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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

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

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.m

āc.g.  

Izglītojamo 

skaits, 

noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.m

āc.g. 

Nr. Licencēšana

s 

datums 

 

Taustiņinstrument

u spēle 

Klavierspēle 

20V 212 011 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16788 09.05.2018. 56 47+(6*) 

Taustiņinstrument

u spēle Akordeona 

spēle 

20V 212 011 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16789 09.05.2018. 23 18+(5*) 

Stīgu instrumentu 

spēle Vijoles spēle 

20V 212 021 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16790 09.05.2018. 16 14+(1*) 

Pūšaminstrumentu 

spēle Flautas spēle 

20V 212 031 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16791 09.05.2018. 8 7+(1*) 

Pūšaminstrumentu 

spēle Klarnetes 

spēle 

20V 212 031 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16792 09.05.2018. 6 5+(1*) 

Pūšaminstrumentu 

spēle Saksofona 

spēle 

20V 212 031 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16793 09.05.2018. 13 10+(3*) 

Pūšaminstrumentu 

spēle Trombona 

spēle 

20V 212 031 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16795 09.05.2018. 2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle Trompetes 

spēle 

20V 212 031 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16794 09.05.2018. 5 4 

Pūšaminstrumentu 

spēle Tubas spēle 

20V 212 031 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16796 09.05.2018. 1 1 



Pūšaminstrumentu 

spēle Eifonija 

spēle 

20V 212 031 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16797 09.05.2018. 6 3+(1*) 

Sitaminstrumentu 

spēle 

20V 212 041 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-2720 16.06.2020. 2 2 

Vokālā mūzika 

Kora klase 

20V 212 061 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16798 09.05.2018. 14 11+(3*) 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

20V 211 001 Preiļu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

P-16799 09.05.2018. 77 58+(11*) 

 

*audzēkņi – absolventi, kuri tika atskaitīti mācību gada beigās. 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

22 Divas no pedagogiem ir 

devušās bērna kopšanas 

atvaļinājumā, viens 

pieredzes bagāts pedagogs 

uzsāka darbu skolā pilnā 

slodzē, viens daļslodzes 

pedagogs pārtrauca darba 

attiecības, tā vietā darbā 

pieņemts daļslodzē jauns 

pedagogs.  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

0 Visas štata vietas 

2020./2021.māc.g. bija 

nokomplektētas. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

0 Skolā nav izglītības 

psihologs,  speciālais 

pedagogs, sociālais 

pedagogs,  logopēds, 

medicīnas darbinieks utml. 

 

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

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

izglītības iestādes vadītājam): 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti: 

kvalitatīvi 

Sasniedzamie rezultāti: kvantitatīvi 

Nodrošināt mācību 

procesu dažādos 

nepieciešamajos režīmos 

visās skolā licencētajās 

izglītības programmās 

fleksibli reaģējot uz 

situāciju valstī, novadā, 

skolā; 

 

 nodrošināt mācības 

klātienē; 

 nodrošināt mācības 

attālināti (pēc 

nepieciešamības); 

 nodrošināt mācības 

kompleksi: klātienē-

attālināti; 

 izstrādāt papildus 

materiālus dažādām 

situācijām; 

 mācību daļas vadītāji, 

metodiķis un direktors 

akceptē visus trīs 

mācību modeļus; 

 sistemātiski notiek 

mācību procesa 

analīze. 

 Mācības trijos veidos ir gatavi 

realizēt  visi 22 pasniedzēji; 

 Skolā ir aprīkotas vismaz 18 

telpas attālināto nodarbību 

vadīšanai; 

 Ir izstrādāti 1-2 metodiskie 

materiāli katrā nodaļā (mūzika, 

māksla) mācību priekšmetu 

veiksmīgākai apguvei 

 Reizi mēnesī notiek sanāksme, 

kurā tiek apspriesti veiksmes 

stāsti un rasti risinājumi 

problēmsituācijām. 

