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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.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Taustiņinstrumentu 

spēle  

Klavierspēle 

20V 212 01 1  Lejasciema 

vidusskolā, 

Rīgas iela 20, 

Lejasciems, 

Lejasciema 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV – 

4412 

 Lizuma 

vidusskola, 

„Pils” un 

Lizuma 

kultūras nams 

“Klintis”, 

Lizuma pag., 

Gulbenes 

novads, LV – 

4425 

 Stāķu 

pamatskola, 

Stāķi 7, 

Stradu pag., 

Gulbenes 

nov., LV – 

4417 un 

Sporta halle, 

“Stāķi-26”, 

Stradu pag., 

Gulbenes 

nov., LV – 

4417 

P-14903 09.11.2016. 82 78 
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 Skolas iela 5, 

Ranka, 

Rankas pag., 

Gulbenes 

novads LV-

4416 

Stīgu instrumentu 

spēle  

Vijoles spēle 

20V 212 02 1 - P-14905 09.11.2016. 26 25 

Stīgu instrumentu 

spēle  

Kokles spēle 

20V 212 02 1 - P-14906 09.11.2016. 4 4 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Flautas spēle 

20V 212 03 1 - P-14907 09.11.2016. 13 13 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Obojas spēle 

20V 212 03 1 - P-14909 09.11.2016. 1 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Klarnetes spēle 

20V 212 03 1  Lejasciema 

vidusskola, 

Rīgas iela 20, 

Lejasciems, 

Lejasciema 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV – 

4412 

P-14908 09.11.2016. 6 6 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Saksofona spēle 

20V 212 03 1  Lejasciema 

vidusskola, 

Rīgas iela 20, 

Lejasciems, 

Lejasciema 

pagasts, 

Gulbenes 

P-14910 09.11.2016. 11 11 
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novads, LV – 

4412 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Mežraga spēle 

20V 212 03 1 - P-14911 09.11.2016. 4 4 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Trompetes spēle  

 

20V 212 03 1  Lejasciema 

vidusskola, 

Rīgas iela 20, 

Lejasciems, 

Lejasciema 

pagasts, 

Gulbenes 

novads, LV – 

4412 

P-14912 09.11.2016. 3 3 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Eifonija spēle 

20V 212 03 1 - P-14913 09.11.2016. 3 3 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

Tubas spēle 

20V 212 03 1 - P-14914 09.11.2016. 2 0 

Sitaminstrumentu 

spēle 

20V 212 04 1 - P-12451 15.09.2015. 10 9 

 

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.) 

30 Pedagogu mainība saistīta ar 

pedagogiem, kuri brauc no citiem 

novadiem. Prognozējama mainība 

sakarā ar pensijas vecumu 

vairākiem (7) pedagogiem. 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

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

- Sitaminstrumentu spēle - vasaras 

periodā 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

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

rezultātus 2021./2022.māc.g.  

 

Prioritātes Plānotie sasniedzamie rezultāti 

Atbalsts un sadarbība iekļaujošas 

izglītības veicināšanai 
 Realizēta profesionālā pilnveide 

skolas darbiniekiem “Bērni ar īpašām 

un speciālām vajadzībām iekļaujošās 

izglītības kontekstā”.  

 Atbalsts pedagogiem darbā ar 

audzēkņiem ar mācīšanās grūtībām.  

 Sadarbība ar audzēkņu ģimenēm. 

Atbalsts ģimenēm, bērniem ar mācību 

pārtraukšanas risku un mācīšanās 

grūtībām. 

 Atbalsts pedagogiem darbā ar  

talantīgajiem audzēkņiem, audzēkņu 

atbalstīšana dalībai konkursos, atbalsts 

darbā ar bērniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

 

Mūsu skolas vērtību popularizēšana 

cilvēkcentrētā veidā 
 Projekta J.Porieša piemiņas 

videokoncerta ierakstīšanas 

realizēšana, īstenošana ar audzēkņu 

piedalīšanos. 

 Praktisks, finansiāls un psiholoģisks 

atbalsts audzēkņiem un pedagogiem 

gatavojoties un piedaloties konkursos, 

sasniedzot augstus rezultātus. 

