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1. Ievads 

Gulbenes Mūzikas skolas attīstības plāns 2022. – 2025.gadam ir skolas plānošanas dokuments, 

kurā noteikti mērķis, uzdevumi, attīstības virzieni un prioritātes, kā arī veicamie pasākumi un 

rezultāti, kas jāsasniedz norādītajā plānošanas periodā.  

Attīstības plāns paredz: 

 paaugstināt izglītības kvalitāti, veicot izglītības programmu un mācību programmu 

pilnveidi; 

 attīstīt skolas infrastruktūru un uzlabot materiāltehnisko bāzi, piedāvājot pieejamu un 

mūsdienīgu izglītības iestādes vidi; 

 veicināt profesionālā un metodiskā darba pilnveidi; 

 iesaistīt visas mērķgrupas skolas lēmumu pieņemšanā un izpildē; 

 sekmēt audzēkņu mācīšanas un mācīšanās kvalitātes paaugstināšanu; 

 audzināt un attīstīt audzēkņos piederības izjūtu, patriotismu, radošumu  un sagatavot 

konkurējošai darba videi; 

 turpināt aktīvu sadarbību ar Gulbenes novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm, 

mūzikas izglītības iestādēm Latvijā un ārpus tās; 

 Sekmēt labu skolas pārvaldību krīzes situācijās un pārmaiņās. 

 

Attīstības plānošana minētajam periodam veikta, balstoties uz: 

1. Gulbenes novada izglītības attīstības plānu 2022. – 2025.gadam; 

2. Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam; 

3. Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2021. – 2027.gadam; 

4. Gulbenes novada investīciju plānu 2022.-2024.gadam. 

 

2. Esošās situācijas raksturojums 

Gulbenes novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes iestāde Gulbenes Mūzikas skola ir 

akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas realizē: 

 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Klavierspēlē, Vijoles spēlē, Kokles 

spēlē, Sitaminstrumentu spēlē, Flautas spēlē, Obojas spēlē, Klarnetes spēlē, Saksofona 

spēlē, Trompetes spēlē, Mežraga spēlē, Eifonija spēlē un Tubas spēlē; 

 pašvaldības finansētu sagatavošanas klases programmu;  

 interešu izglītības programmu “Mazā mūzikas skoliņa”.  
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Gulbenes Mūzikas skola piedāvā profesionālās ievirzes mūzikā Klavierspēles programmas 

apguvi arī Gulbenes novada pagastu klasēs – Rankā, Lizumā, Stāķos un Lejasciemā, kā arī 

Pūšaminstrumentu spēles programmu apguvi Lejasciema klasē.  

Visas 12 izglītības programmas akreditētas līdz 2026.gadam. 

Profesionālās ievirzes izglītības audzēkņi attīsta savas kolektīvās muzicēšanas prasmes 

piedaloties dažādos kameransambļos, skolas korī, vijolnieku ansamblī vai pūtēju orķestrī. 

Skolā strādā profesionāls un motivēts kolektīvs ar kopīgiem mērķiem, vēlmi pilnveidot 

sevi,  skolu un uzturēt pozitīvas savstarpējās attiecības. Skolā strādā 30 pedagogi – visi ar 

augstāko pedagoģisko izglītību un 5 tehniskie darbinieki. 

Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi regulāri piedalās valsts un 

starptautiskajos konkursos, festivālos, muzikālos projektos. Audzēkņi un pedagogi kopj skolas 

tradīcijas, veido kultūrizglītības vidi, kuplina koncertdzīvi Gulbenes novadā, Latvijā un ārpus 

tās, attīstot audzēkņu uzstāšanās prasmes, skatuves kultūru un spēju konkurēt. 

Audzēkņu skaits mūzikas skolā profesionālās ievirzes programmās 2019.-2021.gadam: 

2019.g. 2020.g. 2021.g. 

188 166 159 

 

Gulbenes Mūzikas skola ir devusi mūzikas pamatzināšanas un pirmos panākumus vairākiem 

Latvijā un ārpus Latvijas koncertējošiem profesionāliem mūziķiem. Skola joprojām ik gadus 

veicina topošo mūziķu izaugsmi un seko savu absolventu gaitām mūzikā. 

Skola realizē pašvaldības atbalstītu programmu sagatavošanas klasei (1 mācību gadu), kurā 

audzēkņi apgūst gan instrumentu spēli, gan mūzikas mācību.  

Audzēkņu skaits sagatavošanas klasē 2019.-2021.gadā: 

2019.g. 2020.g. 2021.g. 

20 21 30 

 

4-6 gadīgiem bērniem tiek piedāvāta interešu izglītības programma “Mazā mūzikas skoliņa”, 

kurā bērni attīsta savas muzikālās prasmes, ritma izjūtu, koordināciju un uzstāšanās prasmes. 

Mācību darbā un komunikācijā skola izmanto elektronisko sistēmu E klase. Informācija par 

skolas notikumiem, piedāvājumiem, vēsturi un dokumentāciju atrodama skolas mājas lapā 

www.gulbenesms.lv 

http://www.gulbenesms.lv/
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Gan skolas mācību darbs, gan ārpusstundu darbs sekmē audzēkņu kompetenču attīstību, 

pašizpausmi mūzikā, iekļaušanos kultūras dzīvē un līdzdalību dziesmu svētku kustībā. 

3. Iepriekšējā perioda rezultātu izvērtējums 

Darbības 

jomas 

Darbības prioritātes Sasniegtie rezultāti Izpilde 

 

Mācību saturs 

Sitaminstrumentu 

spēles programmas 

pilnveidošana un 

mācību procesa 

attīstība 

Mācību programma 

Sitaminstrumentu spēle tiek 

pilnveidota, ir papildināts nošu klāsts 

ar krājumiem, notīm, klase 

nodrošināšana ar mācību līdzekļiem, 

materiāliem, instrumentiem. 

Pedagogs piedalījies profesionālajā 

pilnveidē. Mācību process īstenots 

gan klātienē, gan attālināti. 

