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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

  

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšan

as 

datums 

 

20V212011 Klavierspēle Ziemeļblāzmas 38 P-9651 

10.06.2014. 71 
62 

20V212021 Vijoļspēle Ziemeļblāzmas 38 P-9654 

10.06.2014. 18 
12 

20V212021 Alta spēle Ziemeļblāzmas 38 P-9655 

10.06.2014. 2 
1 

20V212021 Čella spēle Ziemeļblāzmas 38 P-9656 

10.06.2014. 10 
9 

20V212061 Kora klase Ziemeļblāzmas 38 P-9677 

10.06.2014. 26 
20 

20V212091 Elektroniskā 

mūzika 

Ziemeļblāzmas 38 P-13317 

18.01.2016 8 
7 

20V212011 Akordeona spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2046 

25.11.2019. 
14 

6 

20V212021 Arfas spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2047 

25.11.2019. 
4 

3 

20V212021 Kokles spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2048 

25.11.2019. 
8 

6 

20V212031 Flautas spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2049 

25.11.2019. 
12 

11 

20V212031 Trompetes spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2050 

25.11.2019. 
7 

6 

20V212031 Klarnetes spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2051 

25.11.2019. 
7 

6 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46663&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46666&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46666&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46666&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46667&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46667&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46667&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46668&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46668&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46668&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46690&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46690&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52329&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=52329&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60984&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60984&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60985&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60985&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60985&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60986&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60986&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60986&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60987&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60987&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60987&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60988&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60988&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60989&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60989&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60989&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


20V212031 Obojas spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2052 

25.11.2019. 
6 

4 

20V212031 Mežraga spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2053 

25.11.2019. 
3 

2 

20V212041 Sitaminstrumentu 

spēle 

Ziemeļblāzmas 38 
P_2056 

25.11.2019. 
14 

8 

20V212021 Ģitāras spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2454 

25.05.2020. 
23 

20 

20V212021 Kontrabasa spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2486 

26.05.2020. 
5 

5 

20V212031 Saksofona spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2487 

26.05.2020. 
8 

6 

20V212031 Trombona spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2488 

26.05.2020. 
3 

3 

20V212031 Tubas spēle Ziemeļblāzmas 38 
P_2489 

26.05.2020. 
2 

1 

 

 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. 5 audzēkņiem atskaitīšanas iemesls dzīvesvietas maiņa; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi nav novērota; 

1.2.3. 15 audzēkņiem iemesls nespēja savienot mācības vispārizglītojošajā 

skolā, ar mācībām mūzikas skolā, kā arī lielais interešu izglītības un 

sporta nodarbību piedāvājums. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

nav  

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

nav  

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60990&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60990&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60991&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60991&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60991&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60994&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=60994&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61464&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61464&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61464&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61496&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61496&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61497&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61497&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61497&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61498&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61498&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61498&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61499&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61499&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=61499&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Izglītot radošas personības, topošos mūziķus, mūzikas 

mīļotājus, nākamos Dziesmu svētku dalībniekus – kora dziedātājus, orķestra 

dalībniekus. Latvijas valsts patriotus. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –– Augusta Dombrovska Mūzikas skola ir 

moderns, mūsdienīgs un tradīcijām bagāts kultūrizglītības centrs Vecmīlgrāvī, kas 

piedāvā katram atrast savu radošumu, veidojot pasaules telpā izpratni par augstvērtīgu 

mākslu. Skolas prioritāte ir veidot jēgpilnu mācību un audzināšanas procesu 

harmoniskā vidē. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apguve, veidojot cieņpilnu savstarpējo sadarbību starp audzēkni un 

pedagogu. Skolas moto – Mācies spēlēt, spēlē lai iemācītos! 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti. Audzēkņi piedalījās 

dažādos konkursos gan klātienē, gan attālināti. Sasniegti augsti rezultāti. 

 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Jēgpilna mācību 

procesa 

nodrošināšana 

Kvantitatīvi  

Mācību process atbilstošs mācību 

programmām. 

Kvalitatīvi 

Mācību programmu 

aktualizēšana. 

Sasniegts. 

 

Izaugsme katram 

audzēknim 

Kvantitatīvi  

Motivācija labākiem 

sasniegumiem. 

Kvalitatīvi 

Darbs ar talantīgajiem 

audzēkņiem. 

Sasniegts. 

 

Dalība konkursos Kvantitatīvi  

Dalība konkursos bijusi gan 

klātienē, gan attālināti. 

Kvalitatīvi 

Individuāla pieredze un personīga 

izaugsme. 

Sasniegts. 

 

Augsti sasniegumi Kvantitatīvi  

Ikviena izglītojamā motivēšana 

dalībai konkursos. 

Kvalitatīvi 

Vairākas godalgotas vietas. 

Sasniegts. 

