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Nozīmīgākie notikumi, kas ietekmējuši skolas darbību 2019.gadā. 

 

1.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas 

infrastruktūras attīstība” Nr.8.1.3.0/16/I/014” (turpmāk – Projekts) ietvaros Projekta īstenošanas 

termiņā  (līdz 2019. gada 31.decembrim) ir veikti jaunas profesionālās izglītības kompetences 

centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” (turpmāk – VMV) ēkas būvdarbi Lielajā laukumā 1, 

Ventspilī un iebūvēto koncertērģeļu izbūve un uzstādīšana, tādējādi sasniedzot Projektā izvirzīto 

mērķi- “Jaunas VMV infrastruktūras izveide, lai modernizētu un nodrošinātu kvalitatīvu un 

tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošu mācību vidi pilnvērtīga mācību procesa 

nodrošināšanai un paaugstinātu profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un 

pieejamību Ventspilī un Kurzemes reģionā”. 

Būvdarbu laikā ir nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī, veikti 

publicitātes pasākumi. Projekts  īstenots sadarbībā ar Projekta sadarbības partneri – Ventspils 

pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”. 

Ēka ekspluatācijā ir pieņemta 2019. gada 5.jūlijā, ko apliecina Būvniecības valsts kontroles biroja 

akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā  (kods 19023190270000). 

Projekta rezultāti tiešā veidā ietekmē šādas Projekta mērķa grupas: VMV izglītojamos, pedagogus 

un citus darbiniekus. Nākotnē plānots izglītojamo skaita pieaugums atbilstoši VMV kā 

profesionālās izglītības kompetences centra plānotajai attīstībai un jaunu profesionālās izglītības 

programmu izveidei ērģeļspēles un mūzikas tehnoloģiju jomā. 

Vienlaikus Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA), pamatojoties uz saņemto 

informāciju no Iekšējās drošības biroja par ierosināto Kriminālprocesu Nr.11860003919, kurā tiek 

veikta izmeklēšana pēc Krimināllikuma 320.panta trešās daļas un 323.panta otrās daļas  un ņemot 

vērā, ka minētā situācija, iespējams, var ietekmēt izmaksu attiecināmību, CFLA saskaņā ar 

noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu vispārējo noteikumu 10.1.2.apakšpunktu un 2018.gada 

18.jūlija Eiropas parlamenta un padomes regulas 2018/146 par finanšu noteikumiem, ko piemēro 

Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 

(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 

223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 
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966/2012 7. nodaļas 33. panta 1.punktu aptur maksājumu veikšanu projektā un neveiks jau veikto 

maksājumu deklarēšanu Eiropas Komisijai.  

Projekta ietvaros ir sasniegts plānotais mērķis un rezultāti, un iepriekš minētais par 

maksājumu pieprasījuma izskatīšanas apturēšanu un veikto maksājumu nedeklarēšanu 

Eiropas Komisijai ietekmi uz VMV turpmākās darbības nodrošināšanu,  VMV stratēģijā 

(11.07.2016. Kultūras ministrijas lēmums Nr.2.6-3/1636 par PIKC VMV attīstības un investīciju 

stratēģijas apstiprināšanu) noteiktā īstenošanu un uz Projekta mērķa grupu neatstāj.  

 

2.  Atbilstoši faktiskajai izpildei 2019. gadā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Projekta ietvaros 

iesniegti maksājuma pieprasījumi par kopējo summu EUR 2 962 158,01- (2018.g- EUR 4 847 

784,02;  2017.gadā EUR 3 138 556,- ). Kopējais Projektam apstiprinātais finansējums saskaņā ar 

noslēgto vienošanos veido EUR 10 949 856. 

 

3.  2019. gadā no valsts budžeta papildus Projektam saņemti un izlietoti: 

3.1. vienreizēji izdevumi, lai  nodrošinātu telpu Lielajā laukumā 1, Ventspilī, uzturēšanās izdevumu 

un papildu telpu nomu  112 870 EUR apmērā;  

3.2. vienreizēji izdevumi, lai  nodrošinātu mācību līdzekļu un mūzikas instrumentu iegādi 

apakšprogrammā 20.00.00 “Kultūrizglītība”  37792 EUR  apmērā. 