Izpilde 

turpinās 

 

Programmas 

īstenošana 

plānota RIC 

no 

2023.gada 

 

 

Pedagogu sadarbības 

veicināšana un 

stappriekšmetu saiknes 

pilnveidošana 

Stundu vērošanas rezultātā uzlabots 

mācību saturs, meklēti risinājumi 

starppriekšmetu saiknes uzlabošanai. 

Pandēmijas apstākļos darba process 

netika pabeigts. 

Izpilde 

turpinās 

 Profesionālās ievirzes 

izglītības programmu 

piedāvājuma 

paplašināšana. 

Pedagoģiskā personāla un telpu 

trūkuma dēļ profesionālās ievirzes 

izglītības programmu paplašināšana 

nebija iespējama.  

Nav izpildes 

 IT izmantošana mācību 

programmu apguves 

procesā 

Skola nodrošinājusi pedagogus ar 

datortehniku, visi pedagogi apguvuši 

prasmes lietot datortehniku attālinātā 

mācību procesa laikā, nodrošinot 

nepārtrauktu mācību procesu. Daļa 

pedagogu padziļināti apguvuši IT 

prasmes, kuras pielieto mācību 

procesā. 

Daļēji 

izpildīts 

 Jaunas pieaugušo 

neformālās izglītības 

programmas izveide un 

realizēšana 

Telpu trūkums un pandēmijas 

apstākļi neļāva realizēt pieaugušo 

neformālo izglītību. 

Nav izpildes 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolas fonotēkas 

(mūzikas CD ierakstu) 

sakārtošana, nodrošinot 

kvalitatīvu mūzikas 

ierakstu izmantošanu 

mācību procesā 

Uzsākts darbs pie digitālās fonotēkas 

izveides. Sakārtota digitālā fonotēka 

skolas beidzējiem, uzsākts darbs pie 

digitālās fonotēkas izveides 1.-

7.klasēm. 

Izpilde 

turpinās 
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 Atbalsts pedagogu 

profesionālajā 

pilnveidē un jaunu 

metožu ieviešanā 

mācību procesā 

Izveidots un regulāri tiek papildināts 

profesionālās pilnveides plāns 

pedagogiem. Skola atbalstījusi 

pedagogus profesionālajā pilnveidē 

piedāvājot un iespēju robežās 

apmaksājot kursus, meistarklases, 

seminārus gan klātienē, gan 

attālināti. Pedagogi dalās pieredzē 

MK komisiju sanāksmēs un labo 

praksi izmanto mācību procesā. 

Izpilde 

turpinās 

 Audzēkņu profesionālu 

koncertu apmeklējuma 

veicināšana un atbalsts 

Skola veicinājusi un atbalstījusi 

audzēkņus profesionālu koncertu 

apmeklējumam koncertzālēs Gors, 

Vidzemes koncertzālē, Latvijas 

Nacionālajā operā un Gulbenes 

Kultūras centrā. 

Daļēja 

izpilde 

 Nošu rakstīšanas 

Sibelius programmas 

izmantošana mācību 

procesā 

Programma Sibeliuss izmantota 

darbā ar orķestri, sagatavojot nošu 

materiālu. Pandēmijas apstākļos 

plānotā apmācība netika realizēta. 

Pedagogu apmācība plānota 

nākamajā attīstības plānošanas 

periodā. 

Izpilde 

turpinās 

 Audzēkņu un viņu 

vecāku līdzdalības 

paaugstināšana mācību 

procesā. 

Veikts mērķtiecīgs darbs pie 

audzēkņu nesekmības novēršanas, 

sadarbojoties visām iesaistītajām 

pusēm (pedagogs, audzēknis, vecāks, 

skolas vadība), organizētas atvērto 

durvju dienas ģimenēm, veikta 

vecāku un pedagogu anketēšanas par 

attālināto mācību procesu. 

Izpildīts 

 Sadarbība ar audzēkņu 

vecākiem neattaisnotu 

kavējumu novēršanā 

Regulāra sadarbības ar audzēkņiem, 

viņu vecākiem, pedagogiem un 

vadību skaidrojot un apmācot 

vecākus kavējumu pieteikšanā E 

klasē. Regulāra telefoniska saziņa ar 

vecākiem, lai novērstu neattaisnotus 

kavējumus. 

Izpilde 

turpinās 

 

Audzēkņu 

sasniegumi 

Kolektīvās 

muzicēšanas vienību 

koncertdarbības 

aktivizēšana 

Kolektīvās muzicēšanas atbalstītas 

un veicināta koncertdarbība 

2019.gadā. Pandēmijas apstākļos 

kolektīvā muzicēšana notika 

Daļēja 

izpilde 
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attālināti vai individuāli klātienē, kā 

rezultātā nebija iespējams kolektīvu 

pieaugums vai koncertēšana. 

 Vecāko klašu audzēkņu 

mācību sasniegumu 

veicināšana 

Organizētas 6. un 8.klašu regulāras 

eksāmenu programmas 

noklausīšanās un ieskaites 

teorētiskajos mācību priekšmetos, 

kopā ar pedagogiem un audzēkņiem 

analizēti mācību rezultāti un izvirzīti 

uzdevumi. Pandēmijas apstākļos 

pedagogi sadarbojās ar audzēkņiem 

un viņu vecākiem individuāli, 

konsultējot un veicot papildus darbu 

ar audzēkņiem attālināti. 

Izpildīts 

 Audzēkņu jaunrades 

spēju attīstīšana un 

mākslinieciskās 

darbības sekmēšana 

Attīstīta audzēkņu skatuves pieredze 

un kultūra koncertējot skolā, novadā, 

kā arī piedaloties konkursos klātienē 

un attālināti. Audzēkņi apguvuši 

jaunu koncertpraksi, piedaloties 

video projektos, konkursos un 

koncertos. 

Izpildīts 

 

Atbalsts 

audzēkņiem 

Audzēkņu iniciatīvas 

atbalstīšana skolas 

mācību procesa un 

vides uzlabošanai. 

Audzēkņi iesaistītās skolas vides 

uzlabošanā, iestādi koki un ziedi 

skolas teritorijā. Audzēkņi aicināti 

izteikt rakstiski priekšlikumus skolas 

darba uzlabošanai “priekšlikumu 

kastītē”, kas novietota skolas 

vestibilā. 

