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Vispārējs skolas raksturojums
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola dibināta kā filiāle Rūjienas mūzikas
skolai 1988. gada 3. septembrī, patstāvīga ar 1992. gada 1. septembri (Mazsalacas
pilsētas TDP 1992. gada 17. jūnija valdes sēdes lēmums Nr. 48. „Par Rūjienas mūzikas
skolas Mazsalacas filiāles pārņemšanu no bilances uz bilanci”).
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola ir izglītības iestāde, kas organizē un
patstāvīgi īsteno profesionālās ievirzes izglītības procesu.
Iestādei ir LR Izglītības kvalitātes dienesta izglītības iestādes reģistrācijas
apliecība Nr. 4474902330, izdota 03.09.2015.
Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir iestādes dibinātāja apstiprināts
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS( apstiprināts Mazsalacas pilsētas
domes sēdē un saskaņots ar valsts kultūrizglītības centru 1998. gada 10. martā).
Nolikums pārstrādāts 2013. gadā un apstiprināts Mazsalacas novada pašvaldības
domes sēdē, protokols Nr. 22 no 2013. gada 20. novembra. Grozījumi izdarīti ar
14.11.2019. lēmumu Nr.35/2019 .

Profesionālās ievirzes programmas
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās izglītības
programmas, kuras ir izstrādātas atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības
prasībām. Visas programmas ir licencētas Izglītības zinātnes ministrijas profesionālās
izglītības administrācijā. Izglītības programmām ir noteikti vispārīgie un specifiskie
mērķi, programmas apguves kvalitātes novērtēšanas formas, tālākizglītības iespējas,
mācību plāns, programmas īstenošanai nepieciešamie materiālie līdzekļi un
programmas īstenošanai nepieciešamās pedagogu kvalifikācijas apraksts.
Skola īsteno mācību programmas mūzikā un mākslā:
Programmas
Programmas kods Licences Nr.
Izsniegšanas
nosaukums
dat.
1.
Klavierspēle
20V 212 01 1
P-16553
09.02. 2018.
2.
Trompetes spēle
20V 212 03 1
P-16559
09.02. 2018.
3.
Saksofona spēle
20V 212 03 1
P- 16558
09.02. 2018.
4.
Klarnetes spēle
20V 212 03 1
P- 16557
09.02. 2018.
5.
Flautas spēle
20V 212 03 1
P- 16556
09.02. 2018.
6.
Vijoļspēle
20V 212 02 1
P- 16554
09.02. 2018.
7.
Vizuālā māksla
20V 211 00 1
P- 16552
09.02. 2018.
8.
Kokles spēle
20V 212 02 1
P- 16555
09.02. 2018.
Programmas tiek īstenotas divās adresēs: mūzika - Pasta ielā 3A un mākslas programma
- Parka ielā 31.
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Personāls
Skolas vadība:
Direktors 0.9 slodzes
Direktora vietnieks mācību darbā mākslā 0.25 slodzes
Direktora vietnieks mācību darbā mūzikā 0.25 slodzes
Kopā Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā nodarbināti 16 pedagogi.
Profesionālās ievirzes programmās mūzikā strādā 9 pedagogi ( 1no viņiem pašlaik
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā) un mākslā 5 pedagogi.
Interešu izglītības nodarbības vada vēl 2 pedagogi.
Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki:
apkopēja mūzikas nodaļā 0.5 slodzes,
apkopēja un dežurante mākslas nodaļā 0.7 slodzes,
sētniece un kurinātāja mūzikas nodaļā 0.5 slodzes.

Audzēkņu skaits
2019./20. mācību gadā Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā mācās 86 audzēkņi – 36
mūzikā un 50 mākslas nodaļā .
Audzēkņu skaita dinamika pēdējos 6 gados
2014./15. 2015./16. 2016./17.
Audzēkņu 51
59
56
skaits
(mūzikā)
Audzēkņu 49
45
59
skaits
( mākslā)
Kopā
100
104
115

2017./18. 2018./19. 2019./20.
45
42
36

61

60

50

106

102

86

Interešu izglītības programmas
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola piedāvā interešu izglītības programmas
pirmsskolas vecuma bērniem:
Interešu
Mērķauditorija
Programmas mērķis
Dalībnieku skaits
izglītības
2019./20.m.g.
programma
Vizuālās
5-6 gadus veci Iepazīstināt pirmsskolas
14
mākslas
bērni
vecuma bērnus ar mākslas
pulciņš
skolu, attīstīt radošumu,
pacietību, trenēt sīko
muskulatūru
caur
dažādiem
rokdarbiem,
iepazīstināt ar dažādiem
mākslā izmantojamiem
materiāliem
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Muzikālā
mazuļu skola

6 mēnešus – 3 Attīstīt mazuļu dzirdi,
gadus veci bērni
valodu,
kustību
koordināciju, ritma izjūtu.
Veidot muzikālo gaumi,
prasmi ieklausīties un
sadzirdēt,
atdarināt
skaņas, sadarboties. Radīt
apstākļus
vecāku
pieredzes apmaiņai un
savstarpējai
komunikācijai,
mācīt
vecākiem rotaļas un
dziesmas bērnu attīstībai.
Mazo mūziķu 5-6 gadus veci Veidot muzikālo gaumi,
akadēmija
bērni
prasmi klausīties un
sadzirdēt, dziedāt un veikt
ritma
vingrinājumus.
Iepazīstināt ar dažādiem
mūzikas instrumentiem,
to vēsturi, skanējumu,
izmēģināt
dažādus
instrumentus
darbībā.
Iepazīstināt ar klasisko
mūziku.