 

 



2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

Mācību programmu 

pilnveidošana 

Kvantitatīvi 

Katra pedagoga darbs pie 

programmas aktualizēšanas. 

Kvalitatīvi 

Pieredzes apmaiņa starp 

pedagogiem. 

 

Individuāla pieeja 

audzēknim 

Kvantitatīvi 

Repertuāra piemērotība indivīda 

dotībām. 

Kvalitatīvi 

Mācību programmas visaptveroša 

apguve. 

 

Augsti sasniegumi 

konkursos 

Kvantitatīvi 

Audzēkņu motivēšana dalībai 

festivālos un konkursos. 

Kvalitatīvi 

Vairāk godalgotas vietas. 

 

Audzēkņu 

motivēšana tālākām 

mācībām 

Kvantitatīvi 

Audzēkņu ieinteresēšana, 

informēšana. 

Kvalitatīvi 

Audzēkņu sagatavošana 

iestājeksāmeniem mūzikas 

vidusskolās. 

 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogiem ir skaidras Valsts noteiktās 

prioritātes kultūrizglītībā. 

Apzināto Valsts kultūrizglītības prioritāšu 

ieviešana skolā. 

Mācību jomu ietvaros pedagogi izvirza 

noteiktus mācību satura apguves rādītājus 

izglītības programmas noslēgumā. 

Skolēni attīsta savas mācīšanās prasmes 

atbilstoši savam vecumposmam un seko 

savai izaugsmei. 



Pedagogi veido sistēmisku pieeju mācību 

sasniegumu paaugstināšanai, veicinot 

optimāla un augsta līmeņa sasniegumus. 

Veicināt katra skolēna individuālo izaugsmi. 

 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem skolēniem ir nodrošinātas vienlīdzīgas 

iespējas izglītības ieguvei. 

Veidot skolā vienotu kopības un pozitīvas 

sadarbības vidi. 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Moderna un funkcionāla skolas ēka un 

apkārtne  

Risināt kopā ar pašvaldību ēkas fasādes 

atjaunošanas programmu. 

Skola veic agrīnu mācību pārtraukšanas 

riskam pakļauto skolēnu apzināšanu. 

Mērķtiecīgs pedagogu kontakts ar audzekņa 

vecākiem vai aizbildņiem. 

 

 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Efektīva un skaidra iekšējās kārtības 

noteikumu sistēma. 

Skolas kopiena iesaistās iekšējās kārtības 

noteikumu pilnveidošanā, papildināšanā, zina 

tos un ievēro. 

Atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem 

darbinieki un skolēni zina procedūras, kā 

rīkoties, lai saņemtu atbalstu un novērstu 

drošības apdraudējumus. 

Izvietot  drošas uzvedības atgādnes. 

Pozitīvas sasvstarpējas attiecības starp visām 

skolā iesaistītajām pusēm. 

Skolā organizēt emocionālo vidi un kopienas 

piederību veidojošus pasākumus. 

Ikviens fiziski un emocionāli skolā jūtas droši. Uzlabota informācijas apmaiņas kārtība 

saziņai ar skolēnu vecākiem. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolai ir plašs dažādu materiāltehnisko 

resursu klāsts. 

Atjaunot materiāltehnisko bāzi. 

Pieejamie resursi tiek prasmīgi izmantoti. Veikt uzlabojumus iekārtu un resursu 

organizēšanā un pieejamībā. 

Digitālās tehnoloģijas tiek integrētas mācību 

procesā. 

Plānot inovatīvas, aizraujošas mācību 

stundas. 

Skolas telpu  un funkcionalitātes atbilstība 

izglītības programmu realizācijai. 

Veidot motivējošu mācību vidi. 



 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. 2021./2022.mācību gadā skolas audzēkņi attālināti piedalījušies vairākos  Latvijas 

mēroga un Starptautiskajos konkursos. Ir gūtas godalgotas vietas. 

4.2. Bajānistes I.Serotjukas (Zviedrija/Ukraina) un pianistes I.Cālītes (Latvija) koncerts 

Augusta Dombrovska Mūzikas skolā. 

4.3. “Džezs, samba un romantika” sitaminstrumentu spēles pedagoga Kārļa Grīnberga un 

draugu koncerts. 

 

Koncerti tika labi apmeklēti. Lielu interesi izrāda arī audzēkņu vecāki. Skolas zāle 

ļoti piemērota koncertiem. Mākslinieki bieži izvēlas muzicēt pie mums. 

 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

5.1. GARMTECH – mājas lapas uzturēšana. 

5.2. Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija. 

5.3. Latvijas Klavieru skolotāju asociācija. 

 

6.Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

• Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide audzināšanas jomā.  

• Sekmēt audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu 

personību. 

• Sekmēt audzēkņa pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem. 

• Sekmēt audzēkņa emocionālo un intelektuālo attīstību. 