Izpilde 

turpinās 

 Mērķtiecīga audzēkņu 

atbalstīšana dalībai 

konkursos, festivālos, 

skatēs 

Skola atbalsta audzēkņus un 

pedagogus dalībai vietēja mēroga un 

starptautiskajos konkursos, 

apmaksājot dalības maksu, iespēju 

robežās ceļa izdevumus, kā arī veicot 

konkursa ierakstu, video 

sagatavošanu un nosūtīšanu dalībai 

attālināti. Pašvaldība piešķir naudas 

balvas audzēkņiem par augstiem 

sasniegumiem konkursos. 

Izpildīts 

 Koncertu un pasākumu 

organizēšana, iesaistot 

profesionālus mūziķus 

Veicināti profesionālu mūziķu 

koncertu apmeklējumi, kā arī 

pieredzes apmaiņa koncertējot ar 

Jaunpiebalgas mūzikas skolu. 

Daļēja 

izpilde 
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Realizēts projekts muzicējot ar 

profesionāliem mūziķiem – skolas 

absolventiem. Attālināta mācību 

procesa laikā koncertu realizēšana 

netika atļauta. 

 Informācijas 

apkopošana par skolas 

absolventu 

turpmākajām gaitām 

Ik gadu tiek apkopota informācija 

par skolas absolventiem, kuri turpina 

muzikālo izglītību. Skola turpina 

sadarbību ar topošajiem mūziķiem. 

Organizētas skolas absolventes 

I.Gagaines meistarklases mūsu 

skolas audzēkņiem. 

Izpildīts 

 

Skolas vide 

Drošības uzlabošana 

skolas teritorijā 

Uzstādīta videonovērošanas skolas 

teritorijā, audzēkņu drošībai un 

skolas teritorijas kārtības 

nodrošināšanai. Skolas teritorijas 

noslēgšanai netika piešķirti 

nepieciešamie līdzekļi. 

Daļēji 

izpildīts 

 Skolas ēkas siltināšana Pašvaldība ir sagatavojusi skolas 

energoefektivitātes projektu skolas 

siltināšanai, taču nav izdevies iegūt 

papildus finansējumu projekta 

realizēšanai. 

Nav izpildes 

 Skolas telpu un 

apkārtnes 

labiekārtošana 

Veikts skolas telpu kosmētiskais 

remonts, izveidota ieejas mezgla 

daļēja pielāgošana cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, skolas 

apkārtnes apzaļumošana. Skolā nav 

veikts koplietošanu telpu, sanitārā 

mezgla un zāles remonts, kā arī 

bruģa ieklāšana skolas teritorijā. 

Daļēja 

izpilde 

 Skolas tēla 

popularizēšana un 

skolas prestiža 

veicināšana 

Skolas publicitāte veicināta caur 

skolas mājas lapu, sociālajiem 

tīkliem – skolas www.facebook.com 

 lapu, Youtube kanālu, novada 

laikrakstiem Dzirkstele un Novada 

ziņas. Skolas audzēkņi ik gadus 

piedalās starptautiskos konkursos un 

gūst godalgotas vietas. Skola 

organizē sadarbību ar Latvijas un 

kaimiņvalstu mūzikas skolām. 

Izpildīts 

http://www.facebook.com/
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 Skolas tradīciju 

nostiprināšana un jaunu 

tradīciju ieviešana 

Skola tradīcijas: Konkurss Zini vai 

mini, koncerts ar audzēkņu un viņu 

ģimeņu iesaistīšanos Soli pa solim, 

Koncertlekcijas par izglītojošām 

tēmām mūzikā, Lāčplēšu dienas 

orķestra gājiens un muzicēšana u.c. 

realizētas ik gadu, izņemot 

pandēmijas laiku. Ieviesta jauna 

tradīcija – Karjeras dienas pasākums 

skolas 6. un 8.klasēm. 

Daļēja 

izpilde 

 Audzēkņu personiskās 

atbildības, disciplīnas 

un kārtības uzturēšanas 

veicināšana 

Pedagoģiskais un tehniskais 

personāls regulāri ar audzēkņiem 

pārrunā personiskās atbildības un 

kārtības jautājumus, veicina to 

izpratni un ievērošanu skolā un tās 

teritorijā. Skolas pedagogi veic 2x 

gadā audzēkņu instruēšanu drošības, 

iekšējās kārtības un personiskās 

atbildības jautājumos, biežāk 

pandēmijas laikā. Skolas vadība 

regulāri iepazīstina ar skolas kārtību 

audzēkņus, viņu vecākus un skolas 

personālu caur E klasi un skolā 

izvietojot informatīvus materiālus. 

Pastiprināta uzraudzība bijusi visā 

pandēmijas laikā. 

Izpildīts 

Skolas resursi Mācību telpu 

modernizēšana 

Veikts mācību kabinetu remonts un 

labiekārtotas 6 mācību telpas. 

Ieviesta E klases sistēma un 

pedagogi apmācīti darbam E klasē. 4 

mācību kabineti nodrošināti ar 

jaunām digitālajām klavierēm, Stāķu 

klavieru klase un Klavieru klase 

Gulbenē ar jaunām akustiskajām 

klavierēm un skolas aktu zāle ar 

jaunu flīģeli. Iegādāti 15 portatīvie 

datori pedagogu darbam E klasē un 

attālināta mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Daļēja 

izpilde 

 Kvalitatīvu mūzikas 

instrumentu klāsta 

Veikta regulāra mūzikas instrumentu 

apkope, remonts, skaņošana. 

Iegādāti: 2 flīģeļi, 2 akustiskās 

Izpildīts 
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papildināšana, esošo 

instrumentu uzturēšana 

klavieres, 7 digitālās klavieres, 

bungu komplekts, flauta Yamaha, 

bongo ar statīvu, mežrags piccolo, 

bungu trenažieris un statīvs, 

Marimba, mežrags Holton, bērnu 

mežrags, vēja zvani, tenora 

saksofons Yamaha. 