20

14

Skolas piedāvājumi un kvalitatīvie rādītāji
Skola 2019./20. mācību gadā ir uzsākusi sadarbību ar Mazsalacas vidusskolu izveidojot
dziedošos sastāvus: 1.-4. klašu kori (26 dalībnieki),
5.-6. klašu ansambli (16 dalībnieki), kur apvienoti gan
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kolektīvajā muzicēšanā, gan
Mazsalacas vidusskolas audzēkņi interešu izglītībā.
Skolā notiek kolektīvās muzicēšanas nodarbības visās instrumentu grupās.
Vijoles spēlē kolektīvās muzicēšanas nodarbības notiek arī kopā ar Rūjienas Mūzikas
skolu.
Audzēkņiem mācību prakses ietvaros 2019./20.mācību gadā tiek piedāvātas viesošanās
Lielajā Ģildē – Cīrihes ( Šveice) jauniešu simfoniskā orķestra koncerts ( 30 dalībnieki
no MMms)
Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja apmeklējums
Ekskursija pa Latvijas Nacionālās Operas un Baleta ēku gida vadībā ( Tēls, telpa,
scenogrāfija – valsts konkursa tēma mākslā 2019.20.) ( 50 dalībnieki no MMms)
Baleta izrāde “Riekstkodis” Latvijas Nacionālajā Operā un Baletā( 50 dalībnieki no
MMms)
Viesošanās pie vietējiem Mazsalacas amatniekiem ( vaska sveču liešana, aušana stellēs)
Vinčesteras ( Lielbritānija) zēnu kora koncerts Sv. Jāņa baznīcā Rīgā ( 30 dalībnieki no
MMms)
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Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzeja apmeklējums, tekstila apdrukas darbnīca ( 30
dalībnieki no MMms)
Skola piedāvā saviem audzēkņiem lietot skolas mūzikas instrumentus
Audzēkņi tiek nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem gan mākslā,
gan mūzikā
Audzēkņiem ir iespēja izmantot skolas mācību telpas ārpus stundu laika
Skola sadarbojas ar Mazsalacas novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm,
kultūras iestādēm un citām novada iestādēm, rīkojot izstādes, koncertus un sniedzot cita
veida pienesumu ( apsveikumi slimnīcas iemītniekiem, u.c.)
Skola piedalās novada kultūrvēsturisko objektu saglabāšanā izvietojot gleznojumus
aiznagloto logu un durvju ailās.
Skola veido visu audzēkņu un pedagogu kopīgu Ziemassvētku uzvedumu, kur piedalās
mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes audzēkņi un pedagogi, visas interešu
izglītības grupas un apvienotie Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas un Mazsalacas
vidusskolas dziedošie sastāvi. Pasākumu bauda audzēkņu vecāki un ikviens interesents.
2019.gada uzvedums “Kaķīša dzirnavas” - K. Skalbes 140. jubilejā ne tikai ļāva baudīt
audzēkņu profesionālo varēšanu, bet audzināja laipnību, līdzcietību, ģimenes vērtību
un mīlestību.

Skolas vides raksturojums
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola ir izvietota divās ēkās.
Mākslas programma tiek realizēta skaistā muižas ēkā, kas ir kultūras piemineklis un
pati par sevi ar lakoto koka grīdu un gaumīgajiem koka logiem rada mākslas apguvei
piemērotu vidi. Audzēkņiem tiek nodrošinātas mājīgas, estētiskas mākslas klases,
atpūtas telpa un pagrabstāvs lielformāta darbu radīšanai. Skolas pilnveide ir pastāvīgā
procesā, ar laiku paredzēts izbūvēt arī otro stāvu ar dabisko apgaismojumu zīmētavas
un gleznotavas vajadzībām. Skola ietilpst Valtenberģu muižas teritorijā, Salacas upes
krastā, senā muižas parka liepu ieskauta. Tā ir ērti pieejama audzēkņiem, jo atrodas
blakus Mazsalacas vidusskolas ēkai.
Mūzikas nodaļas mājvieta ir pilsētas centrā, blakus autobusa pieturai, senu koku paēnā.
Mūzikas programmas apguve notiek renovētā bijušā sadzīves pakalpojumu ēkā, kur
šobrīd divos stāvos iekārtotas estētiski pievilcīgas klašu telpas, zāle koncertiem un
pasākumiem, atpūtas telpa skolēniem un skolotāju istaba. Skolas ēkā ir vides
pieejamība arī personām ar speciālām vajadzībām.
Skolas ēku no ceļa atdala dekoratīvs žogs. Uz ceļa pie skolas ir uzstādītas atbilstošas
ceļazīmes, kas brīdina par bērnu klātbūtni.
Skola ir aprīkota ar signalizāciju. Skolas apkārtne ir estētiski sakopta, pie skolas ir
automašīnu stāvvieta.
Abas Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas ēkas ir aprīkotas ar durvju kodu, lai skolā
nodrošinātu drošību un kārtību, kā arī visām ugunsdrošības prasībām atbilstošo
aprīkojumu. Skola atbilst veselības inspekcijas prasībām.

