz stināti audz k i,
pedagogi un tehniskais skolas personāls. Audz k i parakstās speciālā instruktāžu lapā. Lapā
norād ta instruktāžas t ma, datums, kas veicis instruktāžu. Audz k i, braucot māc bu ekskursijā,
tiek instru ti par droš bas noteikumu iev rošanu tās laikā. Nelaimes gad jumā visi skol ni un
skolas darbinieki zina, kā r koties, ir iepaz stināti ar evakuācijas plānu, reizi gadā tiek veiktas
evakuācijas apmāc bas. Skolas gaite os izvietoti evakuācijas plāni, ar kuriem savlaic gi visi var
iepaz ties.
Skola piedāvā audz k iem br vās telpas, kurās nepieciešam bas gad jumā var uztur ties
un sp l t instrumentu vai kā citādi gatavoties māc bu stundām.
Skola sniedz atbalstu audz k iem un vecākiem gad jumos, kad audz knis maina skolu,
klasi vai izv l to izgl t bas programmu.
Vecāku sapulc s vecākus inform par iesp jām konsult ties un sa emt pal dz bu
sociālajos dienestos, par iesp jām piln gam vai da jam atbr vojumam no vecāku
l dzfinans juma maksas.
Lai risinātu sociālos un droš bas jautājumus, tiek veidota sadarb ba ar dažādām
institūcijām: ar novada Sociālo dienestu, bāri tiesu, Valsts policiju.
V rt jums – ļoti labi (4.l menis)

4.4.2. Atbalsts person bas veidošan
Skola veicina audz k u person bas izaugsmi, atbalstot vi u dal bu konkursos,
festivālos, koncertos, rosina vi u jaunrades att st bu. Audz k iem nostiprinās pārliec ba par
savām sp jām un paaugstinās vi u pašnov rt jums, stiprinās tic ba saviem sp kiem. Pedagogi
iegulda m rķtiec gu papildus darbu audz k u sagatavošanai dažādiem konkursiem un
festivāliem. Par audz k u panākumiem māc bu un ārpusstundu darbā tiek inform ti pār jie
skol ni, vi u vecāki un skolas darbinieki. Šāda informācija ir atrodama Skolā uz informat vā
stenda, Skolas mājas lapā, novada mājas lapā.
Grupu sadal jums un piepild jums nodarb bās atbilst normat vo aktu pras bām. Skolā,
veidojot paral lgrupas, iesp ju robežās tiek iev rotas vecāku pras bas - ir atsevišķas dienas, kad
notiek nodarb bas pagastu b rniem, kas auj optimālāk sakārtot māc bu priekšmetu stundu
sarakstus.
Skolā tiek nov rt ti audz k u sasniegumi gan ikdienas darbā, gan festivālos un
konkursos. Visa māc bu gada laikā pie zi ojumu d iem tiek izlikti direktora pateic bas un
apsveikumi tiem audz k iem un pedagogiem, kas guvuši panākumus konkursos. Māc bu gada
nosl guma pasākumā konkursu laureāti sa em dāvanu kartes. Audz k i, kas guvuši godalgotas
vietas valsts un starptautiska m roga konkursos, attiec gajā nākamajā māc bu gdā tiek piln bā
atbr voti no vecāku l dzfinans juma. B rniem no vienas ģimenes, kas vienlaic gi mācās Skolā,
saska ā ar Ludzas novada pašvald bas 2009. gada 22. oktobra noteikumiem „Noteikumi par
Ludzas Mūzikas pamatskolas izgl tojamo vecāku l dzfinans jumu profesionālās ievirzes
izgl t bas programmās”, par otro b rnu vecāku l dzfinans jums tiek samazināts par 50%, par
trešo b rnu – 70%. Atlaidi 50% apm rā vecāku l dzfinans jumam sa em b rni no
maznodrošinātām ģimen m.
Pedagogi gada beigās sa em naudas balvas par sasniegumiem konkursos, atbilstoši
izv rt jumam un saska ā ar Skolā izstrādāto „Pedagogu materiālās stimul šanas kārt bu”.
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Skolā regulāri notiek daudzveid gi kult ras un rpusnodarb bu pas kumi, daudzi no
tiem k uvuši par trad ciju (Valsts sv tku koncerts, Ziemassv tku ieska as koncerti, labdar bas
koncerti bazn cās, pansionātā, koncerts velt ts Mātes dienai, koncerts vecvecākiem, noda u
koncerti u.c.). Audz k i labprāt iesaistās pasākumu plānošanā, organiz šanā un vad šanā.
Tiek realiz ta sadarb ba ar cit m skol m – r koti draudz bas koncerti un pieredzes
apmai as braucieni. Katru gadu Skolā uzstājas J.Ivanova R zeknes mūzikas vidusskolas
audz k i.
Skola inform par savu audz k u sasniegumiem Skolas mājas lapā, Ludzas novada
mājas lapā, laikrakstos „Ludzas Novada V stis”, „Ludzas Zeme”, „Viet jā”.
Regulāri tiek izv rt ta pasākumu kvalitāte.
Pavasar , tuvojoties uz emšanas eksāmenam, tiek r koti reklāmas jeb aģitācijas koncerti
pils tas b rnudārzos un skolās.
Kolekt vā muzic šana un piedal šanās dažādos pasākumos motiv audz k us
nodarb bām, pierādot savu prasmju praktisko lietder bu, sniedz gandar jumus par paveikto.
V rt jums – ļoti labi (4.l menis)
4.4.3. Atbalsts karjeras izgl t b
Skola sniedz informāciju audz k iem un vi u vecākiem par vid jās profesionālās
izgl t bas programmu izv les iesp jām, par konsultāciju grafikiem tajās. Talant gākie audz k i
pārrunu ce ā tiek ieinteres ti turpināt māc bas profesionālajā mūzikā. Skola aicina bijušos
absolventus koncert t.
Skola atbalsta audz k u sp ju un interešu apzināšanu un izp ti.
Katru gadu tiek apkopotas zi as par iepriekš jā māc bu gada absolventu gaitām.
Absolventu dinamika atspogu ota Pašnov rt juma 1.2. noda ā.
V rt jums – labi (3.l menis)
4.4.4. Atbalsts m c bu darba diferenci cijai
Skolas vad ba veicina un atbalsta pedagogu iniciat vu audz k u sagatavošanai dažāda
m roga konkursiem, festivāliem. Skola savu iesp ju robežās atbalsta pedagogus darbā ar
talant giem audz k iem. Skolas budžetā tiek ieplānoti l dzek i konkursu un festivālu dal bas
maksas un transporta izdevumu piln gai segšanai.
Māc bu darba procesā tiek iev rotas audz k u individu l s prasmes un sp jas.
Pedagogi izmanto dažādas māc bu metodes māc bu procesa diferenciācijai. Pedagogi ikdienā
papildus (ar skol nu br vdienu laikā) strādā gan ar talant gajiem audz k iem, gan tiem, kuri
ilgstoši kav juši māc bas slim bas d , saska ojot nodarb bu grafiku ar audz k iem un vi u
vecākiem.
Skolā regulāri tiek apzināti tie audz k i, kuriem ir probl mas m c b s. Audz k i, kuri
nav var juši laikus nokārtot kādu pārbaudes darbu instrumenta sp l vai mūzikas teorijā, tiek
pagarināts termi š ieskaites kārtošanai, atsevišķos gad jumos ar pedagoģiskās padomes l mumu
tiek piešķirts pagarinātais māc bu gads kādā priekšmetā. Pedagogi cenšas iepaz t katra audz k a
muzikālās dot bas, uztveres sp jas, darba sp jas, temperamentu, ar mājas apstāk us, audz k a
noslogot bu ārpusskolas aktivitāt s un citus blakus faktorus. Pedagogi izv las katram audz knim
piem rotākus ska darbus, tā lai māc bu gada beigās audz knis būtu apguvis programmā
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paredz to māc bu vielu. Audz k u individuālajās programmās tiek iek auti dažādu laikmetu
ska darbi. Ska darba izv l tiek iesaist ti ar audz k i. Ir noteikta kārt ba, kādā audz knim ir
iesp ja uzlabot iegūto v rt jumu, kā ar kārt ba, kā audz knis kārto pārbaud jumus, ja ir ilgstoši
slimojis.
V rt jums – labi (3.l menis)