 Mācību telpu 

nodrošināšana ar 

mācību līdzekļiem, 

materiāliem 

Teorijas klasēs iegadātas darba 

burtnīcas audzēkņiem un skolotāju 

burtnīcas mūzikas mācībā un 

solfedžo. Izveidoti uzskates līdzekļi 

– klaviatūra, pakāpju tabula un 

atgādnes, kas izvietotas uz korķa 

tāfelēm. Papildināts nošu klāsts 

pedagogiem instrumentu spēlē un 

kolektīvajā muzicēšanā. Klaviespēles 

klasēs iegādāti jauni klavieru soli un 

pedāļu pastiprinātāji mazajiem 

audzēkņiem. 

Izpildīts 

 Bibliotēkas 

papildināšana ar jaunu, 

mūsdienīgu skaņdarbu 

repertuāru 

Bibliotēka papildināta ar jauniem 

krājumiem un skaņdarbiem 

instrumentu spēlē – koklei, bungām, 

marimbai un ksilofonam, klavierēm, 

mežragam, klarnetei. Kolektīvajā 

muzicēšanā – korim, vijolnieku 

ansamblim un citiem sastāviem. 

Izpildīts 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un  

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pedagogu iesaistīšana 

projektos un to 

īstenošanā 

2019.gadā realizēti skolas iekšējie 

projekti – koncertlekcijas 

vispārizglītojošajām skolām un 

pirmsskolas izglītības iestādēm, 

kurās iesaistīti pedagogi un 

audzēkņi. 2021.gadā ar Vidzemes 

plānošanas reģiona atbalstu realizēts 

projekts – videokoncerts komponista 

J.Porieša piemiņai “Tā baltā mūžība” 

ar audzēkņu, pedagogu un 

absolventu piedalīšanos. 

Izpildīts 

 Darbinieku 

profesionālās 

pilnveides un 

tālākizglītības 

Izvērtēta un atbalstīta pedagogu 

dalība kursos, meistarklasēs un 

tālākizglītībā. Visi pedagogi 3 gadu 

laikā piedalījušies profesionālajā 

pilnveidē, apgūti obligātie 

Izpildīts 
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veicināšana un 

atbalstīšana 

audzināšanas kursi 6h apjomā 3 gadu 

laikā un kursi un meistarklases 

profesionālajā jomā. Veikta stundu 

vērošana un pedagogu profesionālās 

darbības novērtēšana. 

 Iekšējo normatīvo 

dokumentu 

pārvaldīšana un 

aktualizēšana 

Regulārs darbs pie skolas 

nomenklatūras sakārtošanas un 

pilnveides. Ik gadu tiek izvērtēta 

nepieciešamība veikt izmaiņas 

nomenklatūrā. Skolas normatīvie 

akti regulāri tiek izskatīti, pēc 

nepieciešamības veiktas izmaiņas vai 

papildinājumi, pēc nepieciešamības 

tie tiek saskaņoti ar pedagoģisko 

padomi, skolas padomi vai 

pašvaldību. 

Izpildīts 

 Skolas vēstures datu 

saglabāšana un 

apkopošana 

Skolas vēstures dati, fotogrāfijas 

video ieraksti un informācija par 

absolventu gaitām regulāri tiek 

atjaunota, papildināta. Lielākā daļa 

informācijas tiek uzglabāta 

elektroniski vai skolas arhīvā. 

Izpildīts 

 Pedagogu un skolas 

vadības sadarbības 

veicināšana skolas 

dokumentācijas un 

metodisko materiālu 

izstrādē un pilnveidē 

Metodisko komisiju sanāksmēs ik 

gadu tiek izvērtētas mācību 

priekšmetu programmas, 

papildinātas ar jauniem mācību 

materiāliem, nošu klāstu, pārskatīts 

mācību pārbaudījumu plāns un 

veiktas nepieciešamās izmaiņas. 

Vadība kopā ar pedagogiem veic 

skolas darba pašvērtējumu, izvirza 

skolas darba prioritātes un izsaka 

priekšlikumus skolas dokumentācijas 

un metodisko materiālu pilnveidei. 

Izpildīts 

 Skolas darbinieku, 

vecāku un audzēkņu 

aktīva iesaistīšana 

skolas pašvērtēšanā un 

attīstībā, sadarbojoties 

ar skolas padomi, 

pedagoģisko padomi un 

audzēkņu pašpārvaldi 

Ik gadus pedagogi un skolas padome 

veic skolas pašvērtēšanu, kopīgi tiek 

plānota skolas attīstība. Pedagogi un 

vecāki tiek iesaistīti skolas 

anketēšanā, lai noskaidrotu skolas 

darba kvalitāti un to uzlabotu. 

Audzēkņu noslogojuma, pandēmijas 

un attālinātā mācību procesa dēļ, 

Izpilde 

turpinās 
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skolā nav izveidojusies audzēkņu 

pašpārvalde. 

 Sadarbība ar skolas 

dibinātāju par skolas 

attīstības jautājumiem 

Ciešā sadarbībā ar pašvaldību 

risināts jautājums par skolas telpu 

paplašināšanu. Norit darbs pie 

Radošo iniciatīvu centra izveides, 

kurā atradīsies mūzikas skolas 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu spēles klases. 

Tāpat pašvaldība ir iesniegusi 

Mūzikas skolas energoefektivitātes 

projektu, tiek gaidīts projekta 

apstiprinājums. Pašvaldība iespēju 

robežās atbalsta skolu jaunu mūzikas 

instrumentu iegādē. 

Izpilde 

turpinās 

 Sadarbība ar mūzikas 

skolām Latvijā un 

ārpus tās, pieredzes 

apmaiņas veicināšana 

Skola katru gadu organizē gan 

pedagogu, gan audzēkņu pieredzes 

apmaiņu. Pedagogi viesojušies Veru 

mūzikas skolā (Igaunijā), Ludzas 

mūzikas pamatskolā, kopā ar 

audzēkņiem koncertējuši Gaujienas 

mūzikas un mākslas skolā, 

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas 

skolā, rīkota pieredzes apmaiņa 

vecāko klašu audzēkņiem Cēsu un 

Rēzeknes mūzikas vidusskolās. 