 

Saglabāt un turpināt 

skolas inicētos 

pasākumus Izcilā 

komponista Jāņa Ivanova 

dienas Preiļos un Jāzepa 

Pīgožņa konkurss ainavu 

glezniecībā jauniešiem, 

veidot to par 

kultūrvēsturisku tradīciju 

novadā; 

 

 Izveidot darba grupu: 

audzēkņi, skolotāji, 

kultūras darba vadītāji, 

pašvaldības pārstāvji, 

skolas vadība 

iepriekšējo pasākumu 

izvērtēšanai un  tālākai 

pasākumu stratēģiskai 

attīstībai; 

 Izvērst konkursu un 

organizēto pasākumu 

reklāmu. 

 Izveidotas divas darba grupas 

iepriekšējo pasākumu analīzei; 

 Caurskatīti un apstiprināti divi 

nolikumi; 

 Jaundarbu konkursos piedalās 

vismaz 30  audzēkņi; 

 

 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.   Izglītības iestādes misija – skola kā profesionālās ievirzes kultūrizglītības centrs, kas 

nodrošina audzēkņiem profesionālo prasmju un iemaņu attīstību plašā instumentspēles 

un dziedāšanas apguves spektrā,  vizuāli plastiskās mākslas jomā, rada kolektīvās 

muzicēšanas iespējas iesaistoties orķestros, koros un ansambļos vai piedaloties 

mākslas studiju darbā, dod iespēju iepazīt sevi interešu izglītības pulciņos un studijās.  

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – radoša, garīgi un emocionāli attīstīta 

personība, kas apgūst pamatzināšanas un prasmes mūzikas vai mākslas jomā un ir 

aktīvs kultūrvides veidotājs un kultūras tradīciju pārmantotājs. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cilvēka cieņa, dzīvība; uzvedības, 

skatuves kultūra; darba tikums, centība un patstāvība. 

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



mācīšanās un attīstība kā kultūras sastāvdaļa 

 

Mērķi, uzdevumi Sasniegtie rezultāti 

Nodrošināt mācību procesu dažādos 

nepieciešamajos režīmos visās skolā 

licencētajās izglītības programmās 

fleksibīli reaģējot uz situāciju valstī, 

novadā, skolā; 

 Vakantajās vietās tika atrasti atbilstoši pedagogi, 

darbinieki un noslēgts darba līgums mācību procesa 

nodrošināšanai; 

 Mācību process tika veikts dažādās formās: klātienē, 

klātienē ar ierobežojumiem, attālināti no mājām, 

attālināti no darba vietas utml. 

 Mācību telpas daļēji aprīkotas ar nepieciešamo 

aprīkojumu (datortehnika, kameras), lai pedagogi 

varētu strādāt no sava kabineta. 

Saglabāt un turpināt skolas inicētos 

pasākumus Izcilā komponista Jāņa 

Ivanova dienas Preiļos un Jāzepa 

Pīgožņa konkurss ainavu glezniecībā 

jauniešiem, veidot to par kultūrvēsturisku 

tradīciju novadā; 

 

 Izsludināts konkurss 3. Jaundarbu konkurss mūzikā 

un mākslā (veltīts komponista Jāņa Ivanova 

piemiņai). 

 Izsludināts konkurss Jāzepa Pīgožņa balva 

jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā.  

 Uzrakstīts un atbalstīts VKKF projekts Latgales 

kultūras programma 2021 Nr. LKP2021/47 Izcilā 

komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos 

Turpināt labiekārtot mācību vidi skolā, 

veicot kosmētisko remontu skolas otrajā 

stāvā; 

 

 Izstrādāts remontdarbu tehniskais projekts; 

 Izsludināts konkurss un iegūts rezultāts par 

būvdarbu veicēju; 

 Projekts pārtraukts finanšu trūkuma dēļ. 