4.4.5. Atbalsts izgl tojamajiem ar paš m vajadz b m
Skolā ir iesp jams nodrošināt māc bu procesa pieejam bu audz k iem ar speciālām
vajadz bām, bet ir nepietiekams speciālais apr kojums, lai iek ūtu Skolā.
Telpas ir izmantojuši un pasākumus apmekl juši cilv ki ar pašām vajadz bām. Izgl t bas
programmās nemācās audz k i ar pašām vajadz bām. Pedagogi ir gatavi strādāt ar audz k iem
ar pašām vajadz bām, iegūstot atbilstošu sertifikātu.
Pašvald ba ir inform ta par akreditācijas ekspertu komisijas zi ojumā norād to ieteikumu
un plāno pandusa ier košanu vai pac lāja ier košanu.
V rt jums – labi (3.l meni)

4.4.6. Sadarb ba ar audz k a ģimeni
Sadarb ba ar audz k a ģimeni sākas no br ža, kad vecāki atved b rnu uz sagatavošanas
klasi vai iestājeksāmeniem. Katru māc bu pusgadu tiek organiz tas noda u un klašu vecāku
sapulces - koncerti, kurās notiek tikšanās ar priekšmetu pedagogiem. Šajās sapulc s vacāki
sa em informāciju par visām Skolas dz ves noris m, plānotajiem pasākumiem un sasniegumiem
māc bu un audzināšanas darbā, Skolas materiālās bāzes pilnveidošanu un turpmākajām iecer m.
Skolas administrācija piedalās un prezent Skolu ar pirmskolas izgl t bas iestāžu
r kotajās vecāku sapulc s nākamajiem pirmklasniekiem.
Liels uzsvars tiek likts uz individu lo darbu ar vec kiem. Specialitātes pedagogs ir
galvenais saiknes uztur tājs starp Skolu un vecākiem, regulāri inform jot vecākus par audz k u
sekm m.
Vec ki sa em savlaic gu inform ciju par Skolas aktualitāt m audz k u dal bu
konkursos, pasākumos. Vecāki p c savas vai pedagoga iniciat vas dr kst piedal ties
individuālajās māc bu stundās. Pedagogi motiv vecākus akt vi l dzdarboties, sniegt visu
nepieciešamo atbalstu savam b rnam māc bu procesā, sevišķi pirmajos māc bu gados, kam r tiek
att st tas audz k a patstāv gās darba iema as.
Vecāki ir iesaist ti skolas pašpārvaldes darbā – Skolā darbojas Skolas padome.
No vec ku l dzfinans juma maksas 50 % apm rā ir atbr voti audz k i, kuru ģimenei
piešķirts trūc gās ģimenes statuss, kā ar 100% - valsts un starptautisko konkursu laureāti, 50% b rni no vienas ģimenes, kas vienlaic gi mācās skolā.
Par trad ciju ir k uvis pedagogu un vec ku sadraudz bas vakars, kas ir oti iecien ts un
labi apmekl ts.
Skola turpina pilnveidot sadarb bu ar vecākiem, izmantojot mūsdien gus sazi as
l dzek us, piem., e-klasi, Skolas mājas lapu utml.
V rt jums – labi (3.l menis)
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Secin jumi
Skolas darba stipr s puses:
 Skolā izstrādātas droš bas tehnikas instrukcijas, ar kurām tiek iepaz stināti audz k i,
pedagogi un tehniskais personāls. Skola garant droš bu;
 Skola vecākus inform par iesp jām konsult ties un sa emt pal dz bu sociālajos dienestos,
par iesp jām piln gam vai da jam atbr vojumam no vecāku l dzfinans juma maksas;
 Skola sekm radošas, emocionāli un intelektuāli izgl totas person bas veidošanos, piedāvājot
kolekt vās muzic šanas iesp jas;
 Skola r ko un atbalsta labdar bas pasākumus un akcijas;
 Skola veicina un atbalsta talant go audz k u l dzdal bu konkursos, festivālos, koncertos;
 Skola pal dz un konsult audz k us, kuriem ir māc šanās grūt bas vai kuri ilgstoši nav
apmekl juši skolu;
 Skolā ir izveidota kārt ba ātrai un regulārai vecāku inform šanai par audz k u
nosebojumiem, neattaisnoti kav tām māc bu stundām .
T l k s att st bas vajadz bas:
 uzlabot māc bu priekšmetu pedagogu un atbalsta personāla sadarb bu audz k u atbalstam ar
māc bu grūt bām;
 stiprināt sadarb bu starp priekšmetu pedagogiem, vecākiem, Skolas vad bu;
 paplašināt Skolas koncertdz vi, iesaistoties starptautiskos projektos;
 paplašināt darbu ar talant giem b rniem;
 m rķtiec gi virz t talant gākos audz k us izv l ties mūzikas izgl t bu nākamajā l men ;
 veikt pasākumus, lai Skola būtu pieejama personām ar pašām vajadz bām.
4.5. Skolas vide
4.5.1. Mikroklimats
Skola ir pastāv gi izkopusi savas trad cijas, veidojusi Skolas t lu sabiedr bā. 2008.gadā,
Skolas 50 gadu jubilejas ietvaros, ir izdota grāmata par Skolas v sturi, kuru veidoja Skolas
vad ba, pedagogi un absolventi.
Skolas t ls ir saist ts ar pan kumiem konkursos, labdar bas koncertiem un akcijām, kā
ar ar audz k u un pedagogu koncert šanu pils tā un novadā. Skolā regulāri tiek publiski
nov rt ti un izcelti audz k u un pedagogu panākumi valsts un starptautiskas noz mes
pasākumos. Darb bas pamatā ir draudz gas attiec bas starp audz k iem, pedagogiem un skolas
darbiniekiem.
Skolai ir izveidots logo, mājas lapa www.ludzamuzika.lv. Ir daudzveid gas un notur gas
trad cijas - tiek r koti pasākumi, kuri saist ti ar valsts sv tkiem, atceres un svinamajām dienām,
veidojas ar jaunas trad cijas, piem., gar gās mūzikas koncerti bazn cās.