Izpildīts 
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4. SVID analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Individualizēta, diferencēta pieeja 

 Profesionāli pedagogi 

 Augsti sasniegumi konkursos 

 Audzēkņu iespēja attīstīt savus talantus 

 Sadarbība ar citām skolām, pieredzes 

apmaiņa 

 Pielāgošanās ārkārtas apstākļiem 

pandēmijas laikā 

 Atbalsts audzēkņiem – zemais vecāku 

līdzfinansējums vai atbrīvošana no 

vecāku līdzfinansējuma atsevišķām 

grupām 

 Profesionālas ievirzes izglītības mūzikā 

piedāvājums pagastos – Lizumā, 

Rankā, Stāķos un Lejasciemā 

 Atbalsts absolventu tālākizglītībā 

 Absolventu iesaistīšanās 

amatiermākslas kolektīvos un novada 

mūzikas dzīvē 

 Telpu trūkums programmu efektīvai 

realizācijai un piedāvājuma 

paplašināšanai 

 Speciālistu – pedagogu trūkums novadā 

 Pedagoģiskā personāla novecošanās 

 Nesakārtota infrastruktūra 

 Ventilācijas un skaņas izolācijas 

trūkums 

 Akustiskas koncertzāles trūkums 

 Koptelpu un sanitārā mezgla 

nolietojums 

 Pedagogu angļu valodas zināšanu 

trūkums 

 Mūsdienīgs IT nodrošinājums skolā 

Iespējas Izaicinājumi 

 Skolas popularizēšana valsts mērogā 

 Finanšu piesaiste caur projektiem 

 Pašvaldības iesaiste skolas attīstībā 

 Izglītības kvalitātes monitoringa datu 

apkopošana un analīze 

 Pilnvērtīgāka vecāku iesaistīšana 

mācību procesā 

 Radošo iniciatīvu centra izveide – 

mūzikas skolas telpu paplašināšana 

 Skolas un novada muzikālās dzīves 

kuplināšana 

 Skolas atpazīstamības veicināšanas 

caur sadraudzības koncertiem un 

pieredzes apmaiņas stiprināšanu 

 Skolas infrastruktūras uzlabošana 

 Demogrāfiskās situācijas ietekme uz 

audzēkņu skaitu skolā un programmu 

piepildījumu 

 Izglītības programmu samazināšanās 

risks 

 Pedagogu “izdegšana” 

 Zems jauno pedagogu īpatsvars 

 Pedagogu – speciālistu piesaiste 

 Apvienotās grupas pagastu klasēs 

 Izglītības programmas realizēšana un 

audzēkņu piesaiste pandēmijas 

apstākļos 

 Valsts finansējuma samazinājums 
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5. Gulbenes Mūzikas skolas moto, vīzija, misija un vērtības 

 

 

  

Vīzija -

skola ir moderns, 
mūsdienīgs un 

tradīcijām bagāts 
novada 

kultūrizglītības 
centrs, kas izglīto 

radošas personības, 
topošos mūziķus un 
mūzikas mīļotājus 

Latvijas valsts 
patriotus

Vērtības -
atbildība, 
sadarbība, 
izaugsme

Moto - tava 
vieta izaugsmei!

Misija -

realizēt 
profesionālās 

ievirzes izglītību 
mūzikā, iekļauties 
novada un Latvijas 

kultūras telpā
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6. Mērķi, uzdevumi, attīstības virzieni un prioritātes 

 

Mērķis - Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, 

brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura prot pielietot muzicēšanas prasmes, 

turpināt muzikālo izglītību nākamajā pakāpē un iekļauties Latvijas kultūras dzīvē. 

Uzdevumi: 

1. Radīt iespēju audzēkņiem profesionālu pedagogu vadībā apgūt augstvērtīgu profesionālās 

ievirzes izglītību; 

2. Veidot pozitīvu izglītības un audzināšanas procesu, attīstot audzēkņos atbildību, 

radošumu, patriotismu un piederības sajūtu; 

3. Plānot un atbalstīt pedagogu tālākizglītību un dalīšanos pieredzē; 

4. Modernizēt skolas infrastruktūru un papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi; 

5. Nodrošināt skolas pieejamību audzēkņiem ar īpašām vajadzībām; 

6. Izvērtēt Izglītības programmu pieprasījumu un piedāvājumu un veikt nepieciešamās 

izmaiņas. 

Attīstības virzieni un prioritātes 

Attīstības 

virzieni 

 

 2022. - 2025.gads 

PRIORITĀTES 

 

Atbilstība 

mērķiem 

Kompetences un 

sasniegumi 

1. Atbalsts 

pedagogiem darbā 

ar talantīgajiem 

audzēkņiem; 

2. Skolas atbalsts 

audzēkņu dalībai 

konkursos; 

3. Muzicēšana 

Latvijas 

dievnamos, 

ērģeļspēles 

praktizēšana. 

 

Vienlīdzība un 

iekļaušana 

1. Jaunāko klašu 

audzēkņu 

iekļaušana skolas 

vidē un mācību 

darbā; 

2. Diferencēta pieeja 

un papildus darbs 

ar audzēkņiem ar 

mācīšanās 

grūtībām; 

3. Gatavošanās skolu 

jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem. 

Izglītības turpināšana 

1. Audzēkņu iesaiste 

karjeras pasākumos; 

2. Papildus darbs ar 

audzēkņiem, kuri 

vēlas turpināt 

muzikālo izglītību. 
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Kvalitatīvas 

mācības 

Izglītības 

programmu 

īstenošana 

1. 8-gadīgo 

izglītības 

programmu 

sagatavošana un 

īstenošana visās 

izglītības 

programmās; 

2. Jauno mācību 

programmu 

sagatavošana un 

īstenošana visos 

mācību 

priekšmetos. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1. Mācību stundu 

vērošana, veicinot 

starppriekšmetu 

saikni un uzlabojot 

mācīšanas un 

mācīšanās kvalitāti; 

2. Audzēkņu 

mācīšanās 

paradumu 

izzināšana un 

kvalitātes 

veicināšana. 