Skolas finansiālais nodrošinājums
Dibinātājs nosaka kārtību, kādā skola tiek finansēta no Dibinātāja finanšu līdzekļiem
un valsts mērķdotācijas, nosakot finanšu līdzekļus skolas uzturēšanai, saimniecisko
izdevumu segšanai un personāla darba algām. Skolas budžeta tāmes apstiprina
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Dibinātājs. Visa skolas finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti Dibinātāja
Grāmatvedības un finanšu nodaļā saskaņā ar skolas Nolikumu.

Skolas vīzija, misija, vērtības
Vīzija
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola – kultūrizglītības mācību iestāde ar estētiski
sakoptu vidi un kvalitatīvu materiālo nodrošinājumu, kurā ikvienam audzēknim
muzikālu un māksliniecisku izaugsmi ļauj piedzīvot profesionāli, radoši un motivēti
pedagogi.
Misija
Kvalitatīvu un daudzveidīgu mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmu nodrošināšana novadā veidojot kulturālu sabiedrību.
Vērtības
Atbildība – skolas attīstību balstīt atbildībā pret savu darbu gan pedagogiem, gan
audzēkņiem – atbildība par izdarīto izvēli, atbildība par izdarīto darbu, pateikto vārdu.
Atbildīga rīcība ir priekšnoteikums kvalitatīvam rezultātam.
Attīstība – būt nepārtrauktā attīstībā pilnveidojot mācību programmu piedāvājumu,
pedagogu zināšanas un pieredzi, mācību metodes un paņēmienus. Attīstīt audzēkņu
individuālās spējas, talantus, radošo potenciālu.
Sadarbība – sadarbība muzikālās un mākslinieciskās izaugsmes veicināšanai,
savstarpējai bagātināšanai. Sadarbība kolektīvās muzicēšanas dažādās izpausmēs, laba
sadarbība mākslas un mūzikas programmu ietvaros, papildinot vienai otru. Sadarbība
pedagogu kolektīvā, laba sadarbība pedagogiem ar audzēkņiem un viņu vecākiem.
Sadarbība ar dažādiem partneriem un citām skolām.
Cieņa – skolas darbību un attīstību balstīt cieņpilnās attiecībās un saskarsmē starp
audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem. Ar cieņu izturēties pret savu un citu darbu. Ar
cieņu izturēties pret vidi un savu ģimeni, skolu – cilvēkiem un lietām. Cienīt savu un
citu laiku.

Skolas prioritāte, mērķi, uzdevumi, to novērtēšanas kritēriji
Skolai ir izstrādātas prioritātes, kurām pamatā ir Mazsalacas novada attīstības
programmā 2019.–2025.gadam izvirzītie mērķi, kas norādīti attīstības programmas III
Rīcības plānā.
Prioritāte
Mērķi

Uzdevumi

Pieejama un kvalitatīva profesionālās ievirzes izglītība
•
•
•
•

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītību
Pilnveidot materiāltehnisko bāzi
Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītību
Kvalitatīvi realizēt profesionālās ievirzes programmas
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•
•
•
•
Novērtēšanas
kritēriji

•
•
•
•
•

Dot iespēju ikvienam bērnam piedzīvot muzikālu un
māksliniecisku izaugsmi, apgūstot zināšanas un iemaņas
attiecīgajā specialitātē
Veicināt katra audzēkņa personības veidošanos un
attīstību
Pilnveidot materiāltehnisko bāzi budžeta ietvaros
Nodrošināt interešu izglītības piedāvājumu, kas
iepazīstina ar skolas piedāvātajām profesionālās ievirzes
programmām un sagatavo tām
Pedagogi pārzina profesionālās ievirzes izglītības
programmas un kvalitatīvi tās īsteno mācību procesā
Skolā īstenotās mācību programmas atbilst licencētajām
izglītības programmām
Materiāltehniskais nodrošinājums veicina kvalitatīvas
izglītības ieguvi un estētiskas, drošas un funkcionālas
vides pieejamību
Interešu izglītības programmas sniedz priekšstatu par
mūzikas un mākslas izglītību un sagatavo profesionālās
ievirzes izglītības programmu apgūšanai
Skolas audzēkņu skaita palielināšanās vai samazināšanās
proporcionāli vidusskolas audzēkņu skaitam

Skolas darba pašvērtējums, SVID analīze
•

•
•

•

Stiprās puses
Skolas ēkas estētiski pievilcīgas,
drošas un izvietotas tuvu
vispārizglītojošai skolai un
pilsētas centram
Teicams materiāltehniskās bāzes
nodrošinājums, kas nemitīgi tiek
pilnveidots
Audzēkņiem iespēja izmantot
mācību telpas un instrumentus
profesionālajai pilnveidei arī
ārpus stundu laikiem
Daudzveidīgs mācību prakses
piedāvājums kultūrizglītībā –
simfoniskā orķestra koncerts
Lielajā Ģildē, baleta izrāde
Latvijas Nacionālajā Operā un
Baletā, ekskursija pa Latvijas
Nacionālās Operas un Baleta
namu - scenogrāfija, vide, tēls;
izstādes un radošās darbnīcas
Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā un Dekoratīvās Mākslas
un Dizaina muzejā; viesošanās