Turpināt karjeras izaugsmes pasākumu 

ciklu organizējot meistarklases, 

meistardarbnīcas, sadarbības koncertus 

un cita veida pasākumus ar reģiona 

profesionālajām vidusskolām un 

augstskolu; 

 

 Konsultatīva tipa tikšanās ar SBDMV pedagogiem 

un audzēkņiem zoom platformā; 

 Netika īstenotas meistarklases sadarbībā ar SBDMV 

epidemioloģisko ierobežojumu dēļ valstī; 

 Nenotika reģionālais vijoļnieku 

konkurss/meistarklases/koncerts Pavasara stīgas 

valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ; 

Iesaistīties novada un reģiona 

organizētajos kultūras pasākumos gan kā 

solistiem, gan ansambļu un kolektīvu 

dalībniekiem/vadītājiem. 

 

 Gandrīz visi skolas pedagogi ir amatiermākslas 

kolektīvu vadītāji un dalībnieki, detalizēta 

informācija par koncertdarbību un kolektīvu vadību 

atrodama pedagogu portfolio. 

 Skolas kolektīvi – pūtēju orķestris un koris piedalījās 

Skolu jaunatnes Dziesmusvētkiem veltītajās 

aktivitātēs.  

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skaidrs Mūzikas un mākslas skolas stratēģiskais 

attīstības plāns; 

 Pastiprināt sadarbību ar skolas 

padomi; 



 Skolas pašvērtēšana ir strukturēta, tā aptver visas darbības 

jomas, tajā piedalās skolas darbinieki, skolas padome, 

vecāki un izglītojamie. 

 Inicēt skolas izglītojamo   

pašpārvaldes veidošanu. 

 Skolai ir strukturēta vadības sistēma, katram vadītājam 

noteikta kompetenču joma; 

 Vadības darbība vērsta uz konstruktīvu sadarbību ar 

pašvaldību, skolas padomi, skolas personālu, 

izglītojamiem un viņu vecākiem; 

 Stabils mehānisms un instrumentu loks informācijas 

apritei; 

 Skaidrs jautājumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas 

mehānisms; 

 Savlaicīgi rīkojumi un adekvāts termiņš to izpildei. 

 Elastīga dažādu funkciju 

delegēšana/aizstāšana/maiņa krīzes 

situācijās. 

 13 izglītības programmu kvalitatīva nodrošināšana; 

 Izglītojamo un pedagogu iesaiste Preiļu, Latgales un 

Latvijas kultūrmantojuma saglabāšanā un tālākā attīstībā. 

 Izvērst darbu pie zēnu dziedāšanas 

tradīciju atjaunošanas Preiļu novadā; 

 Izvērst darbu kolektīvās muzicēšanas 

(orķestru, kora) mākslinieciskā 

snieguma pilnveidei, materiālās 

bāzes pilnveidei, koncertdarbībai 

Preiļu novadā, Latvijā un ārzemēs. 

 Finanšu piesaiste ar dažādu projektu starpniecību; 

 Līgumi ar dažādām institūcijām par saimnieciskās 

darbības veikšanu; 

 Sistemātisks instrumentu remonts un instrumentu bāzes 

paplašināšana. 

 Finanšu plūsmas pārvaldības 

efektīvāka kontrole; 

 Instrumentu materiālās bāzes 

atjaunošana un remonts. 

 

 

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

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir izstrādāta un akceptēta visa obligātā skolas darbu 

reglamentējošā dokumentācija atbilstoši skolas lietu 

nomenklatūrai un ārējo normatīvo aktu prasībām; 

 Visu skolas darbinieku atbildības jomas, pienākumi un 

tiesības noteiktas amatu aprakstos; 

 Izglītojamo un viņu vecāku tiesības un pienākumus skolā 

nosaka atbilstoši nolikumi, kārtības un izglītojamo 

līgums; 

 Ir izveidota darbam droša vide arī pandēmijas apstākļos; 

 Iekšējos normatīvos aktus atjauno atbilstoši reālajai 

situācijai. 