 

4. Profesionālās izglītības kompetenču centra statusa saglabāšanai nepieciešamo kritēriju izpilde 

veikta atbilstošā kvalitātē. Uz 01.09.2019. profesionālās vidējās izglītības programmās mācās 110 

audzēkņi, profesionālās ievirzes izglītības programmās – 400 audzēkņi.  

Kritērija par centralizētajiem eksāmeniem izpildē 2018./ 2019. mācību gadā, pēc iepriekš panāktā 

straujā rezultātu uzlabojuma centralizēto eksāmenu priekšmetos iepriekšējā mācību gadā, galvenais 

mērķis bija noturēt esošo līmeni un turpināt to paaugstināt. Salīdzinot ar Ventspils 

vispārizglītojošām skolām, otro gadu pēc kārtas ir izdevies iegūt visaugstāko vērtējumu angļu 

valodas centralizētajā eksāmenā – 77,9% un pirmo gadu  - visaugstāko novērtējumu latviešu valodā 

– 64,8%. Angļu valodas eksāmena rezultāts ir tikai par 1% zemāks nekā iepriekšējā mācību gadā, 

kas apliecina stabilitāti un skolotājas izvēlēto mācību darba metožu produktivitāti. Salīdzinot ar 

vidējiem rezultātiem valstī, angļu valodas eksāmena rezultāts ir par 15,2% augstāks, latviešu valodā 

– par 14,9% augstāks, vēsturē – par 12,3% augstāks, krievu valodā – par 5,6%  augstāks nekā vidēji 

valstī.  

Kopējais vidējais vērtējums 2018./ 2019. m. g. centralizētajos eksāmenos ir 61,6%. 

Kritērijā par kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem, nepieciešamo 70% vietā PIKC VMV absolventi 

87,5 % saņēmuši atzīmes no 7- 10 ballēm: no 16 audzēkņiem, kuri kārtoja eksāmenus 2018./ 2019. 

mācību gadā, vērtējumu 7 balles un augstāk saņēma 14 audzēkņi, bet vērtējumu zemāku par 7 

ballēm saņēma 2 audzēkņi, t.i., 12,5%. 

Kā izcilākie sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos jāmin ērģeļspēles absolventu panākumi – 

kvalifikācijas eksāmenus šajā specialitātē pēc programmas atvēršanas audzēkņi kārtoja tikai otro 

gadu un atkal apliecināja augsto sagatavotības līmeni izglītības programmas noslēgumā – saņēma 

visaugstāko novērtējumu 10 balles. Tikpat augsts sasniegums ir vēl 2 absolventiem čella un obojas 

spēles specialitātēs. 2018./ 2019. mācību gadā 9 balles kvalifikācijas eksāmenā ieguva viena vijoles 

spēles audzēkne un divi diriģēšanas specialitātes audzēkņi. 

 

5. 2019. gadā Skola interesentiem piedāvāja apmācību 29 profesionālās vidējās izglītības 

programmās ar kodu 33… pēc vispārējās pamatizglītības apguves un 29 profesionālās vidējās 

izglītības programmās ar kodu 35b… pēc vidējās izglītības ieguves. Pēc ilga pārtraukuma tika 

atjaunota apmācība profesionālās vidējās izglītības programmā, kas ļauj iegūt tubista kvalifikāciju. 