•
•
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Vājās puses
Skolēnu skaita samazināšanās,
kam par iemeslu ir:
1.sociālekonomiskā situācija
novadā – vecākiem nav darba
vietu, kas veicina ģimeņu
pārcelšanos uz lielākām pilsētām
vai citām valstīm,
2. konkurence starp bagāto
interešu izglītības piedāvājuma
klāstu novadā – basketbols,
florbols, tautiskās dejas, hiphop
dejas, popgrupas, u,c.
3. profesionālās ievirzes
izglītības laikietilpība un
prasības salīdzinājumā ar
interešu izglītību
4. paaudžu maiņas īpatnība
informāciju un zināšanas uzņemt
viegli, pastarpināti, bez piepūles,
centības un pacietības, izvēloties
vieglāko un sev ērtāko ceļu,
5. izvēle savu brīvo laiku pavadīt
ekrānos nevis realitātē

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

pie novada amatniekiem,
praktiskas nodarbības( vaska
sveču liešanā, aušanā),
Vinčesteras zēnu kora koncerts
Sv. Jāņa baznīcā Rīgā
Sadarbība ar Mazsalacas
vidusskolu - kopīgs koris,
ansamblis; koncertēšana skolas
pasākumos ( Cēsu Skolēnu rotas
karoga maiņas pasākums, Valsts
svētku pasākumi, semestra
noslēguma, Mātes dienas
pasākumi)
Sadarbība ar novada kultūras un
izglītības iestādēm, sociālo
dienestu, slimnīcu, pašvaldību–
izstādes, apsveikumi, koncerti
Atsaucīgs, saliedēts pedagogu
kolektīvs
Pašvaldības atbalsts
Laba sadarbība ar audzēkņu
vecākiem
Pirmsskolas vecuma bērniem
iespēja iepazīties ar mākslas un
mūzikas programmām,
piedāvātajām iespējām,
personālu, skolas telpām un vidi
Audzēkņiem iespēja saņemt
papildu konsultācijas un atbalstu
no pedagogiem
Audzēkņu brīvā laika lietderīgai
pavadīšanai ir iekārtota atpūtas
un darba telpa, kā arī atpūtai
izmantojama teritorija ap skolu
Skolā tiek pilnveidots kolektīvās
muzicēšanas darbs
Kolektīvā muzicēšana notiek arī
sadarbībā ar Rūjienas Mūzikas
skolu ( vijole)
Notiek pedagogu savstarpējā
pieredzes apmaiņa starp Rūjienas
Mūzikas skolas, Rūjienas
Mākslas skolas, Gaujienas,
Smiltenes Mūzikas skolas,
Valmieras Dizaina un Mākslas
vidusskolas, Mazsalacas
vidusskolas un Mazsalacas
pirmsskolas izglītības
pedagogiem

•

•

•
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6. atšķirīga vērtību sistēma daļā
sabiedrības, kas nosaka vecāku
izvēles, līdz ar to bērnu iespējas
Profesionālu pedagogu trūkums
jaunu profesionālās ievirzes
programmu izveidei un
īstenošanai
Ierobežota telpa mākslas
programmas realizēšanai,
nepieciešama jumta stāva izbūve,
nav zāles
Lietveža trūkums, kas ierobežo
direktora iespēju laiku veltīt
stratēģiskās plānošanas un
attīstības jautājumiem,
sadarbībai ar pedagogiem un
audzēkņiem, skolas darba
pilnveidei, tā vietā ilgu laiku
pavadot ikdienas dokumentu
sagatavošanai, apstrādei un
apritei starp skolu un dažādām
sadarbības iestādēm

•

•

•

•

Pedagogi aktīvi piedalās
profesionālās pilnveides kursos
Iespējas
Paplašināt mākslas skolas ēku
izbūvējot jumta stāvu ar jumta
logiem iegūstot lielisku telpu ar
dabisko apgaismojumu
zīmēšanas un gleznošanas
nodarbībām, tā atslogojot 1.
stāva telpas un rodot vietu skolas
zālei
Apzināt novada iedzīvotāju
vēlmes, intereses un vajadzības
jaunu profesionālās izglītības
programmu izstrādei,
licencēšanai un ieviešanai
Izmantojot atrašanās vietu
pierobežā, paplašināt sadarbību
starptautiskā mērogā, pirmkārt,
ar Igaunijas mākslas un mūzikas
profesionālās izglītības iestādēm
savstarpējai pieredzes apmaiņai
un bagātināšanai

•

•
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Draudi
Turpmākā skolēnu skaita
samazināšanās proporcionāli
iedzīvotāju skaita
samazinājumam novadā un
skolēnu skaitam vispārizglītojošā
skolā
Pedagogu trūkums jaunām
profesionālās ievirzes izglītības
programmām

Rīcības plāns pamatjomās
Īstenošanas Finansēju Atbildīgās
termiņš
ms
personas
1.pamatjomas Mācību saturs
Mērķis 1: Veikt Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas, tās realizēto profesionālās
izglītības programmu un direktora akreditāciju
Rīcības virziens 1: Sagatavot skolas un direktora akreditācijai nepieciešamo
dokumentāciju, plānot un īstenot akreditācijas norisi
U1:
Akreditēta mācību Īstenoti
2020
4500.00
Skolas
Skolas
iestāde,
Ministru
direktore,
akreditācija
profesionālās
kabineta
direktora
ievirzes izglītības noteikumi
vietnieki
programmas:
Nr.831
sadarbībā
1.Klavierspēle
„Kārtība, kādā
ar
2.Trompetes spēle
akreditē
pedagogiem
3.Saksofona spēle
izglītības
4.Klarnetes spēle
iestādes,
5.Flautas spēle
eksaminācijas
6.Vijoļspēle
centrus
un
7.Kokles spēle
citas Izglītības
8.Vizuāli plastiskā likumā
māksla
noteiktās
un veikts skolas institūcijas,
direktores
vispārējās un
novērtējums.
profesionālās
izglītības
programmas”
Uzdevums