Pedagogu profesionālā 

kapacitāte 

1. Pedagogu darba 

pašvērtēšana, 

analizēšana un 

pilnveide; 

2. Profesionālās 

darbības kvalitātes 

veicināšana. 

Iekļaujoša vide Drošība un 

psiholoģiskā 

labklājība 

1. Drošas, pozitīvas 

un labvēlīgas 

vides attīstīšana 

skolā; 

2. Iekļaujošas vides 

radīšana bērniem 

ar īpašām 

vajadzībām, 

bēgļiem, dažādu 

nacionalitāšu 

bērniem. 

Infrastruktūra un 

resursi 

1. RIC (Radošā 

iniciatīvu centra) 

projekta pabeigšana 

un programmu 

darbības uzsākšana 

jaunajās telpās; 

2. Skolas pamatēkas 

energoefektivitātes 

projekta īstenošana; 

3. Iesaistīšanās 

projektos, 

papildinot skolas 

materiāltehnisko 

bāzi. 

Pieejamība 

1. Skolas daļas – RIC 

sagatavošana IP 

Pūšaminstrumentu 

spēle un IP 

Sitaminstrumentu spēle 

īstenošanai; 

2. Skolas pamatēkas 

ieejas pielāgošana 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem; 

3. Skolas un pašvaldības 

atbalsts audzēkņiem ar 

invaliditāti, 

audzēkņiem no 

maznodrošinātām 

ģimenēm, bērniem 

bāreņiem, saglabājot 

atbrīvojumu no vecāku 

līdzfinansējuma; 

4. Mūzikas skolas 

pieejamība pagastos. 
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Laba pārvaldība Atbalsts un 

sadarbība 

1. Atbalsts 

pedagogiem un 

tehniskajiem 

darbiniekiem 

profesionālajā 

pilnveidē; 

2. Sadarbība ar 

mūzikas skolām 

Latvijā un ārpus 

tās, veicinot 

pedagogu un 

audzēkņu 

pieredzes 

apmaiņu. 

Administratīvā un 

finanšu efektivitāte 

1. Skolas darba 

plānošanas 

sistēmas 

attīstīšana; 

2. Visu skolas 

mērķgrupu 

iesaistīšana skolas 

pašvērtēšanas 

procesā. 

Vadības profesionālā 

darbība 

1. Iesaistīšanās projektos 

un to īstenošana; 

2. Skolas komandas  

saliedētības 

veidošana. 

 

7. Prioritāšu īstenošanas plāns 

 

Prioritāšu īstenošanas plāns 2022. – 2025.gadam 

 

1. Atbilstība mērķiem 

1.1. Kompetences un sasniegumi 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Muzicēšana Latvijas 

dievnamos, 

ērģeļspēles 

praktizēšana 

1. Sagatavot audzēkņu 

programmas muzicēšanai 

dievnamos; 

2. Pedagogu dalība labdarības un 

svētku koncertos dievnamos; 

3. Audzēkņu iemaņu un prasmju 

attīstīšana ērģeļspēlē. 

2022.-2023. 

 

Pedagogi 

Nodrošināti 

sabiedrībai 

pieejami 

muzikāli 

koncerti un 

priekšnesumi 

dievnamos. 

 

Attīstītas 

audzēkņu 

prasmes 

ērģeļspēlē. 
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Atbalsts pedagogiem 

darbā ar talantīgajiem 

audzēkņiem 

1. Sniegt morālu un finansiālu 

atbalstu pedagogiem par 

papildus darbu ar talantīgajiem 

audzēkņiem; 

2. Finansiāli stimulēt pedagogus un 

audzēkņus par augstiem 

rezultātiem konkursos. 

2022.-2023. 

 

Skolas vadība 

Pašvaldība 

Stimulēta un 

atbalstīta 

pedagogu 

radošā 

iniciatīva 

Skolas atbalsts 

audzēkņu dalībai 

konkursos 

1. Iegādāties video rakstītāju 

audzēkņu dalībai konkursos 

attālināti; 

2. Atbalstīt (iespēju robežās) 

finansiāli audzēkņu dalību 

konkursos; 

3. Veicināt audzēkņu, vecāku un 

pedagogu sadarbību, 

gatavojoties konkursiem. 

2022.-2023. 

 

Direktore 

Skolotāji 

Veicināta 

talantu 

ataudze, bērna 

radošo un 

muzikālo spēju 

attīstība 

 

1.2. Vienlīdzība un iekļaušana 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Jaunāko klašu 

audzēkņu iekļaušana 

skolas vidē un 

mācību darbā 

1. Organizēt atvērto durvju dienas 

audzēkņiem un viņu ģimenēm; 

2. Organizēt informatīvi radošu 

pasākumu “Iepazīsti savu skolu” 

jaunajiem audzēkņiem; 

3. Iesaistīt jaunos audzēkņus 

ārpusstundu pasākumos. 

2022.-2023. 

 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Veicināta 

jauno 

audzēkņu 

labbūtība un 

iekļaušanās 

skolas vidē 

Diferencēta pieeja un 

papildus darbs ar 

audzēkņiem ar 

mācīšanās grūtībām 

1. Audzēkņu ar mācīšanās 

grūtībām vajadzību izzināšana; 

2. Mācību programmu pielāgošana; 

3. Audzēkņu, vecāku un skolas 

sadarbības veicināšana; 

4. Pedagogu papildus darbs ar 

audzēkņiem, sagatavojot mācību 

programmas. 

2024.-2025. 

 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Radīta 

iekļaujoša vide 

skolā, 

veicināta katra 

audzēkņa 

individuālā 

attīstība 

Gatavošanās skolu 

jaunatnes dziesmu un 

deju svētkiem 

1. Nodrošināt dziesmu svētku 

repertuāra apgūšanu kolektīviem; 

2. Piedalīties koru, orķestru skatēs 

un dziesmu svētkos; 

2024.-2025. 

 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Iekļaušanās 

valsts kultūras 

dzīvē un 

dziesmu 

svētku kustībā 
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3. Atbalstīt kolektīvus dalībai 

dziesmu svētkos.  