2019. gadā tika akreditētas 23 profesionālās ievirzes izglītības programmas un tika uzsākts darbs 

profesionālās vidējās izglītības programmu ar kodu 35b sagatavošanā akreditācijai. 
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6. Pedagogu tarifikācijas tika sastādītas 2019./ 2020. mācību gada sākumā atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajos termiņos nosūtītas saskaņošanai VIIS sistēmā. Tās 

sagatavojot, tika rūpīgi izvērtēts pedagogu iepriekšējā mācību gada darbs un plāni jaunajam mācību 

gadam, lai varētu atbilstoši tarificēt stundas, kas paredzētas individuālajam darbam un 

konsultācijām, gatavošanās mācību stundām un grupas audzināšanai. Plānojot un veidojot 

nodarbību grupu skaitu un sastāvu, rūpīgi tika izanalizēti iepriekšējos mācību gados sasniegtie 

rezultāti centralizēto eksāmenu priekšmetos un iestājeksāmenu rezultāti mūzikas augstskolās 

mūzikas teorētiskajos priekšmetos. 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Būtiskākās izmaiņas  2019. gada ieņēmumos un izdevumos  salīdzinājumā ar 2018.gadu ir  sakarā 

ar 62.07.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta: ”Valsts Ventspils Mūzikas 

vidusskolas infrastruktūras attīstība" 8.1.3.0/16/I/014” (Projekts) īstenošanu, būvprojekta 

 “Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā, 

Ventspilī” pabeigšanu. 

 

7.Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

N.P.k. Posteņa nosaukums 

  Budžeta izpilde (euro) 

apstiprināts 

likumā 

pārskata 

periodā 

iepriekšējā 

pārskata periodā 

1. IEŅĒMUMI 5 218 814 5 206 198 7 626 045 

1.1. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 68 110 651 62 63 669 

1.2. Transferti 66 051 61 346 67 698 

1.3. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 084 653 5 079 690 7 494 678 

2. IZDEVUMI KOPĀ 5 225 805 5 20 8130 7 625 976 

  Uzturēšanas izdevumi 2 189 744 2 173 427 2 136 322 

2.1. Kārtējie izdevumi 2 130 589 2 114 272 2 077 167 

2.1.1. Atlīdzība 1 807 763 1 806 848 1 762 533 

2.1.2. Atalgojums  1 448 633 1 388 853 

2.1.3 Preces un pakalpojumi 322 826 307 424 314 634 

2.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 59 155 59 155 59 155 

2.2.1. Stipendijas 59 155 59 155 59 155 

2.3. Kapitālie izdevumi 3 036 061 3 034 703 5 489 654 

  Pamatkapitāla veidošana  3 034 703 5 489 654 

2.3.1. Nemateriālie ieguldījumi  9874 0 

2.3.2. Pamatlīdzekļi  3 024 829 5 489 654 

 

No tiem pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigtā būvniecība  2 962 158 4 623 532 

 

7.1. 2019. gadā ir būtiski: 

7.1.1. palielinājusies valsts dotācija atlīdzībai, jo palielinoties audzēkņu skaitam ir 

palielinājušās  pedagogu slodzes un, sakarā ar izmaiņām pedagogu atalgojuma sistēmā, ir 

palielinājusies arī vidējā likme par vienu slodzi; 

7.1.2 samazinājusies dotācija projektam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

“Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstība” Nr.8.1.3.0/16/I/014”, jo 
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ēkas būvdarbi Lielajā laukumā 1, Ventspilī tika pabeigti un ēka nodota ekspluatācijā 

2019.gada 5. jūlijā. 

 

8.Skolas finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši skolas vajadzībām, attīstības stratēģijai un 

izvirzītajām prioritātēm, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Nodaļu vadītāji 2 reizes 

gadā  iesniedz pieteikumus par nepieciešamo mācību līdzekļu, inventāra un pamatlīdzekļu 

iegādi. Šie pieteikumi tiek izvērtēti, sastādīts iepirkumu plāns un prioritārā secībā veiktas 

iegādes. 

 

9. Piešķirtā Valsts dotācija stipendijām profesionālās izglītības audzēkņiem ir palikusi 

nemainīga salīdzinājumā ar 2018.gadu.   

VMV projekti un starptautiskā sadarbība. 