 Izveidot sistēmu nolikumu/kārtību 

caurskatīšanai un aktualizēšanai 

reaģējot uz izmaiņām 

augstākstāvošos likumos.  

 Skolā liela uzmanība tiek pievērsta talantīgo audzēkņu 

padziļinātai apmācībai, dalībai konkursos, koncertos un 

cita veida aktivitātēs; 

 Skolā liela vērība tiek piegriezta pedagoģiskā personāla 

izaugsmei un mūžizglītībai; 

 Atjaunot un izvērst aktivitātes, kuras 

epidemioloģisko nosacījumu dēļ ir 

bijušas pārtrauktas, vai rasti 

risinājumi ne visefektīvākajā 

variantā. 



 Vadītājs bieži uzņemas atbildību ne tikai par izglītības 

procesa kvalitatīvu norisi, bet arī ārpusskolas 

pasākumiem, tostarp ārzemēs. 

 Vadītājs mērķtiecīgi komunicē ar dažādām 

mērķauditorijām: novada vadību, novada kultūras dzīves 

organizatoriem, izglītības pārvaldi un citām institūcijām; 

 Vadītājs sistemātiski komunicē ar skolas vadību, skolas 

padomi, izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagoģisko 

personālu; 

 Vadītājs nereti ir pasākumu, tostarp koncertu, koncertu 

daļu vadītājs 

 Izvērtēt pandēmijas laika 

komunikācijas instrumentus un 

secināt par to efektivitāti. 

 Vadītāja profesionālo ētiku apliecina humānisms, 

pedagoģiskais optimisms, koleģialitāte, tolerance un 

pašaizliedzība. 

 

 Vadītājs īsteno savu darbību izglītības iestādē, ņemot vērā 

valstī noteiktos kultūrizglītības politikas plānošanas 

dokumentus; 

 Skolai ir sava nostāja, savi uzskati un izpratne par 

atsevišķiem procesiem jautājumos par izglītības saturu, 

rezultātiem, kvalitāti utml.  

 Vadītājs popularizē savas izglītības iestādes paveikto kā 

labas prakses piemēru sabiedrībai 

Nepieciešams uzsākt darbu pie skolas 

attīstības stratēģiskā plāna nākamajam 

periodam no 2023. gada. 

 Vadītājam ir plašas zināšanas un izpratne par 

audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, 

 Vadītājam ir vispusīgas zināšanas par pedagoģijas, 

mūzikas pedagoģijas, skolvadības un pārvaldības 

aktualitātēm un pētījumiem.  

 Vadītājs ir SBDMV pasniedzējs un Daugavpils 

Universitātes asociētais profesors, daudzu vietējo un 

starptautisko žūrijas komisiju loceklis. 

Padziļināt profesionālo kompetenci 

dažādos veidos un virzienos. 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Pašvaldība un skola ir ieinteresētas 

sadarbībai, labprāt kontaktējas un risina 

visus radušos problēmjautājumus. 

 Pašvaldības pārstāvis ir skolas padomes 

loceklis. 

 

 Turpināt sadarbību dažādu izglītības un vides 

attīstības projektu izstrādē; 

 Turpināt sadarbību kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā un popularizēšanā. 

 Mērķtiecīga komunikācija ar kultūras 

iestādēm, kas vainagojas kopīgā sadarbībā 

novada iedzīvotāju kultūrizglītības un 

izklaides pasākumu organizēšanā; 

 Mērķtiecīgas  rūpes par iestādes tēlu un 

atpazīstamību sabiedrībā; 

 Turpināt realizēt un pacelt jaunā kapacitātē 

projektus, kuri jau ir izveidojušies kā tradīcija un ir 

skolas paspārnē: Izcilā komponista Jāņa Ivanova 

dienas Preiļos un Jāzepa Pīgožņu ainavu 

glezniecība jauniešiem. 