 Realizēta audzēkņu iepazīstināšana, 

apmācība un muzicēšana ērģeļspēlē 

Latvijas dievnamos. 

 Organizētas koncertlekcijas, pasākumi 

klātienē vai attālināti audzēkņiem, 

viņu ģimenēm un citiem interesentiem. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija –  

 Sniegt muzikālo izglītību Gulbenes novada bērniem un jauniešiem, radot iespēju 

izaugt gan par profesionāliem mūziķiem, gan mūzikas mīļotājiem; 

 Izkopt audzēkņos kolektīvās muzicēšanas spējas un veidot par Latvijas patriotiem, 

kas aktīvi iesaistās Dziesmu svētku kustībā (kā dziedātāji, instrumentu spēles 

spēlētāji un zinoši klausītāji); 

 Celt Gulbenes Mūzikas skolas prestižu aktīvi piedaloties koncertos, konkursos, 

festivālos un iesaistoties novada un valsts mēroga pasākumos. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – audzēknis, kas sekmīgi darbojas gan individuāli, 

gan komandā, mērķtiecīgi un neatlaidīgi apgūst sava instrumenta spēli un attīsta savas 

radošās spējas, tiecas pēc jaunas pieredzes  un pilnveidošanās. 

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

 pozitīva komunikācija un cieņpilnas attiecības;  

 radoši, motivēti un vispusīgi attīstīti audzēkņi. 

 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritātes Sasniegtie rezultāti 

Nodrošināt izglītības procesa kvalitāti un 

nepārtrauktību pielāgojoties mainīgajiem 

apstākļiem 

 Sekmīgi nokārtotas pārcelšanas 

ieskaites un noslēguma eksāmeni; 

 3 audzēkņi turpina muzikālo izglītību 

(mūzikas vidusskolā); 

 Augsti rezultāti starptautiskajos 

konkursos (piedaloties attālināti); 

 Atbalsta sniegšana audzēkņiem 

individuālo kompetenču attīstīšanai. 

Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi  Pedagogi motivēti un atbalstīti 

profesionālajā pilnveidē; 

 Dalīšanās pieredzē, pedagoģisko 

prasmju pilnveide. 

Uzlabot IT izmantošanu mācību procesā  Veiksmīgi uzsākts darbs ar E klasi; 

 Pedagogu IT prasmju uzlabošana 

piedaloties kursos; 

 Visi pedagogi vadījuši mācības 

attālināti izmantojot IT; 

 Attālināti ar IT palīdzību audzēkņi 

piedalījušies starptautiskajos 

konkursos. 
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Piedalīties starptautiskajos konkursos  Dalība vietēja mēroga un 

starptautiskajos konkursos attālināti; 

 Augsti rezultāti konkursos; 

 Atbalsts pedagogiem un audzēkņiem 

dalībai konkursos. 

Sadarbības veicināšana – audzēknis, 

vecāks, pedagogs, vadība 
 Vecāku sanāksmes uzsākot mācību 

gadu; 

 Vecāku dalība attālinātajā mācību 

procesā, tiešsaistes stundās; 

 Individuālas pārrunas vecāks – 

pedagogs, audzēknis – pedagogs; 

vadība – pedagogs, vadība – vecāks, 

vadība – audzēknis. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas attīstības plānošanā iesaistīta lielākā 

daļa mērķgrupu 

Iesaistīt skolas darba pašvērtēšanā un 

attīstības plānošanā skolas audzēkņus. 

Kopīgi ar pedagoģisko personālu izvērtēta 

attālinātā mācību procesa kvalitāte skolā 

Kopā ar pašvaldību plānot skolas ēkas un 

apkārtnes labiekārtošanu, telpu remontu 

mūsdienīgas mācību vides iekārtošanai. 

14 talantīgie skolas audzēkņi sagatavoti 

dalībai starptautiskajos konkursos attālināti, 

sasniegti augsti rezultāti 

 

3 skolas audzēkņi sagatavoti 

iestājpārbaudījumiem mūzikas vidusskolās 

un turpina muzikālo izglītību. 