Rezultatīvais rādītājs

2021
2022

Pēc
nepiecieša
mības –
jaunu
programm
u
akreditācij
a

Rīcības virziens 2: Īstenot izglītības programmu prasības mācību prakses nodrošināšanā
mūzikā un mākslā
U2:
Īstenotas izglītības Mācību
2020
1200.00
Mācību
programmu
prakses mākslā
prakšu
prasības
–
muzeji,
nodrošināšan
izstādes,
a mūzikā un
izrādes
mākslā
( scenogrāfija, 2021
1200.00
tērpi)
2022
1200.00
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Rīga
2x,
Valmiera3x,
Sēļi, Rūjiena.

Mācību
prakses mūzikā 2020
–
koncerti,
operas, baleta,
teātra izrādes.
( 13.02.20. –
Ekskursija gida
vadībā
pa
Latvijas
Nacionālo
Operu
–
aizkulises,
dekorācijas,
telpas,
scenogrāfija ,
baleta izrāde
“Riekstkodis”
15.02.20.
Vinčesteras
zēnu
kora
koncerts Rīgā, 2021
Sv.
Jāņa 2022
baznīcā,
mākslas
darbnīca
Dekoratīvās
mākslas
un
Dizaina
muzejā,
turpmākais –
pēc pasākumu
piedāvājuma.

1200.00

1200.00
1200.00

Rīcības virziens 3: Nodrošināt interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā, ņemot
vērā pieprasījumu
U3:
Piedāvātas interešu 1.Muzikālā
2020
450+nodo Skolas
Interešu
izglītības
mazuļu skola 6
kļi
direktore,
izglītības
nodarbības, kas dod mēn.-3g.v.
direktora
programmu
iespēju mūziku un mazuļiem un
450+nodo vietnieki
piedāvājums mākslu apgūt arī viņu vecākiem
kļi
mākslā un
pirmsskolā,
lai 2.
Mākslas
mūzikā
sagatavotos
nodarbības 5sadarbībā ar
profesionālās
6g.v.bērniem
interešu
12

ievirzes
programmu
apguvei.

3.
Mazo
mūziķu
akadēmija 56g.v.bērniem
Esošo un pēc 2021
nepieciešamība 2022
s
–
jaunu
programmu
piedāvājums

450+nodo
kļi
Iepriekšmi
nēto un
pēc
pieprasīju
ma –
jaunu
programm
u
finansēšan
a

Rīcības virziens 4: Pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju
U4:
Pedagogi
Obligātā
2020
600.00
Skolas
piedalījušies
profesionālā
2021
600.00
pedagoģiskā
kvalifikācijas kursos pilnveide 36 2022
600.00
personāla
likumdošanā
stundas
3
kvalifikācijas noteiktajā kārtībā un gados
un
paaugstināša papildinājuši
zināšanu
nas kursi un profesionālās
iegūšana
semināri
zināšanas
U5:
Pedagogu
pieredzes
apmaiņa
pedagoģiskaj
ās sēdēs.

Ir iegūta jauna Jaunu atziņu un Pastāvīgi
pieredze un atziņas metožu
pielietojums
mācību procesā

izglītības
pedagogiem

-

Skolas
direktore

Skolas
direktore,
direktora
vietnieki
sadarbībā
ar
pedagogiem

2.pamatjomas Mācīšana un mācīšanās
Mērķis 2: Veicināt Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu iegūto zināšanu un
prasmju pielietošanu dzīvē
Rīcības virziens 5: Zināšanu un prasmju pielietojums praksē
U6:
Dalība
dažādos Veicināta
Pastāvīgi
Skolas
Sadarbības
pašvaldības iestāžu sadarbība starp
direktore,
veicināšana
rīkotajos
pašvaldības
direktora
ar
pasākumos
iestādēm,
vietnieki
pašvaldības
skolas
tēla
sadarbībā
iestādēm, kā
popularizēšana
ar
arī audzēkņu
.
Kultūras
pedagogiem
dalība
dzīves
un
kultūras
pasākumu
pašvaldības
centra „Youth
kuplināšana
iestādēm
Jazz Band”
apkārtējos
pagastos
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Audzēkņu
2020
600.00
Skolas
skaita noturība, 2021
600.00
direktore,
kontakts
ar 2022
600.00
direktora
vecākiem,
vietnieki
abpusēja
sadarbībā
sadarbība.
ar
Vecāku
pedagogiem
sapulces
mūzikā
un
mākslā,
Mūzikāvismaz
divi
koncerti gadā,
viens koncerts
kultūras centrā,
otrs
skolā.
Mākslas
nodaļai vismaz
divas izstādes
gadā. Mākslas
pavasaris,
atvērto durvju
dienas
3.pamatjomas Audzēkņu sasniegumi
Mērķis 3: Nodrošināt Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu konkurētspēju
Rīcības virziens 6: Piedalīties konkursos, festivālos, skatēs
U8:
Skolas
Audzēkņu
2020
300.00
Skolas
Dalība valsts atpazīstamība,
sasniegumu
2021
300.00
direktore,
un
citu LNKC norādījumu veicināšana,
2022
300.00
direktora
iestāžu
izpilde, audzēkņu motivētas
vietnieki
rīkotajos
sasniegumu
personības
sadarbībā
konkursos,
veicināšana
veidošana.
ar
festivālos
Obligāta
pedagogiem
mūzikā.
piedalīšanās
Dalība Valsts
Valsts
konkursā,
konkursā ( ja
skatēs
attiecīgajā
mākslā
izglītības
programmā
šajā gadā tiek
piedāvāts ).
4.pamatjomas Atbalsts audzēkņiem
Mērķis 4: Motivēt Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus personīgai izaugsmei
Rīcības virziens 7: Izveidot ārējās motivācijas sistēmu audzēkņu izaugsmes veicināšanai
U9:
Veikti
grozījumi Audzēkņi
2020
Skolas
Audzēkņu
Mazsalacas novada iegulda papildu
direktore,
materiāla
pašvaldības
darbu
sadarbībā ar
stimulēšana
saistošajos
gatavojoties
pašvaldības
par
noteikumos
Par konkursiem un
iestādēm un
sasniegumie
Mazsalacas novada saņem
nodaļām
U7:
Sadarbības
veicināšana
ar audzēkņu
vecākiem