 Veidot un realizēt koncertprogrammas, izstādes 

pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām; 



 Izglītojamo piederības veicināšana savai 

izglītības iestādei, novadam, pilsētai, 

valstij. 

 Sadarbība ar Rēzeknes un Daugavpils 

vidējās profesionālās izglītības mūzikas 

un mākslas skolām, Daugavpils 

Universitāti un J.Vītola Mūzikas 

akadēmiju satura un metodiskajos 

jautājumos, pedagogu tālākizglītībā un 

profesionālajā pilnveidē. 

 Skola sevi pozicionē ne tikai kā izglītības 

iestāde, bet arī kā kultūrizglītības centrs, 

veidojot sabiedrības pozitīvu attieksmi.  

 Skola  tiek identificēta ar izglītojamo 

individuālajiem sasniegumiem, 

māksliniecisko kolektīvu panākumiem un 

skolas pedagogiem – atpazīstamām 

autoritātēm mākslā un mūzikā. 

 Bagātināt ar koncertnumuriem sadarbības partneru: 

kultūras nama, bibliotēkas, sociālās aprūpes namu 

u.c. iestāžu pasākumus. 

 Izvērst reklāmu pasākumu apmeklētībai skolas 

telpās. 

 

 Starptautiskajā līmenī notiek ikgadēja 

sadarbība ar Utenas Mūzikas un mākslas 

skolu Lietuvā,  Ahtmes Mūzikas un 

mākslas skolu Kohla-Jarvē Igaunijā, 

Parīzes priekšpilsētas Sevres asociāciju 

AIGA Francijā,  Malhoveres luterāņu 

draudzi Vācijā, Ņižinas Mākslas skolu 

Ukrainā, Zambrovas Mūzikas skolu 

Polijā. 

 Profesionālās ievirzes ziņā tiek veidota 

sadarbība ar reģiona mūzikas un mākslas 

skolām,  mūzikas vidusskolām un PIKC 

Saules skolu,  DU, JVLMA. 

 Plašāk un dziļāk izvērtēt skolai saistošos 

priekšlikumus izziņas un inovāciju iedzīvināšanai 

skolā; 

 Turpināt iedziļināties izglītības un kultūrizglītības 

labajos piemēros kaimiņvalstīs, nepieciešamības 

gadījumā adaptēt tos situācijai skolā. 

 

Daudzveidot sadarbības formas ar mūzikas, mākslas 

profesionālās ievirzes un profesionālajām izglītības 

iestādēm dažādos līmeņos. 

 

 Skolā tiek veikta stundu vērošana un 

rezultāti apkopoti stundu vērošanas lapās; 

 Tiek rīkotas dažāda tipa sēdes:  gan nodaļu 

padomes, metodiskās padomes, arī 

atsevišķas darba grupas konkrētu 

projektu, pasākumu,  koncertprogrammu 

iestudēšanai un vadīšanai; 

 konkrētu uzdevumu veikšanai; 

 Ieskaišu, mācību koncertu un citu mācību 

pasākumi rezultāti  tiek vērtēti un analizēti 

kopīgās komisijās ; 

 Ikdiena brīvā diskusiju formā tiek 

apspriesti panākumi, metodiskie 

paņēmieni un problēmsituācijas darbā ar 

izglītojamiem; 

Rosināt pedagogus savas pieredzes apkopošanai 

metodiskos izdevumos, meistarklašu un kursu vadīšanai. 



 Izglītojamo vecāki ir laipni aicināti uz 

skolas koncertiem, izstāžu atklāšanu un 

citiem pasākumiem; 

 Tiek organizētas vecāku sapulces pēc 

nepieciešamības visiem kopā, pa 

nodaļām, pa klasēm, atsevišķām darba 

grupām. 

 Regulārai informācijas apmaiņai ar 

vecākiem ieviesta E-klases sistēma, 

izveidota iestādes mājas lapa. 