 

 

 

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

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Spēja uzņemties atbildību un pieņemt 

lēmumus mainīgos apstākļos, komunicēt un 

izskaidrot pieņemtos lēmumus un to 

nepieciešamību sadarbības partneriem 

Izglītības kvalitātes uzturēšana, izaicinājumu 

pārvarēšana skolas komandai, mainīgajos 

apstākļos 

Finansiāls, morāls atbalsts darbinieku 

vajadzībās mainīgajos apstākļos, attālināta 

mācību procesa nodrošināšanā 

Skolas attīstības  un inovatīvu risinājumu 

veicināšana ilgtermiņā, sadarbojoties visām 

iesaistītajām pusēm 

Demokrātiska pārvaldība, komunicējot un 

konsultējoties ar sadarbības partneriem 
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3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāra komunikācija ar dibinātāju par 

skolas attīstības vajadzībām, iesaistīšanās 

projektos, papildus finansējuma piesaistīšana 

Kopējs skolas un pašvaldības redzējums par 

skolas infrastruktūras attīstību, skolas 

modernizāciju; 

Atbalsts pedagogu papildus darbam ar 

bērniem ar mācīšanās grūtībām un 

talantīgajiem bērniem 

Skaidrs valsts, kultūras un izglītības 

ministrijas redzējums kvalitatīva pedagogu 

personāla ataudzei un piesaistīšanai visiem 

valsts reģioniem 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Informācija par pedagogu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju ir ievadīta VIIS 

LNKC Profesionālās pilnveides kursu 

plašāks un regulārāks piedāvājums 

instrumentu spēlē 

Visi darbinieki apguvuši bērnu tiesību 

aizsardzības pamatus 

Audzēkņu piesaiste reto instrumentu 

apgūšanai 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla slodze 

atbilstoši audzēkņu skaitam attiecīgajā 

programmā 

 

 

 

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

 

4.1.Īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts “Pianīna iegāde Gulbenes Mūzikas 

skolai” (mērķprogramma Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu  

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2021) ar Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu. 

Skola ir ieguvusi jaunu pianīnu Weinbach W126 IP Klavierspēle īstenošanai, Vispārējo 

klavieru programmas apgūšanai, kā arī koncertmeistara darba atbalstam. 

4.2. “Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 

2021” projektu konkursā atbalstīts skolas projekts “Komponista Jāņa Porieša piemiņas koncerta 

"…tā baltā mūžība" ierakstīšana, publicēšana”, uzsākts darbs pie projekta realizēšanas.  
 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošana valdījumā: 

5.1.1. O.Kalpaka iela 43, Gulbene, Gulbene novads, LV-4401 

5.2. Gulbenes novada pašvaldība (dome), līgumi par nekustamā īpašuma telpu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā (izglītības programmu īstenošanas vietas): 
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5.2.1. Lizuma vidusskola, “Pils” un Lizuma kultūras nams “Klintis”, Lizums, Lizuma 

pagasts, Gulbenes novads, LV – 4425;  

5.2.2. Stāķu pamatskola, “Stāķi 7” un “Stāķi 26”, Stradu pagasts, Stāķi, Gulbenes 

novads, LV – 4417;  

5.2.3. Lejasciema vidusskola, Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, 

Gulbenes novads, LV – 4412; 

5.2.4. Skolas iela 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416 

 

Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem (2019.-2021.gads) un to ieviešana 

5.3. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

 

Prioritātes Ieviešana 

Sniegt atbalstu audzēkņiem individuālo 

kompetenču attīstīšanā 

Prasme patstāvīgi mācīties un sasniegt 

rezultātu; 

Uzstāšanās prasmju attīstīšana; 

Sadarbības prasmju attīstīšana. 

Atbalsts talantu izaugsmē Pedagogu papildus darbs ar talantīgajiem 

audzēkņiem;  

Skolas atbalsts audzēkņiem sedzot 

konkursu dalības maksu, audzēkņiem – 

pateicības rakstu izsniegšana un 

pašvaldības naudas prēmiju izmaksa. 

Pozitīvas saskarsmes un savstarpējo 

attiecību kultūras veidošana 

Ārpusstundu pasākumu organizēšana 

audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem. 