 

10. VMV 2019. gadā Ventspils pilsētas domes Kultūras, Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas un aktīvās atpūtas, kā arī VKKF projektu konkursos piesaistījusi finanšu līdzekļus 

12960,17 euro apmērā. 

Nozīmīgākie pasākumi, kuriem projektu konkursos piesaistīts finansējums: 

10.1. Festivāls VENTSPILS GROOVE 2019 

No 12. līdz 17. augustam Ventspils Mūzikas vidusskola un SIA "Kurzemes Filharmonija" rīkoja 

XIV Mūsdienu ritma mūzikas festivālu – meistarklases VENTSPILS GROOVE 2019. 

Festivāls VENTSPILS GROOVE 2019 gadu gaitā ir kļuvis par satikšanās un radošās apmaiņas vietu, 

kurā saplūst starptautiskas profesionālu mūziķu komandas kolektīvā pieredze ar Latvijas jauno 

mūziķu degsmi un talantiem. Meistarklasēs pedagogi un studenti apmainās ar muzikālām idejām, 

savstarpēji bagātinoties un veidojot jaunu pieredzi. Festivāla koncerti, savā stilu dažādībā, bagātina 

Ventspils kultūras dzīvi - vienu nedēļu tiek piedāvāta iespēja baudīt augstvērtīgus džeza un 

mūsdienu ritma mūzikas koncertus.  

10.2.Ventspils Kamermūzikas dienas 2019 

Festivāla ceturtais, 2019.gads, ir zīmīgs ar grandiozu, vēsturisku notikumu – jaunās Ventspils 

Mūzikas vidusskolas ēkas atklāšanu. Tas ir valstiski svarīgs notikums, kas piesaistīja lielu 

uzmanību gan jaunajai ēkai, gan skolai, gan Ventspilij un tās kultūras norisēm.  

Festivāla ietvaros rīkoti seši koncerti, kuros uzstājušies prominenti Latvijas kamermūziķi – Ieva 

Parša, Artis Sīmanis, Kristīne Adamaite, Anrijs Pitens, Sana Villeruša, Francis Gaiļus, Rinalds 

Kandalincevs, Endijs Renemanis un citi. 

10.3. Ventspils Mūzikas vidusskola rīko ritma mūzikas ansambļu konkursu  Competition 

VENTSPILS GROOVE. 

Competition VENTSPILS GROOVE  šobrīd ir vienīgais mūzikas vidusskolu mūsdienu ritma 

mūzikas izglītības programmas audzēkņu konkurss Latvijā. 

Martā Ventspils Kultūras centrā sacentās mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu ansambļi. 

Konkursa dalībnieki tika dalīti trīs grupās: mūzikas skolu audzēkņi (1.-9.klase), mūzikas vidusskolu 

I un II kursa audzēkņi, mūzikas vidusskolu III un IV kursa audzēkņi.  

 

11. VMV starptautiskā sadarbība: 

11.1. VMV nodrošina akadēmiskās mūzikas studentu mācību praksi  Vācijā, Vācijas – 

Skandināvijas mūzikas nedēļā. 

11.2. 2018.gada jūnijā trīs stīgu nodaļas audzēkņi devās uz Zviedriju, lai muzicētu Ziemeļvalstu 

Jauniešu simfoniskajā orķestrī. 

 

12. VMV piesaistītie ES fondu līdzekļi sastāda 11835,60 euro: 

12.1. tiek ieviests Erasmus + projekts Nr.2018-1-LV01-KA102-046856 "Ventspils Mūzikas 

vidusskolas audzēkņu mācību prakse Ziemeļvalstu Jauniešu orķestrī". 
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12.2. Skola jau trešo gadu darbojas Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura ietvaros piedāvājam audzēkņiem 

konsultācijas mācību priekšmetos, kuri sagādā grūtības un palīdzam finansiāli ar dienesta viesnīcas 

un sabiedriskā transporta izmaksu kompensāciju.  

12.3. skola arī 2019. gadā piedalījusies Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda 

projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” 

(vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)rīkotajās aktivitātēs. 