 

 

1.3. Izglītības turpināšana 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Audzēkņu iesaiste 

karjeras pasākumos 

1. Karjeras pasākumu organizēšana 

sadarbībā ar mūzikas 

vidusskolām un mūsu skolas 

absolventiem; 

2. Audzēkņu ieinteresēšana un 

iesaiste karjeras pasākumos, to 

organizēšanā un dalībā. 

2022.-2023. 

 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Veicināta 

audzēkņu 

vēlme turpināt 

muzikālo 

izglītību 

Papildus darbs ar 

audzēkņiem, kuri 

vēlas turpināt 

muzikālo izglītību 

1. Talantīgo audzēkņu muzikālās 

izglītības turpināšanas 

veicināšana; 

2. Papildus darbs ar audzēkņiem, 

sagatavojot iestājeksāmeniem 

mūzikas vidusskolā. 

2022.-2023. 

 

Pedagogi 

Atbalsts 

audzēkņiem 

nākamās 

izglītības 

pakāpes 

sagatavošanā 

 

2. Kvalitatīvas mācības 

2.1. Izglītības programmu īstenošana 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

8-gadīgo izglītības 

programmu 

sagatavošana un 

īstenošana visās 

izglītības 

programmās 

1. Sadarbībā ar LNKC, izstrādāt 

izglītības programmas, pārejot 

no 6-gadīgās uz 8-gadīgo 

apmācību visās izglītības 

programmās; 

2. Iepazīstināt ar izmaiņām 

programmās visas iesaistītās 

puses. 

2022.-2023. 

 

Skolas vadība 

Vienotu 

Izglītības 

programmu 

izveide un 

realizēšana 

Jauno mācību 

programmu 

sagatavošana un 

īstenošana visos 

mācību priekšmetos 

1. Izstrādāt mācību programmas, 

pielāgojot jaunajām izglītības 

programmām; 

2023.-2024. 

 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Vienotu 

mācību 

priekšmetu 

programmu 
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2. Iepazīstināt ar jaunajām mācību 

programmām visas iesaistītās 

puses. 

realizēšana 

visās IP 

 

2.2. Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Mācību stundu 

vērošana, veicinot 

starppriekšmetu 

saikni un uzlabojot 

mācīšanas un 

mācīšanās kvalitāti 

1. Sadarbības veicināšana starp 

specialitāšu un teorētisko mācību 

priekšmetu pedagogiem; 

2. Mācīšanas un mācīšanās procesa 

pilnveidošana. 

2022.-2023. 

 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Veicināta 

mācību 

stundas 

kvalitāte 

Audzēkņu mācīšanās 

paradumu izzināšana 

un kvalitātes 

veicināšana 

1. Izzināt katra audzēkņa mācīšanās 

paradumus; 

2. Veicināt kvalitatīvu un pašvadītu 

mācīšanos. 

2022.-2023. 

 

Pedagogi 

Skolas vadība 

Sniegts 

atbalsts 

audzēkņu 

izaugsmei 

 

2.3. Pedagogu profesionālā kapacitāte 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Pedagogu darba 

pašvērtēšana, 

analizēšana un 

pilnveide 

1. Stundu vērošana un mācību darba 

analizēšana kopā ar kolēģiem; 

2. Pedagogu pašvērtēšanas 

veicināšana mācību gadu 

noslēgumā, sava darba 

analizēšana un plānošana. 

2023.-2024. 

 

Pedagogi 

Skolas vadība 

 

 

Uzlabota 

mācību stundu 

kvalitāte un 

pedagogu 

darba atbildība  

Profesionālās 

darbības kvalitātes 

veicināšana 

1.Meistarklašu organizēšana, 

atbalsts pedagogu dalībai tajās; 

2. Pieredzes apmaiņas organizēšana 

un dalīšanās labās prakses piemēros. 

2023.-2024. 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Jaunu labās 

prakses 

piemēru 

ieviešana 

darbā un 

dalīšanās 

pieredzē 
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3. Iekļaujoša vide 

3.1. Drošība un psiholoģiskā labklājība 

 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Drošas, pozitīvas un 

labvēlīgas vides 

attīstīšana skolā 

1. Konkursa “Esi pozitīvs un 

laipns!” organizēšana skolā; 

2. Skolas infrastruktūras uzlabošana 

(skolas ieejas pārbūve, bruģa 

celiņa ieklāšana); 

3. Drošas vides radīšana pie skolas, 

ceļa krustojumā (O.Kalpaka un 

Vidus ielas krustojumā). 

2024.-2025. 

Pašvaldība 

Pedagogi 

Skolas vadība 

 

 

Pozitīva un 

labvēlīga vide 

skolā. 

 

Drošības 

nodrošināšana 

audzēkņiem 

pie skolas 

teritorijām, uz 

ielas. 

Iekļaujošas vides 

radīšana bērniem ar 

īpašām vajadzībām, 

bēgļiem, dažādu 

nacionalitāšu bērniem 

1. Audzēkņu, ar īpašām vajadzībām, 

apzināšana; 

2. Mācību procesa pielāgošana, 

iekļaujošas vides radīšanai. 

2024.-2025. 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Katra 

audzēkņa 

iekļaušana 

skolas vidē 

 

3.2. Infrastruktūra un resursi 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

RIC (Radošā 

iniciatīvu centra) 

projekta pabeigšana 

un programmu 

darbības uzsākšana 

jaunajās telpās 

1. Ēka un telpas sagatavotas 

mūsdienīgam mācību procesam; 

2. Plānots telpu noslogojums un 

programmu, pakalpojumu 

piedāvājums; 

3. Plānoti un īstenoti sabiedrībai 

pieejami pasākumi un koncerti. 

2022.-2024. 

 

Pašvaldība 

Skolas vadība 

 

 

Mūsdienīga 

infrastruktūra 

un kvalitatīvs 

pakalpojumu 

piedāvājums 

Skolas pamatēkas 

energoefektivitātes 

projekta īstenošana 

1. Finansējuma iegūšana projekta 

realizēšanai; 

2. Projekta īstenošana; 

3. Skolas infrastruktūras un 

energoefektivitātes uzlabošana. 