Nepieciešams domāt par jauniem sadarbības modeļiem 

ar vecākiem. 

 Skolas padome strādā konstruktīvi arī 

attālināti; 

 Izglītojamie ir aktīvi sabiedriskās dzīves 

organizatori orķestros, korī un mākslas 

dizaina studijā 

 Izvērtēt izglītojamo pašpārvaldes nepieciešamību 

skolā, vajadzības gadījuma inicēt tās izveidi; 

 Paplašināt skolas padomes darba spektru. 

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Visiem pedagogiem ir atbilstoša 

profesionālā kvalifikācija visās skolā 

licencētajās izglītības programmās; 

 Dominē gados jauni pedagogi. 

 Aicināt atsevišķus pedagogus turpināt studēt 

maģistrantūrā, citās radniecībās profesionālās 

programmās, lai paaugstinātu savu kapacitāti. 

 Visiem pedagogiem ir atbilstoši bērnu 

tiesību aizsardzības kursi; 

 Visiem pedagogiem ir izieti audzināšanas 

kursi; 

 Gandrīz visiem pedagogiem ir atsevišķas 

kursu programmas tieši specialitātē vai 

mūzikas teorijā. 

 Pašiem organizēt  vai inicēt  meistarklases, kursus 

retāko instrumentu (eifonijs, tuba, trombons uc.)  

spēlei; 

 Pedagogiem piedāvāt savus izstrādātos kursus, 

meistarklases citu skolu kolēģiem. 

 

 Skolā ir izstrādāta sava profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas kārtība izglītības 

iestādē; 

 60%  pedagogu  strādā uz pilnu slodzi un 

vairāk valstī noteiktā apjoma robežās; 

 Fleksibli tiek veidota darba grafiks 

pedagogiem, kas savieno darbu vairākās 

izglītības iestādēs. 

 Optimizēt profesionālās kvalitātes novērtēšanas 

kārtību izglītības iestādē, padarot to mazāk 

laikietilpīgu komisijas locekļiem. 

 

 Pedagogiem ir brīva izvēle kvalifikācijas 

kursu obligātajam nodrošinājumam (36 

stundas), ko apmaksā skola; 

 Pedagogam ir fleksibīla pieeja studiju un 

darba apvienošanas situācijās; 

 Vēl detalizētāk izanalizēt un izvērtēt katra pedagoga 

potenciālu un iespējamo pienesumu darbam dažādos 

aspektos. 



 Pedagogs var rosināt savas pieredzes 

nodošanas formas un sadarbībā ar skolu 

tās realizēt; 

 

 

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

 

Īsa anotācija Rezultāti 

3.Jāzepa Pīgožņa balva jauniešiem 

Latvijas ainavu glezniecībā 

Konkursu organizē  Preiļu Mūzikas un 

mākslas skola sadarbībā ar  Preiļu vēstures 

un lietišķās mākslas muzeju 

1. Mērķis un uzdevumi: 

1.1. rosināt interesi par Latvijas ainavu 

un tās daudzveidību; 

1.2. attīstīt jauniešu fantāziju un 

radošumu, atklāt jaunus talantus; 

1.3. veicināt Latvijas mākslas skolas 

un mākslas studiju pedagogu 

pieredzes apmaiņu un savstarpējo 

sadarbību; 

1.4. saglabāt izcilā Latvijas ainavista 

Jāzepa Pīgožņa piemiņu, kopt un 

popularizēt ainavas žanru  

glezniecībā. 

 

 

 

 

19.09.2021. Preiļu Kultūras centrā tika 3. Jāzepa 

Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem, 

uzvarētāji. Svētku dienā  jauniešu darbi bija apskatāmi 

KC zālē, bet pēc  nedēļas tie tika izstādīti Preiļu 

Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas zālē.  

Konkursā piedalījās 23 audzēkņu darbi.  

Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā 

jauniešiem galvenā balva aizceļoja uz Rēzeknes Dizaina 

mākslas vidusskolu, trešo vietu ieguva divas Preiļu 

Mūzikas un mākslas skolas audzēknes -  Ieviņa Sprukte 

un  Laura Čerpakovska. 

 

 

Izcilā Latvijas komponista Jāņa Ivanova 

dienas Preiļos 

Projektā iekļautas vairākas aktivitātes:  

 Otrais jaundarbu konkurss mūzikā un 

mākslā - veltīts komponista Jāņa 

Ivanova piemiņai; 

 J. Ivanova piemiņas vietas uzkopšana, 

ziedu nolikšana un piemiņas brīdis 

Preiļu novada Preiļu pagasta Babros; 

 Izstāde Jānis Ivanovs krāsās un 

skaņās; 

 

 

Jaundarbu konkursā mūzikā un mākslā darbus iesūtīja 46 

audzēkņi no 7 mūzikas un mākslas skolām. 6. oktobrī  

Jāņa Ivanova piemiņas vietas Preiļu novada Babros 

uzkopšanā piedalījās 4 bērni un trīs pieaugušie; piemiņas 

brīdis pie pieminekļa – piedalījās Preiļu Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņi, pedagogi un Preiļu novada citi 

iedzīvotāji – kopā 31 cilvēks. Izstāžu zālē tika izstādīti 

apskatei 37 darbi mākslā. Piemiņas pasākumā Preiļu 

Kultūras centrā zālē,  bija apmēram 60 klausītāji zālē un 

20 klausītāji balkonā. Ievērojot Covid – 19 prasības tas 



 Jāņa Ivanova piemiņas pasākums 

(konkursa laureātu paziņošana, 

simfoniskās mūzikas koncerts Preiļu 

kultūras centra lielajā zālē) 

gandrīz bija maksimālais pieļaujamais skaits. 

Apmeklētāji  pārsvarā mūzikas un mākslas skolas  

audzēkņi ar vecākiem un skolotājiem, Aglonas bazilikas 

Kora skolas audzēkņi un pedagogi, preilieši – pieaugušie 

un seniori  

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas projekts 

sadarbībā ar Preiļu novada mūzikas 

attīstības biedrības “Kamille” “Tautas 

tērpu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu korim” (Nr.19-03-

AL21-A019.2205-000004) tika iesniegts un 

atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma „Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju”  ietvaros. 

 

No pelēka mākslīgā linu auduma tika izgatavoti 45 

meiteņu tērpu komplekti (triju veidu kleitas, jostas, 

rokassprādzes un galvasrotas) un trīs zēnu tērpu 

komplekti (krekli un bikses).  

 

VKKF projekts “Preiļu Mūzikas un 

mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” (Nr. 2021-1-MDM-M02027)  

Projekta mērķis:  sekmēt izglītības 

iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanu pūšaminstrumentu 

izglītības programmās, paralēli ceļot pūtēju 

orķestra kapacitāti  orķestra muzicēšanas 

tradīciju kopšanā Preiļu novadā. 

Tika iegādāta trompete (Yamaha YTR3335) un trombons 

(Yamaha YSL354E).  Kopējais projekta 

finansējums  sastādīja 1200.00 Eur.  Iegādājoties 

projektā minētos instrumentus skolai pavērās plašākas 

iespējas uzņemt audzēkņus šajās specialitātēs.  