Skola ik p c pieciem gadiem svin Skolas jubilejas, reizi gadā organiz vecāku
sar kojumu.
Skolai ir augsts prestižs Ludzas novada sabiedr bā, jo ilggad gu trad ciju stiprināšana un
jaunu trad ciju iedibināšana veicina pieder bas apzināšanos un piesaisti skolai. Skolā valda
pozit va gaisotne - veiksm gas pedagogu, audz k u un vecāku sadarb bas rezultāts. Attieksme
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pret apmekl tājiem ir laipna un korekta, vajadz bas gad jumā tie tiek pie emti ar ārpus
pie emšanas laika. Probl msituācijas, kuras rodas audz k u savstarp jās attiec bās vai pedagogu
– audz k u attiec bās, tiek risinātas, nepieciešam bas gad jumā iesaistoties vad bai, vecākiem.
Pedagogi ir apmierināti ar savu darba vietu un kol ģiem. Pedagogu kolekt vs atz m un
sveic savus kol ģus noz m gās dz ves un darba jubilejās. Daudzi Skolas pedagogi ir sa musi
Ludzas novada Atzin bas rakstus, daži pedagogi – Kultūras ministrijas un Kultūras un radošās
industrijas izgl t bas centra Goda rakstus. Lielākā da a audz k u atz st, ka pedagogi ir laipni un
atsauc gi.
Skolā māc bu procesa laikā ir garderobists, kas pārrauga audz k u, pedagogu un citu
apmekl tāju ierašanos Skolā, p c piepras juma sniedz nepieciešamo informāciju Skolas
darbiniekiem, audz k iem un pedagogiem par vi a kompetenc esošajiem jautājumiem.
V rt jums – ļoti labi (4.l menis)
4.5.2. Fizisk vide
Tagad jā kā, Stacijas ielā 45, Skola darbojas kopš 1992.gada. Telpas ir pielāgotas
Skolas vajadz bām. 2003.gadā veikts Skolas fas des kapit lais remonts – ka ir siltināta,
nomain ti logi. Skolas iekštelp s 2007. gadā ir veikts kapit lais remonts. Tās ir t ras un
kārt gas. Skolā ir ier kota ventilācijas sist ma, ska u izolācija, kā ar automātiskā ugunsdroš bas
sist ma, apsardzes sist ma. Ir visas nepieciešamās kontroles un uzraudz bas dienestu at aujas.
Tehniskie darbinieki visas dienas garumā seko telpu t r bai. Katru darba dienu no plkst.
8.00 l dz 19.30 skolas dežurants atbild par telpu, instrumentu droš bu un uzrauga, lai Skolā
neatrastos nepiederošas personas.
Pedagogiem iekārtota skolot ju istaba, kur iesp jams sa emt nepieciešamo informāciju,
izmantot ar internetu, relaks ties.
Skolā ir kafejn ca. 2014.gada vasarā veikts tās remonts. dināšanas pakalpojumus sniedz
komercfirma SIA „Nikal”.
Skolas telpas ir drošas. Evakuācijas plāni atrodas redzamās vietās, ir norād tas
evakuācijas ce i un izejas, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1338. Pieejamās vietās gaite os un
kabinetos, par ko inform pašas norādes, kuros ir paaugstināta ugunsb stam ba, izvietoti rokas
ugunsdz šamie aparāti.
Pirmās pal dz bas aptieci a glabājas pie Skolas dežuranta.
Katram pedagogam ir sava klase ar atbilstošu apr kojumu. Klases ir est tiski noform tas,
par to rūp jas ar paši Skolas pedagogi. Skolas zāl bieži vien notiek ne tikai Skolas pasākumi,
bet ar citu Ludzas novada iestāžu pasākumi, jo zāle ir māj ga, gaum gi iekārtota un apr kota ar
nepieciešamo tehniku (ska a, projektors, ventilācija, kondicionieri). Sanitārhigi niskie apstāk i
(apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) Skolas telpās ir atbilstoši māc bu procesa
pras bām. Katru vasaru Skolas telpas tiek atjaunotas, remont tas.
Da a nodarb bu programmas Deja-dejas pamati audz k iem notiek Ludzas novada
B rnu un jauniešu centra telpās un Ludzas 2.vidusskolas telpās. Telpas ir gaišas, gr das segums
piem rots dejas nodarb bām, ir deju stie i, spogu i. P c Ludzas Tautas nama rekonstrukcijas, kas
ieplānota 2015./2016.gadā, paredz ts Deju klases zāli ier kot tā telpās, kas atrodas cieši blakus
Skolai. Skolas telpu kvadratūra ir nepietiekama šādas zāles ier košanai.
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2013.gadā ir veikts kapitālais remonts Skolas ieejas k pn m, kā ar iekārtota velosip du
novietne. 2015.gadā tiek plānots labiekārtot Skolas pagalmu, ier kojot laukumu sportiskām
aktivitāt m.
V rt jums – labi (3.l menis)
Secin jumi
Skolas darba stipr s puses
 Skolai ir savas trad cijas, tā tās kopj un att sta;
 Skolā ir pozit va sadarb bas vide;
 Skolā plāno un steno pasākumus, kas uzlabo savstarp jo sadarb bas kultūru;
 Skolas iekš jās kārt bas noteikumi paredz atzin gi nov rt t uzved bu un sasniegumus;
 Skolas telpas ir izremont tas, apkārtne ir sakopta un uztur ta kārt bā.
T l k s att st bas vajadz bas:
 efekt gāk jāiesaista atbalsta personāls Skolas mikrovides veidošanā;
 paplašinoties Deju klasei, sadarb bā ar Ludzas novada pašvald bu, jāmekl
risinājumi deju nodarb bu nodrošināšanai ar telpām;
 jāpilnveido izgl tojamo uzved bas kultūra māc bu stundās, Skolas pasākumos;
 jāstrādā pie Skolas apkārtnes labiekārtošanas un apza umošanas.