2024.-2025. 

Pašvaldība 

Skolas vadība 

 

Ilgtspējīga un 

ekonomiskāka 

skolas darbība 
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Iesaistīšanās 

projektos, papildinot 

skolas 

materiāltehnisko bāzi 

1. Dalība izsludinātajos projektos; 

2. Projektu īstenošana, papildinot 

skolas materiāltehnisko bāzi; 

3. Kvalitatīvu mūzikas instrumentu 

izmantošana audzēkņiem mācību 

procesā. 

2022.-2023. 

 

Pašvaldība 

Skolas vadība 

Efektīva skolas 

resursu 

papildināšana 

un pārvaldība 

 

3.3. Pieejamība 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Skolas daļas – RIC 

sagatavošana IP 

Pūšaminstrumentu 

spēle un IP 

Sitaminstrumentu 

spēle īstenošanai 

1. Telpu sagatavošana mācību 

darbam un IP īstenošana; 

2. Skolas RIC daļas pieejamība 

audzēkņiem ar īpašām 

vajadzībām. 

2022.-2023. 

 

Pedagogi 

Skolas vadība 

 

 

IP īstenošana 

mūsdienīgā 

skolas vidē 

Skolas pamatēkas 

ieejas pielāgošana 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

1. Skolas pamatēkas ieejas 

pielāgošana cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, īstenojot projektu. 

2024.-2025. 

Pašvaldība 

Skolas 

pieejamības 

uzlabošana 

Skolas un pašvaldības 

atbalsts audzēkņiem 

ar invaliditāti, 

audzēkņiem no 

maznodrošinātām 

ģimenēm, bērniem 

bāreņiem, saglabājot 

atbrīvojumu no 

vecāku 

līdzfinansējuma 

1. Informēt vecākus par pašvaldības 

atbalstu izglītības pieejamībai; 

2. Atbalstīt ģimenes, kurās 2 vai 

vairāk bērni mācās mūzikas 

skolā, samazinot vecāku 

līdzfinansējumu; 

3. Atbalstīt maznodrošinātās 

ģimenes, bāreņus un bērnus ar 

invaliditāti, atbrīvojot no vecāku 

līdzfinansējuma. 

2024.-2025. 

 

Pašvaldība 

Skolas vadība 

Izglītības 

pieejamība un 

atbalsts 

audzēkņiem un 

viņu vecākiem 

Mūzikas skolas 

pieejamība pagastos 

1. Uzturēt un atbalstīt mūzikas 

skolas klases pagastos, atbilstoši 

pieprasījumam; 

2. Sniegt iespēju bērniem pagastos 

iegūt profesionālās ievirzes 

izglītību. 

2022. – 2025. 

 

Pašvaldība 

Skolas vadība 

Izglītības 

pieejamība 

pagastos 
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4. Laba pārvaldība 

4.1. Atbalsts un sadarbība 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Atbalsts pedagogiem 

un tehniskajiem 

darbiniekiem 

profesionālajā 

pilnveidē 

1. Skolas darbinieku profesionālās 

pilnveides vajadzību apzināšana; 

2. Morāls, informatīvs un materiāls 

atbalsts profesionālajā pilnveidē; 

3. Darbinieku dalīšanās 

profesionālās pilnveides pieredzē. 

2023.-2024. 

 

Pedagogi 

Skolas vadība 

 

Sniegts 

atbalsts un 

veicināta 

darbinieku 

izaugsme 

Sadarbība ar mūzikas 

skolām Latvijā un 

ārpus tās, veicinot 

pedagogu un 

audzēkņu pieredzes 

apmaiņu 

1. Organizēt pieredzes apmaiņu, 

kopkoncertus un sadraudzību 

audzēkņiem; 

2. Organizēt pieredzes apmaiņu 

pedagogiem; 

3. Veicināt skolu sadarbību. 

2023.-2024. 

 

Pašvaldība 

Skolas vadība 

Audzēkņu un 

pedagogu 

pieredzes 

paplašināšana 

un sadarbības 

veicināšana 

 

4.2. Administratīvā efektivitāte 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Skolas darba 

plānošanas sistēmas 

attīstīšana; 

1. Informācijas aprites uzlabošana 

skolā, izmantojot IT iespējas; 

2. Skolas attīstības plāna 

realizēšana. 

2023.-2024. 

Pašvaldība 

Pedagogi 

Skolas vadība 

Skolas attīstība 

un izaugsme 

plānotajās 

jomās 

Visu skolas 

mērķgrupu 

iesaistīšana skolas 

pašvērtēšanas procesā 

1. Skolas pedagogu, vecāku, 

audzēkņu un pašvaldības iesaiste 

skolas pašvērtēšanas procesā; 

2. Pašvērtēšanas datu analīze un 

secinājumi skolas izaugsmes un 

attīstības veicināšanai. 

2022.-2024. 

Skolas vadība 

Pedagogi 

Skolas 

padome 

Pašvērtēšanas 

sistēmas 

attīstīšana 
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4.3. Vadības profesionālā darbība 

Prioritāte Īstenošanas uzdevumi Īstenošanas 

termiņš/ 

Atbildīgais 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Iesaistīšanās 

projektos un to 

īstenošana 

1. Veicināt skolas attīstību un 

materiāltehniskās bāzes 

uzlabošanu skolā; 

2. Realizēt atbalstītos projektus.  

2022.-2024. 

 

Skolas vadība 

Pašvaldība 

 

 

Jaunu mūzikas 

instrumentu 

iegāde. 

 

Skolas daļas 

RIC darbības 

uzsākšana 

Skolas komandas  

saliedētības 

veidošana 

1. Organizēt saliedētības pasākumus 

kolektīvā; 

2. Īstenot pieredzes apmaiņu 

audzēkņiem un pedagogiem. 

2023.-2024. 

 

Skolas vadība 

Skolas 

komandas 

vadība un 

prioritāšu 

īstenošana 

 

 

Direktore:  Ilona Matīsa 
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Gulbenes novada pašvaldība 