 

 

Pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem. 

 

13. 2016.gada 27.decembrī noslēgta Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda projekta Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras  attīstība 

Nr.8.1.3.0/16/I/014  (turpmāk - Projekts) SAM 8.1.3. īstenošanu.  Ēkas Lielajā laukumā 1, Ventspilī 

tika  nodota ekspluatācijā 2019.gada 5.jūlijā.  

Nomātās pagaidu mācību telpas tika izmantotas līdz 2019. gada 31. augustam. Visas saistības par 

telpu nomu un komunālajiem izdevumiem100% segtas. 

Lai segtu uzturēšanās izdevumus Lielajā laukumā 1, Ventspilī, Kultūras ministrija papildus piešķīra 

112 870 EUR . 

 

14. Pēc detalizētas aprēķinu veikšanas 2020. gadā  uzturēšanās izdevumiem jaunajā skolas ēkā būs 

nepieciešami 354 309 EUR. 

 

 

Būtiskākie, skolas darbību un attīstību apdraudošie, faktori. 

 

15. Uzsākot 2019./ 2020. mācību gadu, bija izveidojusies situācija, ka Skolas dienesta viesnīcā 

dzīvoja 36 audzēkņi, bet 8 audzēkņiem bija jāuzsāk mācību laikā dzīvot Ventspils augstskolas 

dienesta viesnīcā, jo Skolas dienesta viesnīcā pietrūka vietu. Problēmu šajā situācijā rada maksa par 

dienesta viesnīcas pakalpojumiem, jo audzēkņi par Skolas dienesta viesnīcu maksā 25 eiro mēnesī, 

bet maksa par Ventspils augstskolas dienesta viesnīcu, ņemot vērā Ventspils domes piemēroto 

atlaidi, mēnesī ir 62 eiro. Lai netiktu pārkāpts vienlīdzības princips, arī tie audzēkņi, kuri dzīvo 

Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā, mēnesī maksā 25 eiro, bet starpību 37 eiro par katru 

audzēkni sedz VMV. Tas gada griezumā rada pietiekoši lielus zaudējumus Skolas budžetam. 

 

 

16. VMV 2019. gadā ir organizējusi 3 seminārus, 3 konkursus, 18 meistarklases, 2 festivālus un 4 

lekcijas izglītojamiem un pedagogiem. Visi VMV organizētie pasākumi (konkursi, meistarklases, 

semināri utt.) domāti VMV un Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolām, tādejādi nodrošinot, par 

Valsts dotācijā piešķirtajiem līdzekļiem, pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšanu. 

Ziemeļkurzemes Mūzikas skolām, kuru metodiskais centrs ir PIKC VMV, vairākās specialitātēs 

trūkst pedagogi. Pedagogu trūkums, un līdz ar to audzēkņu neesamība daudzās valsts mērogā 

nepieciešamās stīgu un pūšaminstrumentu specialitātēs, apdraud vairāku attiecīgo izglītības 

programmu attīstību PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”.  

   

Paredzamie, iestādes darbību ietekmējošie, notikumi nākotnē. 

 

17. Ņemot vērā līdzšinējo pieprasījumu pēc dienesta viesnīcas pakalpojumiem, kā arī plānoto 

audzēkņu skaita pieaugumu, Skola prognozēja, ka audzēkņu (un pedagogu) pieprasījums pēc 
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dienesta viesnīcas turpinās pieaugt vismaz par 10%. Vairāk kā 60% iestādes audzēkņu pastāvīgā 

dzīves vieta ir deklarēta ārpus Ventspils, bet esošās dienesta viesnīcas telpas ir iespēja izmantot 

tikai 43% iestādes audzēkņu. Līdz ar to telpu apjoms ir nepietiekošs, turklāt telpas ir neapmierinošā 

tehniskā stāvoklī un ir paredzams, ka tuvāko gadu laikā būs nepieciešami finansiāli ieguldījumi 

dienesta viesnīcas pakalpojuma nodrošināšanā.  