jauni

4.6. Skolas resursi
4.6.1. Iek rtas un materi ltehniskie resursi
Skola atrodas pils tas centrā, kā ar kop jo kvadratūru – 1077 m2.
Skolas telpu iekārtojums auj nodrošināt pilnv rt gu māc bu procesu. Klases apr kotas
atbilstoši audz k u māc šanās vajadz bām.
Skolas telpas:
Telpa
Skaits
Kop j kvadrat ra m2
Individuālo nodarb bu telpas
13
165
Grupu nodarb bu telpas
8
189
Zāle
1
91
Sporta zāle
1
53
Skolotāju istaba
1
25
Administrācijas telpas
3
38
Arh vs
1
7
Garderobe
1
13
Bibliot ka, fonot ka
1
29
Instrumentu un t rpu noliktava
1
13
Kafejn ca
1
64
Sanitārie mezgli
3
Telpa Ludzas novada BJC, kur notiek deju
1
80
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nodarb bas
Telpa Ludzas 2.vidusskolā, kur notiek deju
nodarb bas

1

90

Lielākā da a Skolas m be u ir iegādātas 2008.gadā, p c Skolas kapitālā remonta.
Skolā ir bibliot ka. Tajā pieejami datori ar interneta piesl gumu, kuru audz k i izmanto
patstāv gam un individuālam darbam, gatavojoties māc bu procesam un veidojot projektu
darbus, referātus. Bibliot kā atrodas ar fonot ka. Visi bibliot kas fondi ir ievad ti bibliot ku
informatizācijas sist mā Alise.
Skolas bibliot kā atrodas visi Skolas darbam nepieciešamie metodiskie materiāli. Skolas
bibliotekāre konsult pedagogus un audz k us par bibliot kā pieejamajiem materiāliem.
Skola nodrošina audz k us ar māc bu grāmatām un not m 80% apm rā, to fonda
papildināšana un atjaunināšana tiek plānota metodiskajās komisijās. Māc bu grāmatu fonds tiek
papildināts regulāri. Iesp ju robežās katru gadu tiek iegādātas ar metodiska rakstura grāmatas,
dai literatūra, prese.
Uz 2015. gada 1. janvāri bibliot kas fondā ir 14411 grāmatu, t.sk. 11909 nošu izdevumu,
163 CD, 932 ska uplates, 44 audiokasetes, 28 videokasetes, 22 DVD.
Skolā ir m zikas instrumenti un tehniskie l dzekļi, kuri ir darba kārt bā un droši
lietošanai, skola rūp jas par to savlaic gu labošanu. Vajadz bas gad jumā gan pedagogiem, gan
audz k iem ir pieejami 2 kop tāji un printeri. Skolā plānveid gi tiek iegādāti un regulāri
izmantoti jauni māc bu procesam nepieciešamie materiāltehniskie l dzek i, iekārtas un
apr kojums. Visā Skolā br vi pieejams Wi-Fi internets.
Klavieres apkopj un t rska o vismaz vienu reizi gadā un biežāk p c vajadz bas. Skolā ir
šādi mūzikas instrumenti un tehniskie māc bu l dzek i:
M zikas instrumenti
Digitālās klavieres
Koncertfl ģelis
Pian ni
Akordeoni
Flautas
Klarnetes
Saksofoni
Mežragi
Trompetes
Eifoniji
Vijoles
C tara
Sitamo intrumentu komplekts
Dažādi latviešu tautas mūzikas instrumenti

Skaits
6
1
17
27
13
5
4
3
3
2
40
1
1

Tehniskie l dzekļi
Datorkomplekti
Portat vie datori
Mūzikas centri
Ska u aparatūras komplekts
Kop tāji
Video, DVD

18
3
6
2
2
3
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Televizori
Kodoskops, ekrāns
Interakt vā tāfele
Projektors