Rīkoti pasākumikoncerti mūzikā,
komunikācija
ar
vecākiem, atvērto
durvju
dienas
mūzikā un mākslā,
izstādes mākslā
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m reģionālā
un
valsts
mēroga
konkursos

pašvaldības
materiālu
2021
izglītības
iestāžu atbalstu
par 2022
izglītojamiem kas sasniegtajiem
ļauj
materiāli rezultātiem.
atbalstīt reģionālas
un valsts nozīmes
konkursu laureātus
mākslā un mūzikā.
5.pamatjomas Skolas vide
Mērķis 5: Labiekārtot Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas vidi un nodrošināt
kvalitatīvam mācību procesam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi
Rīcības virziens 8: Pilnveidot mācību vidi abās Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
ēkās
U10:
Izveidota pievilcīga Veikts foajē un 2020
300.00
Skolas
Telpu
un estētiska vide
2. stāva gaiteņa
direktore,
kosmētiskie
sienu
sadarbībā ar
remonti
krāsojums,
pašvaldības
mūzikas
flīžu nomaiņa
Pēc tāmes iestādēm
skolas ēkā
Likvidēta
kāpņu telpā uz
caurskanība blakus 2.
stāvu,
esošajās telpās 1. pārveidotas vai
Pēc tāmes
stāvā
nomainītas
klašu un zāles
durvis,
lai
likvidētu
caurskanību un
nomainīts
apgaismojums
visās telpās.
Skaņas
2021
izolācija skolas
pirmajā stāvā
mūzikas ēkā

U11:
Telpu
kosmētiskie
remonti
mākslas
skolas ēkā

Veikti
klašu
skolotāju
veidotavā,
gleznotavā.

Skolotāju
istabas
2022
kosmētiskais
remonts
un
labiekārtošana.
remonti Veikts remonts 2020
telpās, divās
klašu
istabā, telpās

Pēc tāmes

700.00

250.00

Veikts remonts 2021
divās
klašu
telpās

250.00

Veikts remonts

250.00
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2022

Mācību daļa
mākslā
sadarbībā ar
pašvaldības
iestādēm un
nodaļām

veidotavā 60m
Audzēkņu
atpūtas telpa,
darbs materiālā
telpa
Grīdas
slīpēšana
skolotāju istabā
40m
U12:
Mākslas
skolas ēkas
saglabāšana
un tās platības
efektīva
izmantošana

Nodrošināta ēkas
saglabāšana,
2.
stāva telpu izbūve,
estētiskas
vides
pieejamība mākslas
skolā

U13:
Ārdurvju
remonts
mākslā

Nodrošināta ēkas Nomainītas
energooefektivitāte ēkas ārdurvis
s paaugstināšana

U14:
Pagrabstāva
izbūve
mākslas ēkā,
darbnīcas
ierīkošanai

Pēc tāmes

Nokrāsota ēkas 2021
fasāde
Izstrādāts plāns 2022
jumta
stāva
izbūvei
Izbūvēti jumta
logi, izbūvēts
skolas 2. stāvs
–
izveidota
zīmētava,
gleznotava,
skolas zāle.