Dienesta viesnīca ir rekonstruēta 1961. gadā. Lai uzlabotu esošās dienesta viesnīcas tehnisko 

stāvokli un līdz ar to dzīves apstākļus tur dzīvojošajiem audzēkņiem, tai būtu nepieciešams veikt 

sekojošus energoefektivitātes pasākumus: 

 

Nr. Plānotie darbi mērv apjoms 

Plānotā 

vienības 

izmaksa 

kopā 

1 Pamatu energoefektivitātes uzlabošana m2 63,7 58,23 3709,25 

2 

Fasādes sakārtošana, energoefektivitātes 

uzlabošana m2 489,25 117,69 57579,83 

3 

Bēniņu pārseguma energoefektivitātes 

uzlabošana m2 252 50,82 12806,64 

4 Jumta seguma nomaiņa, konstrukcijas m2 278,4 132,00 36748,80 

5 Labiekārtošana m2 65 48,50 3152,50 

6 

Apliecinājuma kartes izstrādāšana, 

saskaņošana gab 1 1560,00 1560,00 

7 Energoaudita veikšana gab 1 758,00 758,00 

  Kopā plānotās izmaksas 116315,02 

 

18. PIKC VMV attīstības un investīciju stratēģija 2015. – 2020.gadam, kas tapusi Specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. ietvaros, paredz profesionālās izglītības programmu audzēkņu skaita 

pieaugumu profesionālajās izglītības programmās līdz 130 audzēkņiem. Lai nodrošinātu audzēkņu 

skaita pieaugumu ir nepieciešams uzlabot izglītības pievilcību. Audzēkņu skaita palielinājums rada 

un turpmāk radīs problēmas stipendiju jautājumā, jo stipendija ir viens no motivējošiem faktoriem. 

Stipendiju apmērs tiek pārskatīts katru mēnesi, balstoties uz ikmēneša sekmēm un kavējumiem. 

Situācijā, kad palielinās audzēkņu skaits, bet stipendiju budžets paliek nemainīgs, vērojams 

stipendijas apmēra samazinājums tieši tiem audzēkņiem, kuriem nav neattaisnotu mācību stundu 

kavējumu un ir labas, ļoti labas un teicamas sekmes.  

 

19. PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” kā Ziemeļkurzemes metodiskais centrs reizi mēnesī 

organizē profesionālās pilnveides programmas, kas ir aktuālas gan pašu pedagogiem, gan reģiona 

mūzikas skolu mācībspēkiem. Katra mācību semestra sākumā tiek veidotas aptaujas, lai apkopotu 

informāciju par reģiona mūzikas skolu aktualitātēm, pedagogiem nepieciešamo iemaņu pilnveides 

vajadzībām, lai rastu iespēju organizēt mācībspēkiem saistošus pasākumus profesionālās pilnveides 

jomā, līdz ar to arī uzlabojot mācību procesu. Mūzikas skolās ir dažādas specialitātes, un 

profesionālās pilnveides programmas tiek organizētas tā, lai aptvertu visas jomas, kas ir saistošas 

reģiona mūzikas skolās – gan aktuālas tēmas mācību programmu (specialitātes) ietvaros, gan 

pedagoģija un psiholoģija. 

Lai padarītu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides iespējas pieejamākas gan reģionā, gan 

Latvijā, kā arī lai ekonomētu valsts piešķirto finansējumu, skola plāno ieviest pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveidi e-vidē, kas nozīmē, ka lektors dalās ar informāciju, pieredzi, 

zināšanām kameras priekšā, attiecīgi translējot šo tiešraidi lekcijas/semināra dalībniekiem. Lai to 

īstenotu ir nepieciešama atbilstoša tehnika un programmatūra gan mūsu skolā, gan šīs aktivitātes 

dalībniekiem. E-vides lekcijas/semināri būtu iespējamas vispārējās pedagoģijas, psiholoģijas vai 

teorijas priekšmetu profesionālās pilnveides kursiem.  
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