2
1
2
2

Skolas muzikālajiem kolekt viem ir uzšūti t rpi – vijolnieku ansamblim, kora klases
korim, folkloras kopai, Tautas deju kolekt vam, Deju programmas dal bniekiem.
Audz k iem ir iesp ja izmantot visus Skolas instrumentus mājās (patapināt), iz emot
klavieres. Atbilstoši piepras jumam katru gadu tiek iegādāti trūkstošie instrumenti.
V rt jums – labi (3.l menis)
4.6.2. Person lresursi
Skolā ir nokomplekt ts viss izgl t bas programmu stenošanai nepieciešamais personāls:
30 māc bu priekšmetu pedagogi un 7 tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir Latvijas
Republikas normat vajiem aktiem atbilstoša izgl t ba (skat. 1.4.punktu). Pedagogu izgl t ba un
kvalifikācija atbilst, lai māc tu attiec go māc bu priekšmetu.
P d jo piecu gadu laikā Skolai ir piesaist ti četri jaunie pedagogi, no kuriem divi
pedagogi v l turpina iegūt augstāko izgl t bu.
Visu Skolas darbinieku pienākumi, ties bas un atbild bas jomas ir noteiktas darbinieku
amatu aprakstos.
Pedagogu darba slodžu sadales projekta izstrāde sākas metodiskajās komisijās, kurus
iesniedz Skolas vad bai gal gai izstrādei. Skolas vad ba zina katra pedagoga darba pieredzi,
profesionālo kompetenci un stiprās puses.
Skolas vad ba ir atv rta priekšlikumu un ierosinājumu izteikšanai. Visiem Skolas
darbiniekiem ir informācija par vad bas darba struktūru, atbild bas jomām.
Skolā ir izveidotas un darbojas asto as metodiskās komisijas, Pedagoģiskā padome.
Pedagogi sadarbojas ar atbalsta personālu.
Pedagogu t l kizgl t ba tiek plānota saska ā ar valsts un Skolas darba att st bas
prioritāt m. Skolā ir noteikta kārt ba tālākizgl t bas organiz šanai. Tālākizgl t bas vajadz bu
apzināšanu veic sākotn ji metodiskajās komisijās. Katra māc bu gada sākumā tiek veiktas
pārrunas ar pedagogiem, apzinātas vi u vajadz bas, kuru rezultātā tiek izveidots skolotāju
tālākizgl t bas v lamais plāns 3 gadiem.
Skola ir iesaist jusies Eiropas Savien bas programm „Erasmus+” projektā ar
nosaukumu "Teacher Development" (Pedagoga att st ba) ir izstrādāts ar m rķi paaugstināt tās
pedagogu profesionālās iema as un prasmes, kas v rstas uz pedagogu darba kvalitātes
modernizāciju un internacionalizāciju.
Kopumā Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagogi veiks 14 mobilitātes un apmekl s 11
dažādus māc bu kursus dažādās Eiropas valst s (Čehijas Republikā, Francijā, Lielbritānijā,
Spānijā, Maltā, Portugāle un Ungārijā) kur uzlabos savas ang u valodas prasmes, apgūs jaunas
māc bu metodes, paaugstinās savas IKT lietošanas prasmes (sociālo portālu izmantošana māc bu
procesā, interakt vas tāfeles, video, planšetdatoru izmantošana māc bās), apgūs integr tu
svešvalodas un māc bu priekšmeta apguves metodes pamatus (CLIL), veidos plašāku izpratni par
Eiropas izgl t bas sist mām un mūsdien gu skolas darba organiz šanu Eiropas Savien bā,
nostiprinās Eiropas kultūras daudzveid bu un iegūs starptautiskas sadarb bas pieredzi. Projekts
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ilgs divus gadus, no 2014. gada septembra l dz 2016. gada maijam, to l dzfinans Eiropas
Savien ba.
Visa Skolas informācija, kas saist ta ar izgl t bas procesu, tiek ievad ta VIIS sist m . Par
to atbild gs ir direktora vietnieks izgl t bas jomā.
Pedagogu darba kvalit tes v rt jums izvirz ts kā viens no pedagogu profesionālās
pilnveides nepieciešam bu raksturojošiem krit rijiem. Pedagogi piedalās ar pedagoģisko darbu
saist tās aktivitāt s gan iestād , gan ārpus tās. Vairāki Skolas pedagogi darbojas kādā
amatierkolekt vā, 4 ir šādu kolekt vu vad tāji.
V rt jums – labi (3.l menis)
Secin jumi
Skolas darb bas stipr s puses:
 Skolai ir kvalific ts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls;
 pedagogi izmanto tālākizgl t bas iesp jas- iesaistās tālākizgl t bas kursos, semināros;
 pedagogu darba slodžu sadal jums un darba organizācija veicina kvalitat vu darbu;
 māc bu tehniskie l dzek i ir darba kārt bā;
 Skolas r c bā ir l dzek i izgl t bas programmu stenošanai, infrastruktūras uztur šanai,
Skolas darb bas nodrošināšanai, tie tiek optimāli un lietder gi izmantoti;
 Skola patstāv gi piesaista papildus l dzek us est tiskās vides uzlabošanai,
materiāltehniskās vides pilnveidei;
 Skolas vad ba konsult jas par l dzek u plānošanu un sadali ar darbiniekiem, probl mu
jautājumi tiek risināti koleģiāli;
 regulāri notiek Skolas bibliot kas fondu papildināšana.
T l k







s att st bas vajadz bas:
jāmekl papildus iesp jas finanšu resursu piesaistei, iesaistoties projektos;
pilnveidot Skolas iekš jo vizuālo noform jumu;
turpināt piesaist t jaunus, motiv tus pedagogus darbam Skolā;
jānostiprina jauno pedagogu motivācija att st t savu darbu Skolā ilgākā laika periodā;
paplašināt pedagogu savstarp jo sadarb bu esošo māc bu tehnisko l dzek u efekt vākai
izmantošanai;
pakāpeniski veidot t rpu garderobi Deju programmas vajadz bām.