Pēc tāmes

Skolas
direktore,
sadarbībā ar
pašvaldības
iestādēm un
nodaļām

2020

Pēc tāmes
4111.34

Mācību daļa
mākslā,
sadarbībā ar
pašvaldības
iestādēm un
nodaļām

Izveidotas
telpas Izlietnes,
2020
lielformāta darbu tualete, grīdas
novietošanai,
izbūve 3.telpai,
papīrliešanas
elektrība
darbiem
kosmētiskais
remonts,
2021

Pēc tāmes

Mācību daļa
mākslā,
sadarbībā ar
pašvaldības
iestādēm un
nodaļām

Mēbeles –
drēbju
pakaramie,
plaukti
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2022

Rīcības virziens 9: Nodrošināt materiāltehnisko bāzi
U15:
Iegādāts inventārs klavieru
2020
Iegādāties
skolas mācību darba krēsli-1
inventāru
nodrošināšanai un nošu pultismūzikā
estētiskās
vides 4gb. (20,00x4)
veidošanai
Instrumentu
iemutņi,
piemutņi
,
atbilstoši
nolietojumam
un
nepieciešamīb
ai.
Plaukts
audzēkņu
krūzēm
Apgaismojum
a nomaiņa
visās telpās
2
sēžamie
dīvāni skolas
foajē
Kāpnes
Instrumenti
Instrumentu
iemutņi,
piemutņi
,
atbilstoši
nolietojumam
un
nepieciešamīb
ai.
Papīra
griežamais2021
giljotīna
Mēbeles
audzēkņu
atpūtas telpas
labiekārtošana
i – galds,
krēsli,
spogulis.
Galda spēles
skolēnu brīvā
laika
pavadīšanai
Vienkārši
mūzikas
17

125.00
80,00

80.00
Pēc tāmes

500.00
125.00
1000.00

200.00

500.00

100.00

Skolas
direktore

instrumenti
mazuļiem un
pirmsskolas
vecuma
bērniem
Mēbeles
skolotāju
2022
istabas
labiekārtošana
i – galds,
krēsli, plaukti,
mīkstā mēbele
– dīvāns
Instrumenti
Instrumentu
iemutņi,
piemutņi
,
atbilstoši
nolietojumam
un
nepieciešamīb
ai.

U16:
Iegādāties
inventāru
mākslā

Iegādāts inventārs
skolas mācību darba
nodrošināšanai un
estētiskās
vides
veidošanai .

Kāpnes
2020
Maiņas apavu
soliņi
Kopējamā
aparāta
plaukts
Plaukts
audzēkņu
personīgajām
krūzēm
Apgaismojum
a
nomaiņa
klasēs
Papīra salvešu
dozatori 3 gb.
klasēm,
veidotavai
Galds lielais –
Darbs
materiālā
klasei
Mēbeles
– 2021
plaukti
uz
vadulām,
drēbju
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500.00

1200.00

600.00

1000.00

125.00
100.00
150.00

80.00
Pēc tāmes

200.00

500.00

1000,00

Mācību daļa
mākslā

pakaramie,
galdi
Krēsli 24gb.
Skolēniem
(25,00x 24)

600.00

Mēbeles
audzēkņu
2022
atpūtas telpas
labiekārtošana
i – galds,
krēsli,
spogulis.
Galda spēles
skolēnu brīvā
laika
pavadīšanai
Mīkstā mēbele
skolotāju
istabā

Iegādāti
instrumenti mācību
procesa
nodrošināšanai,
uzlabota tehniskā
bāze.

100.00
300.00

4gb.x100.
00=
400.00
600.00

Uzstādījumu
izvietošanas
mēbeles.
Molberti 12
gb.
U17:
Iegādāties
pamatlīdzekļ
us mūzikas
nodaļā

500.00

Mūzikas
2020
instrumenti,
atkarīgs
no
pieprasījuma.
Projektors zālei

1000,00

Mūzikas
2021
instrumenti,
atkarīgs
no
pieprasījuma.

1000.00

Datori 2 gb.

900.00 x
2gb.
=
1800.00

Jaunas,
kvalitatīvas
klavieres – pēc
klavieru
skaņošanas
speciālista
ieteikuma
19

2022

600.00

6000.00

Skolas
direktore

nepieciešama
pakāpeniska
esošo
instrumentu
nomaiņa
uz
kvalitatīviem,
jauniem
instrumentiem

U18:
Iegādāties
pamatlīdzekļ
us mākslas
nodaļā

Iegādāti
instrumenti mācību
procesa
nodrošināšanai,
uzlabota tehniskā
bāze.

Fotoaparāts

2020

Datori
ar 2022
mākslas
datorprogram
mām 6gb.
U19:
Iegādātas
Biroja preču ikdienas
iegāde
veikšanai

750.00

6000.00

preces Biroja preces 2020
darba mūzikā
2021
2022

400.00
400.00
400.00

Biroja preces 2020
mākslā
2021
2022
Mācību
2020
procesa
2021
nodrošinājums 2022
mūzikā

150.00
150.00
150.00
700.00
700.00
700.00

U20:
Iegādāti materiāli
Mācību
mācību
procesa
materiālu un veikšanai
abās
līdzekļu
nodaļās, tajā skaitā
iegāde
mācību literatūra.

Mācību daļa
mākslā

Skolas
direktore,
mācību daļa
mākslā

Skolas
direktore,
mācību daļa
mākslā

Mācību
2020
1900.00
procesa
2021
1900.00
nodrošinājums 2022
1900.00
mākslā
Rīcības virziens 10: Veikt iekārtu un instrumentu tehnisko apkopi un remontu
U21:
Nodrošināts darbs Nodrošināta
2020
300.00
Skolas
Iekārtu
ar
visiem printeru,
2021
300.00
direktore,
tehniskā
pieejamiem
kopētāja
un 2022
300.00
mācību daļa
apkope
un tehniskajiem
datoru tehniskā
mākslā
remonts
līdzekļiem.
apkope
un
mūzikas un
remonts
mūzikā
20

mākslas
nodaļā

Granulu katla
apkope
2020
2021
2022
Iekārtu
tehniskā
2020
apkope
un
remonts
mākslas
nodaļā:
Printeru
un 2021
datoru apkope
un remonts
Šujmašīnu
remonts
2022
Rāmju remonts