Kopt audzēkņu muzikālo gaumi, sekojot 

līdzi latviešu mūzikas dzīves norisēm un 

jaunumiem 

Kolokviju, viktorīnu organizēšana mācību 

procesā; 

Iepazīstināšana ar dažāda laikmeta 

komponistu mūziku organizējot un 

pameklējot koncertus. 

Sniegt atbalstu audzēkņu nākotnes 

karjeras izvēlē 

Pedagogu papildu darbs ar audzēkņiem, 

sagatavojot iestājpārbaudījumiem mūzikas 

vidusskolā;  

sadarbība ar mūzikas vidusskolas 

pedagogiem, administrāciju, karjeras 

pasākumu organizēšana skolā, mūzikas 

vidusskolās. 

 

 

5.4. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas:  

5.4.1. Sniegts īpašs atbalsts audzēkņiem ar mācīšanās grūtībām, liela uzmanība vērsta 

uz sadarbības prasmju un mācīšanās prasmju attīstīšanu, mācot audzēkņus 

attālināti; 

5.4.2. Skolas, pedagogu, audzēkņu un vecāku sadarbības rezultātā 14 audzēkņi tika 

sagatavoti starptautiskajiem konkursiem attālināti, iegūta jauna pieredze, 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

sasniegti ļoti labi rezultāti darbā ar talantīgajiem audzēkņiem, 3 audzēkņi 

turpina mūzikas izglītību mūzikas vidusskolā; 

5.4.3. Veltīta liela uzmanība regulārai savstarpējai saskarsmei ar audzēkņiem ne tikai 

realizējot mācību darbu, bet arī uzturot pozitīvu saskarsmi un interesi par 

audzēkņu emocionālo stāvokli. 
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6. Citi sasniegumi 

6.1. Sasniegumi konkursos 2020./2021.m.g. 

 

Nr. Konkursi Izpildītāji Rezultāti 

1. 30.Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Citta 

di Barletta 

21.09.-23.09.2020.,Itālija 

Klavieru trio: 

 

II vieta 

2.  Noras Novikas X Starptautiskais Mazās 

kamermūzikas konkurss 

15.10.2020., Mārupe 

Klavieru trio: 

 

III pakāpes laureāta 

diploms 

3. I Starptautiskais kameransambļu mūzikas 

konkurss 

28.10.2020.; Lietuva 

Klavieru trio: 

 

I vieta 

4. I Starptautiskais kameransambļu mūzikas 

konkurss 

28.10.2020.; Lietuva 

Klavieru trio: 

 

III vieta 

5. I Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu 

izpildītāju konkurss 

26.27.03.2021.; Daugavpils 

Klavierspēlē 

Flautas spēlē 

Klavierspēlē 

Klavierspēlē 

I vieta 

III vieta 

III vieta 

I vieta 

6. XI Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA 

LA MUSICA 

14.04.-16.04.2021.;Daugavpils 

Flautas spēlē III vieta 

7. III Starptautiskais Jauno pianistu konkurss 

30.04.2021. Lietuva 

Klavierspēlē Laureāta diploms 

8. XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss 

Sigulda 2021 

01.05.2021. 

Flautas spēlē II vieta 

9. II Starptautiskais konkurss AMICITIA SONANS 

25.05.2021., Lietuva 

Flautas spēlē 

Vijoles spēlē 

Klavieru duets 

Klavieru duets 

Grand Prix 

II vieta 

I vieta 

II vieta 

10. II Starptautiskais instrumentālās mūzikas 

konkurss “Adagio” Kazahstāna 

Flautas spēlē 

Flautas spēlē 

 

Grand Prix 

I vieta 

 

11. Starptautiskais instrumentālās mūzikas festivāls-

konkurss”Talantu virpulis” 05.06.2021., Kazaņa 

(Krievija) 

Flautas spēlē 

Flautas spēlē 

I vieta 

III vieta 
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7.2.  Sasniegumi Valsts konkursos pēdējo 3 gadu laikā: IP Pūšaminstrumentu un IP 

Sitaminstrumentu spēlē III kārta (2018./2019.m.g.) 

Obojas spēle III vieta 

Saksofona spēle II vieta 

Eifonija spēle III vieta 

Tubas spēle I vieta 

Flautas spēle I vieta 
 

 