4.7. Skolas darba organiz cija, vad ba un kvalit tes nodrošin šana
4.7.1. Skolas darba pašv rt šana un att st bas pl nošana
Skolas pašv rt šanas sist ma ir skaidri struktur ta, tiek plānota. Vad ba sistemātiski
organiz kontroli un v rt šanu visos skolas darba aspektos. Pašv rt jumam izmanto metodes, kas
dod iesp ju veikt objekt vu v rt jumu.
Pašv rt jumā gūtie dati tiek analiz ti metodiskajās komisijās, vad bas apspried s,
ikm neša apspried s, pedagoģiskās padomes s d s.
Skolas vad ba atbalsta pašv rt juma procesu.
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Skola v rt šanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu Skolas darba stiprās
puses un nepieciešamos uzlabojumus. V rt šanas rezultātā gūto informāciju izmanto tālākā
Skolas darba plānošanā un darb bai atklāto trūkumu nov ršanā.
Skolas administrācija pl no, organiz , koordin , analiz Skolas darbu. Tas ir
nepārtraukts process, kas notiek visos l me os un tiek plānots atbilstoši Skolas noteiktajām
prioritāt m.Tiek veidots pasākumu plāns semestrim, katras metodiskās komisijas darba plāns un
Skolas kalendārais darba un pasākumu plāns gadam. Lielie darba plāni katram māc bu gadam
atspogu o iepriekš jā māc bu gada anal zi, izvirz to uzdevumu izpildi, Skolas kalendāro plānu,
administrācijas sanāksmju plānu, metodiskā darba organizāciju un izvirz tos uzdevumus
nākamajam māc bu gadam. Katru gadu ar Skolas darba izv rt šanas rezultātiem tiek iepaz stināti
audz k u vecāki un Skolas padome.
Skola ir izveidojusi att st bas pl nu 2011.-2015. gadam, kura izstrād piedal jušies
gandr z visi pedagogi, tehniskie darbinieki, Skolas padomes pārstāvji, tād jādi nodrošinot
augstāku pedagogu, tehnisko darbinieku atbild bu un iesaist šanos plāna ieviešanā. Tajā noteiktas
Skolas att st bas un pilnveides prioritātes, att st bas plānā norād ti resursu avoti, atbild gās
personas, izpildes laiks. Att st bas plānā veikta anal ze par iepriekš jā periodā sasniegto.
Regulāri izv rt jot Skolas stiprās un vājās puses, paredzot probl mas un riska faktorus, var tikt
izstrādāti att st bas plāna groz jumi un papildinājumi. Ar Skolas att st bas plānu un pašv rt jumu
var iepaz ties pie Skolas administrācijas, tie ir public ti Skolas t mek a vietn
www.ludzamuzika.lv.
V rt jums – labi (3.l menis)
4.7.2. Skolas vad bas darbs un person la p rvald ba
Skolas darb bu nosaka Skolas Nolikums un citi Skolas izstrādāti iekš jie normat vie akti.
Skolā ir visa Latvijas likumdošanā noteiktā oblig t dokument cija. Skolas dokumenti atbilst
dokumentu izstrādāšanas un noform šanas pras bām, sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai –
atbild gā Skolas lietvede. Dokumentos regulāri tiek veiktas korekcijas, emot v rā izmai as
ār jos normat vajos aktos.
Visu darbinieku atbild bu, pienākumus un ties bas nosaka darba l gumi un amatu
apraksti. Tie p c nepieciešam bas tiek aktualiz ti, rakstveidā vienojoties ar darbinieku. Skolas
vad ba pārzina katra pedagoga sp jas un kompetenci un katru māc bu gadu pārskata un optimiz
pedagogu pienākumu sadali
Skolas vad bas struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uztic tās jomas, plāno
darbu, kontrol un izv rt rezultātus.
Direktors konsult jas ar darbiniekiem svar gu jautājumu izlemšanā, bet civiltiesisko
atbild bu par gal gā l muma pie emšanu vienm r uz emas direktors. Direktors prasm gi veido
vad bas komandu, pārrauga dažādu l me u darbinieku pienākumu izpildi, prot deleģ t funkciju
izpildi.
Skolas vad ba inform par plānoto un veikto darbu administrācijas s d s, pedagogu
informat vajās s d s un izvieto aktuālo informāciju skolotāju istabā. Skolas vad ba organiz
katru gadu vismaz divas Pedagoģiskās padomes s des, ikm neša administrācijas s des.
Skolas metodisko komisiju darbu vada direktora vietnieks izgl t bas jomā. Metodisko
komisiju vad tāji profesionāli veic vi iem uztic tos pienākumus, nodrošina saikni starp
pedagogu un Skolas vad bu.
Skolā turpinās darbs pie informācijas sist mas, kas nodrošina datu uzkrāšanu un apstrādi
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par audz k u sasniegumiem un aktivitāt m. Audz k u sasniegumi tiek regulāri izv rt ti
metodisko komisiju s d s un Pedagoģiskās padomes s d s.
Skolas vad ba rūp jas par Skolas prestižu, inform par jaunumiem, sasniegumiem,
pieredzi un citām darba aktualitāt m.
Skolas vad ba veicina radošu darb bas vidi Skolā, atbalsta dažādas izgl tojamo un
pedagogu aktivitātes darba pilnveid un dažādošanā, organiz pasākumus, kuri var veicināt labu
gaisotni un savstarp jo sapratni Skolas kolekt vā.
V rt jums – ļoti labi (4.l menis)
4.7.3. Skolas sadarb ba ar instit cij m
Skolai visciešākā sadarb ba ir ar Skolas dibin t ju – Ludzas novada domi, dažādās
jomās (budžeta plānošana, organizatoriski jautājumi, kultūras pasākumu organiz šana, transporta
pakalpojumi, u.c.). Skolas direktors piedalās struktūrvien bu vad tāju un izgl t bas iestāžu
vad tāju sanāksm s, kur atskaitās par paveikto un inform par Skolai aktuālajiem jautājumiem.
Par pie emtajiem l mumiem un citiem svar giem un aktuāliem jaunumiem Skolas darbinieki
regulāri tiek inform ti.
Skola sadarbojas ar ar LR Kult ras ministriju, LR Izgl t bas un zinātnes ministriju,
Latvijas Nacionālo kultūras centru, ar reģionālo metodisko centru – J. Ivanova R zeknes
mūzikas vidusskolu.
Skolas vad ba sadarbojas ar vec kiem un sabiedr bu, Skolas padomi, Ludzas novada
pašvald bu, Ludzas novada Izgl t bas, kultūras un sporta pārvaldi.
Skola sadarbojas ar novada iest d m - pirmsskolas iestād m, mākslas skolu, Ludzas
pils tas ģimnāziju, 2. vidusskolu, Ludzas Tautas namu, muzeju, bibliot ku. Skolas vad ba
atbalsta Skolas sadarb bu ar citām izgl t bas un kultūras iestād m.
Notiek sadarb ba ar starptautiskaj l men - ar Zaslav as Mākslu skolu (Baltkrievija),
Novopolockas mūzikas skolu (Baltkrievija). Ar š m skolām ir izveidojusies sadarb ba pedagogu
un audz k u pieredzes apmai as jomā – kop gi koncerti, piedal šanās konkursos, meistarklases,
semināri.
V rt jums – labi (3.l menis)