VKKF projekts Keramikas 

apdedzināšanas krāsns iegāde Preiļu 

Mūzikas un  Mākslas skolai 

Īstermiņa mērķis –  nodrošināt Izglītības 

programmas  Vizuāli plastiskā māksla 

mācību priekšmeta Veidošana mūsdienīgu, 

laikmetam atbilstošām tehnoloģijām 

nodrošinātu mācību vidi, kas sekmētu 

izglītības iegūšanu un profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanu Preiļu 

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt 

vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un 

konkurētspēju, veidojot un uzlabojot Preiļu 

Mūzikas un Mākslas skolai nepieciešamo 

materiāli tehnisko bāzi, tādējādi radot 

iespējas gan meistarklašu, dažādu 

pasākumu, projektu izstrādei, gan jaunu 

interešu izglītības programmu atvēršanai 

mūžizglītības kontekstā, gan paplašinot 

audzēkņu iespējas apgūt dažādas 

 

 

 

Tika iegādāta Elektriskās keramikas apdedzināšanas 

krāsns KITTEKC CB60Double. Kopējais projekta 

finansējums  sastādīja 1700.00 Eur. Krāsns tiek 

izmantota mācību procesa un meistardarbnīcu 

vajadzībām. 

 



veidošanas tehnikas, tostarp klasiskās 

keramikas un modernās keramikas jomā. 

 

Aktivitātes Latvijas Pašvaldību savienības 

un Austrumu partnerības valstu – Gruzijas 

un Ukrainas attīstības projekta ietvaros. 

Radošajās aktivitātēs no Latvijas piedalījās 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Valkas 

mūzikas skola un Kuldīgas mūzikas skola 

Preiļu mūzikas skolas koris piedalījās online video 

dziesmas apguvē un ieskaņošanā, mākslas nodaļas 

audzēkņi piedalījās zīmēšanas konkursā. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Noslēgts sadarbības līgums ar Preiļu pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa” (no 

01.09.2012). 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Audzināšanas darba saturs ietver prioritātes: 

 Skolēnu mācību darba rezultātu uzlabošana, veicinot skolēnu atbildīgu attieksmi pret 

izglītību; 

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes kompetences veidošana; 

 Koncertuzstāšanās kultūras veidošana; 

 Cieņa pret dzīvību, sevi un citiem, veselību,  atbildīga  rīcība  Covid 19   apstākļos. 

 

6.2.Audzināšanas darba saturs ietver ieteicamās audzināšanas darba tēmas: 

 Pilsoniskā audzināšana; 

 Saskarsmes kultūras pamatu veidošana; 

  Veselīga dzīvesveida, drošības izjūtas veicināšana; 

  Izglītība kā vērtība, karjeras izvēle; 

 Nacionālās kultūras izkopšana un attīstīšana.  

 

6.3. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas: 

 attālinātā mācību režīmā komplicēti strādāt ar audzināšanas jautājumiem; 

 attālinātā mācību režīma dēļ nenotika virkne aktivitāšu saistītas ar koncertuzstāšanos 

un skatuves kultūru “Esmu mākslinieks” un labdarībai veltītās aktivitātes “Dāvā prieku 

citiem!” 

 Interesanti un atzinīgi no audzēkņu un pedagogu puses tika novērtēti pasākumi “1. 

oktobris – Starptautiskā mūzikas diena!”, J.Ivanova dienai veltītie pasākumi, kuros tika 

aktualizēti mūziķa/mākslinieka profesijas prestižs, novada kultūrvērtību apzināšanās, 

mūzika/māksla kā vērtības loma  dzīvē. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

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

 Preiļu Mūzikas un mākslas skola veica akreditāciju: tika akreditēta gan iestāde, 

gan vadītājs un 12 izglītības programmas. Ekspertu vērtējums ir “labi” un “ļoti 



labi”, arī klātienē pārrunas ar ekspertiem motivē jauniem izaicinājumiem un 

radošiem projektiem. 

 Apgūts XII Skolu jaunatnes dziesmusvētku repertuārs korim un orķestrim, kas 

apliecina pašaizliedzīgu kolektīvu vadītāju un dalībnieku darbu. Līdzdalība valsts 

noteiktajās aktivitātēs saistībā ar šiem svētkiem.  

   Skolu pabeidza visi 33 audzēkņi (22 – mūzikā un 11- mākslā), trīs no viņiem 

iestājās profesionālajās vidējās izglītības iestādēs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