U22:
Kvalitatīvs mācību
Mūzikas
procesa
instrumentu
nodrošinājums
remonts un
klavieru
skaņošana

220.00
220.00
220.00

300.00

300.00

300.00

8
klavieru 2020
skaņošana,
instrumentu
remonts
2021

800.00
300.00

2022

800.00
300.00

Direktore

800.00
300.00

6.pamatjomas Skolas resursi
Mērķis 6: Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, piesaistot atbilstošus speciālistus
Rīcības virziens 11: Plānot pedagoģisko kadru noslodzi atbilstoši mācību gada aktualitātēm
U23:Pedagoģ
iskā
personāla
nodrošināšan
a
atbilstoši
izglītības
programmām

Mācību
process
nodrošināts
ar
atbilstošiem
pedagoģiskajiem
kadriem

2020
2021
2022

Direktore

7.pamatjomas Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Mērķis 7: Nodrošināt skolas obligāto drošības un higiēnas prasību ievērošanu
Rīcības virziens 12: Saņemt VUGD un Veselības inspekcijas atzinumus skolas darbībai
U24:
Nodrošinātas
2020
550
Direktore
Obligāto
obligātās
2021
550
ugunsdrošība ugunsdrošības
2022
550
s
prasību prasības
–
nodrošināšan dūmvadu,
ventilācijas tīrīšana,
21

a,
ugunsdzēšamo
signalizācija
aparātu apkope
U 25:
Saņemts atzinums
2020
Direktore
Atzinumu par par skolas atbilstību
2021
skolas
prasībām no VUGD
2022
atbilstību
un
Veselības
ugunsdrošība inspekcijas
s un higiēnas
prasībām
saņemšana
Mērķis 8: Iesaistīt darbiniekus skolas tālākās attīstības vajadzību apzināšanā un
plānošanā
Rīcības virziens 13: Aktualizēt Pašnovērtējuma ziņojumu
U26:
Pašnovērtējuma
2020
Direktore
Pienākumu
ziņojums pieejams
2021
sadale
Mazsalacas novada
2022
Pašnovērtēju mājas lapā
ma ziņojuma
izstrādei
Rīcības virziens 14: Aktualizēt Attīstības plānu
U27:
Attīstības
plāna
aktualizēšana
U28:
Apkopota
Pārskats vienu
Attīstības
informācija
par reizi gadā
plāna
attīstības
plāna
ikgadējā
īstenošanu
pārskata
sagatavošana

2020
2021
2022
Pastāvīgi

Mērķis 9:Nodrošināt skolas dokumentu apriti un arhivēšanu
Rīcības virziens 15: Sakārtot un arhivēt skolas dokumentāciju
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Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
audzināšanas darba plāns 2019./20. – 2021./22.
Audzināšanas darba mērķis - nodrošināt iespēju katram Mazsalacas Mūzikas
un mākslas skolas izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un
atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem,
sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un
lojalitāti Latvijas valstij

Audzināšanas darba uzdevumi:
1.Vienotā, pēctecīgā, nepārtrauktā audzināšanas procesā mācību stundās,
starpbrīžos, interešu izglītības programmās, dažādos izglītības iestādes
organizētajos pasākumos, ikdienas sadzīves situācijās, pedagogiem sadarbojoties
ar izglītojamā vecākiem un izglītojamā ģimeni, pedagoģiskajā sadarbībā,
izglītojamo un pedagogu, un citu izglītības iestādē nodarbināto personu
mijattiecībās veidot izglītojamo attieksmes un izpratni par vērtībām un tikumiem
2. Nodrošināt Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā estētisku, funkcionālu,
drošu un izglītojamā vispusīgai attīstībai labvēlīgu mācību un audzināšanas vidi
3. Bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi

Audzināšanas darba virzieni
Mācību gads
2019./20.m.g.

Audzināšanas darba virziens
Izkopt tikumus laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība
un līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos
un aktīvs atbalsts;
Veidot izglītojamo attieksmi, veicinot spēju brīvi un patstāvīgi
domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmējot
atbildīgu rīcību, orientāciju uz ģimeni, laulību, paaudžu vienotības
apzināšanos vērtību saglabāšanā, tautas ataudzē un valsts attīstībā,
sevis apzināšanos, pašizziņu, gribas audzināšanu, pašpilnveidi un
pozitīvu pašvērtējumu, pašaudzināšanu mūža garumā

2020./21.m.g.

Izkopt tikumus atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles
un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;
centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc
iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk;
Veidot izglītojamo attieksmi, veicinot pašdisciplīnu, izpratni par
pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu, cieņu pret dzīvību,
sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu,
mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un
eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu
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2021./22.m.g.

Izkopt tikumus drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura
stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība,
centieni pēc taisnīgā un labā; godīgums – uzticamība, patiesums,
vārdu un darbu saskaņa un gudrība – māka izmantot zināšanas labā
veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē
Veidot izglītojamo attieksmi, veicinot nacionālās identitātes un
valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei un
patriotismu; piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai,
izpratni par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko
dzīvesziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu,
līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās
kultūrtelpas attīstībā mūsdienās
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