• Sekmēt audzēkņu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi 

un   pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē. 

• Stiprināt piederības apziņu un lojalitāti Latvijas valstij un tās Satversmei. 

• Veicināt Latvijas Republikas vēstures, tradīciju, mūsdienu notikumu izpēti. 

• Aktualizēt skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, nodrošinot ikvienam 

bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas. 

• Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties profesionālās ievirzes izglītībā, sekmējot 

kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un 

deju svētku procesā. 

• Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā. 

• Veicināt personības izaugsmi, aktīvas dzīves pozīcijas audzināšanu, līderu īpašību 

attīstīšanu. 

• Tikumisko vērtību izkopšana skolas pasākumos, mācību stundās. Audzināt 

izglītojamos, lai viņi justos kā vienlīdzīgi sabiedrības locekļi.  

 

 

 



6.2. Secinājumi: 

2021./2022.mācību gadā audzināšanas darbs noritēja veiksmīgi. Covid-19 

ierobežojumi skāra darbu I semestrī, II semestrī plānotais īstenots.  

 

5. Citi sasniegumi 

 

7.1 Sasniegumi konkursos. 

 

25.-

30.10.2021. 

VII Starptautiskais konkurss 

ZELTA OLIMPS 

Krievija 

Viktorija Krūzmētra 3.pakāpes diploms 

 

Pedagogs 

Andra Visendorfa 

Oktobris 

2021. 

Valērija Hodukina XII Starptautiskais jauno 

akordeonistu konkurss 

DAUGAVPILS – 2021 

 Artjoms Ščeglovs 1.vieta. 

 

Pedagogs 

Viktorija Kirilova 

02.-

04.12.2021 

XVI P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju 

solistu un klavieru duetu konkurss 

Koknese 

Laura Paegle 2.vieta 

Nikola Ščeglova 3.vieta. 

 

Pedagogs 

Ieva Sāre 

 

 

24.01.2022. Liepājas III Starptautiskais pianistu 

konkurss,,PIANO FREQUENCY 2022 

Liepāja 

Marta Vīksna-3.vieta 

Rūta Rūmniece ATZINĪBA 

 

Pedagogi 

Sandra Briede 

Ieva Sāre 

24.-

26.02.2022. 

III Starptautiskais akordeona mūzikas 

izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas 

konkurss 

Koknese 

Ļevs Šteimaks 1.vieta 

Artjoms Ščeglovs 1.vieta 

Alma Klincāre un Artjoms Ščeglovs 1.vieta 

 

Pedagogi 

Viktorija Kirilova 

Viktorija Kirilova 

Sandra Briede un 

Viktorija Kirilova 

12.-

23.03.2022. 

XII Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno 

pianistu konkurss  

Rīga 

Marta Vīksne 2.vieta 

 

Pedagogs 

Sandra Briede 

15.03.2022. VI Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno 

pianistu konkurss 

Sigulda 

Rūta Rūmniece 1.vieta 

 

Pedagogs 

Ieva Sāre 



02.04.2022. Starptautiskais stīgu instrumentu jauno 

izpildītāju konkurss DIENA AR LIETUVIEŠU 

SKAŅDARBU 

Kauņa 

Viktorija Krūzmētra 1.vieta 

Pedagogs 

Andra Visendorfa 

16.05.2022. Starptautiskais konkurss POLIFONIJA UN ES 

Lietuva 

Maija Asama Abdallaha Džamā 1.vieta 

Pedagogs 

Kristīne Pričina 

13.05.2022. A.Žilinska jauno vokālistu konkurss 

Laura Lange 1.vieta 

 

Līva Kauliņa AR 

Pedagogi 

Andžela Hilo-

Lukševica 

Laimdota Ivule 

 

 

7.2 Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes 

darbu rezultātu izvērtēšanas par 2021./2022.mācību gadu un par sasniegumiem 

valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 
23.01.2020. Valsts konkursa Taustiņinstrumentu spēle 

Akordeona spēle 2.kārta 

Darja Lazareva-2.v. 

Ļevs Šteimaks-2.v. 

Artjoma Ščeglovs-1.v. 

Pedagogs 

Viktorija Kirilova 

30.01.2020. Valsts konkursa Stīgu instrumentu spēle 

Ģitāras spēle 2.kārta 

Andris Veinbergs 

Ivans Hopsu 

Pedagogs  

Olafs Štāls 

12.02.2020. Valsts konkurssTaustiņinstrumentu spēle-

Akordeona spēle fināls 

Artjoms Ščeglovs-1.v. 

Darja Lazareva-2.v. 

Ļevs Šteimaks-3.v. 

 

Pedagogs 

Viktorija Kirilova 

 

 

2020./2021.mācību gadā un 2021./2022.mācību gadā Valsts konkursi nenotika. 

 

 

 
 