Skolas darb bas stipr s puses:







Secin jumi

Skolas darbinieku pienākumi, atbild ba ir skaidri noteikti, veiksm gi tiek organiz ta
savstarp jā sadarb ba;
Skolas pašv rt jums ir skaidri struktur ts un veiksm gi plānots, visiem ir iesp ja
iepaz ties ar to;
Skolā m rķtiec gi organiz un steno kontroli un izv rt šanu dažādos Skolas darb bas
aspektos;
Skolas darba pašnov rt šanā iegūtie secinājumi tiek izmantoti Skolas att st bas plāna
papildināšanai un pilnveidei;
att st bas plāns ir loģiski struktur ts, pārskatāms un skaidrs, konkr ti m rķi, izpildes
gaita;
Skolā ir visa Skolas darb bu reglament jošā dokumentācija;
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vad bas struktūra ir skaidra un visiem zināma un pienākumu sadale sekm darba
efektivitāti;
direktors deleģ pienākumus, konsult jas ar vad bas komandu un pedagogiem pirms
l mumu pie emšanas;
vad bas komanda atbalsta, plāno un ievieš inovācijas;
vad ba analiz savu darbu un tā kvalitāti, uzlabo vājās darba puses;
Skolas vad ba sadarbojas ar citām iestād m Skolas att st bas prioritāšu stenošanai.
s att st bas vajadz bas:
vad bai regulāri kontrol t un uzraudz t padot bā esošo darbinieku darba procesus;
pilnveidot organizatoriski metodisko vad bu Skolā stenotajām izgl t bas programmām;
turpināt att st t vispus gu un radošu sadarb bu, veicinot Skolas atpaz stam bu;
mekl t optimālāko risinājumu, lai Skolas pašv rt juma process k ūtu par Skolas darba
neat emamu sastāvda u ikvienam Skolas darbiniekam.
4.8. Pašv rt juma kopsavilkuma tabula par Skolas darba pamatjom m
Pamatjoma

V rt jums

1. M c bu saturs
1.1.Skolas stenotās izgl t bas programmas
Labi (3.l menis)
2. M c šana un m c šan s
2.1. Māc šanas kvalitāte
oti labi (4.l menis)
2.2. Māc šanās kvalitāte
Labi (3.l menis)
2.3.V rt šana kā mā bu procesa sastāvda a
oti labi (4.l menis)
3. Audz k u sasniegumi
3.1. Audz k u sasniegumi ikdienas darbā
Labi (3.l menis)
3.2. Audz k u sasniegumi valsts un starptautiska m roga pasākumos
oti labi (4.l menis)
4. Atbalsts audz k iem
4.1.Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts un audz k u droš bas garant šana
oti labi (4.l menis)
(droš ba un darba aizsardz ba)
4.2. Atbalsts person bas veidošanā
oti labi (4.l menis)
4.3. Atbalsts karjeras izgl t bai
Labi (3.l menis)
4.4. Atbalsts māc bu darba diferenciācijai
Labi (3.l menis)
4.5. Atbalsts audz k iem ar speciālām vajadz bām
Labi (3.l menis)
4.6. Sadarb ba ar audz k a ģimeni
oti labi (4.l menis)
oti labi (4.l menis)
5. Skolas vide
5.1. Mikroklimats
oti labi (4.l menis)
5.2.Fiziskā vide
Labi (3.l menis)
6. Skolas resursi
6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Labi (3.l menis)
6.2. Personālresursi
Labi (3.l menis)
7. Skolas darba organiz cija, vad ba un kvalit tes nodrošin šana
7.1. Skolas darba pašv rt šana un att st bas plānošana
Labi (3.l menis)
7.2. Skolas vad bas darbs un personāla pārvald ba
oti labi (4.l menis)
7.3. Skolas sadarb ba ar institūcijām
Labi (3.l menis)
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5. CITI SASNIEGUMI
Ludzas Mūzikas pamatskolas darb bai ir kultūrv sturiska noz me Ludzas pils tas un
Ludzas novada kultūras dz v . Skolas audz k i un pedagogi akt vi darbojas ārpus Skolas iekš jā
māc bu procesa, iesaistās visas apkārt jās sabiedr bas kultūras dz v . Skola izce as ar augstu
kvalitāti, radošu pasākumu organiz šanu. Māc bu gada laikā Skola piedalās ap 30 koncertos un
pasākumos Skolā, pils tā, novadā, bazn cās.
2013./2014.māc bu gadā Skola piedal jās Rietumu Bankas labdar bas fonda r kotajā
projektā „Apdāvinātu b rnu muzikālajai att st bai”, kura ietvaros 7. klases audz k i rika
Kuzmina un Ričards Marčenoks kopā ar saviem pedagogiem apmekl ja 7 individuālās papildus
nodarb bas klaviersp l pie Jāzepa Medi a R gas Mūzikas vidusskolas klaviersp les metodiskās
komisijas vad tājas Guntas Božas. Visi izdevumi tika segti no projekta l dzek iem.
Skolā darbojas vairāki muzikālie kolekt vi, kuri ar ar panākumiem ir piedal jušies
muzikālo kolekt vu konkursos – vijolnieku ansamblis, koris, akordeonistu orķestris un
ansamblis, blokflautu ansamblis, pūt ju ansamblis, folkloras kopa, tautas deju kolekt vs.
Folkloras kopa bija XXV Vispār jo Latviešu dziesmu un deju sv tku dal bnieks, Tautas deju
kolekt vs „Atvas tes” – X Skolu jaunatnes dziesmu un deju sv tku dal bnieks.
Skolas audz k i ik gadu iegūst „Ludzas novada izcilnieka mūzikā” balvas, kā ar 3
audz k i bija izvirz ti MAXIMas atbalst tā pasākuma „Latvijas izcilnieks” finālā (mūzikas
kategorijā) 2012.gadā.
2014.gadā konkursā „Ineses Galantes talanti” Skolas audz kne Tsira Tolordava ieguva
specbalvu kategorijā „Klasiskais vokāls”.
Jau tr s gadus p c kārtas Skolas 2 klaviersp les audz k i un 1 pūšaminstrumentu sp les
audz knis atlases kārtā piedalās vasaras festivālā-nometn „Salacgr vas klasiskās mūzikas
festivāls”, kur apmekl augstas klases mūziķu meistarklases.
Tr s Skolas pedagogi ir ieguvuši balvu Ludzas novada Gada skolotājs.
Skolas pašais pied v jums. Kopš 1997. gada, paral li profesionālās ievirzes izgl t bas
programmām, skolā tiek realiz ta pamatizgl t bas pirmā posma (1.-4. klase) izgl t bas
programma (kopš 2010. gada Pamatizgl t bas pirmā posma (1.-4. klase) profesionāli orient ta
virziena (mūzika) programma). Vairāk kā 15 gadu garumā šāda prakse ir attaisnojusi sevi. Par to
atzin gi izsakās vecāki – ietaupās laiks un ne rt bas, vadājot b rnu no vispārizgl tojošās skolas uz
mūzikas skolu. Ar pedagogi jūt ieguvumus – b rns visu dienu atrodas mūzikas skolas vid , kam
ir liela audzinoša noz me, ir vieglāk sastād t māc bu stundu sarakstus. Skolas ieguvums – ir
stabils audz k u skaits skolā, uz emšanas eksāmenos – konkurss, kas dod iesp ju izv l ties
muzikāli apdāvinātākos b rnus.
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6. TURPM K ATT ST BA
(balst ta uz pašv rt jum ieg tajiem secin jumiem)
1.PAMATJOMA – M c bu saturs:
 sekot izmai ām un reformām profesionālās ievirzes izgl t bas sist mā, izv rt t tās un p c
vajadz bas ieviest;
 Skolas vad bai strādāt pie jaunu izgl t bas programmu atv ršanas (ģitārsp le un
sitaminstrumentu sp le);
 Skolas vad bai sniegt atbalstu pedagogiem māc bu priekšmetu programmu izv l vai
izstrād :
 analiz t jauno izgl t bas programmu izpildi un uzlabot māc bu priekšmetu un stundu plānus;
 regulāri sekot informācijai par mūzikas izgl t bas att st bas tendenc m, rosināt audz k us
izv l ties apgūt tos mūzikas instrumentu sp li, kuri ir piepras ti.
2.PAMATJOMA – M c šana un m c šan s:
 turpināt pedagogu tālākizgl t bu, lai dažādotu māc bu metodes un ieviestu nodarb bās
inovācijas, jaunākās tehnoloģijas, tā padarot māc bu procesu interesantāku, modernāku un
kvalitat vāku;
 disciplin t pedagogus Skolas dokumentācijas izpild ;
 att st t audz k os prasmi māc ties, patstāv gi strādāt;
 iesaist t audz k us ar zemu māc bu motivāciju uz emties l dzatbild bu par māc bu darbu;
 att st t audz k os paškontroles un pašv rt šanas prasmes ;
 jāuzlabo vecāku sapulču satura kvalitāte, rast jaunas darba formas ar vecākiem, lai motiv tu
vecākus ierasties Skolā.
 pilnveidot audz k u māc bu sasniegumu v rt jumu apkopošanas un anal zes vienoto
sist mu.
3.PAMATJOMA – Audz k u sasniegumi:
 paaugstināt audz k u sasniegumus ikdienas darbā un motiv t izgl tojamos apzin gam māc bu
darbam ikdienā;
 veicināt katra izgl tojamā personisko iniciat vu un atbild bu;
 veidot motivācijas sist mu audz k u akt vākai dal bai valsts un starptautiska m roga
konkursos;
 veidot kvalitat vu un caursp d gu pedagogu motiv šanas un apbalvošanas sist mu.
4.PAMATJOMA – Atbalsts audz k iem:
 uzlabot māc bu priekšmetu pedagogu un atbalsta personāla sadarb bu audz k u atbalstam ar
māc bu grūt bām;
 stiprināt sadarb bu starp priekšmetu pedagogiem, vecākiem, Skolas vad bu;
 paplašināt Skolas koncertdz vi, iesaistoties starptautiskos projektos;
 paplašināt darbu ar talant giem b rniem;
 m rķtiec gi virz t talant gākos audz k us izv l ties mūzikas izgl t bu nākamajā l men ;
 veikt pasākumus, lai Skola būtu pieejama personām ar pašām vajadz bām.
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5.PAMATJOMA – Skolas vide
 efekt gāk jāiesaista atbalsta personāls Skolas mikrovides veidošanā;
 paplašinoties Deju klasei, sadarb bā ar Ludzas novada pašvald bu, jāmekl jauni risinājumi
deju nodarb bu nodrošināšanai ar telpām;
 jāpilnveido izgl tojamo uzved bas kultūra māc bu stundās, Skolas pasākumos;
 jāstrādā pie Skolas apkārtnes labiekārtošanas un apza umošanas.
6.PAMATJOMA – Skolas resursi
 jāmekl papildus iesp jas finanšu resursu piesaistei, iesaistoties projektos;
 pilnveidot Skolas iekš jo vizuālo noform jumu;
 turpināt piesaist t jaunus, motiv tus pedagogus darbam skolā;
 jānostiprina jauno pedagogu motivācija att st t savu darbu Skolā ilgākā laika periodā;
 paplašināt pedagogu savstarp jo sadarb bu esošo māc bu tehnisko l dzek u efekt vākai
izmantošanai;
 pakāpeniski veidot t rpu garderobi Deju programmas vajadz bām.
7.PAMATJOMA – Skolas darba organiz cija, vad ba un kvalit tes nodrošin šana
 vad bai regulāri kontrol t un uzraudz t padot bā esošo darbinieku darba procesus;
 pilnveidot organizatoriski metodisko vad bu Skolā stenotajām izgl t bas programmām;
 turpināt att st t vispus gu un radošu sadarb bu, veicinot Skolas atpaz stam bu;
 mekl t optimālāko risinājumu, lai Skolas pašv rt juma process k ūtu par Skolas darba
neat emamu sastāvda u ikvienam Skolas darbiniekam.

Iestādes
vad tājs

Lolita Greitāne
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

SASKA OTS
Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors
(dokumenta saska otāja pilns amata nosaukums)
Sergejs Jakov evs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
Z.v.
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