
 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 

”Ventspils Mūzikas vidusskola” 

Reģ.nr. 3234303114 

Lielais laukums 1, Ventspils, LV-3601 

Tālrunis 63622220 

elektroniskais pasts: ventspilsmv@inbox.lv; www.vmv.ventspils.lv  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspils, 2020 

 

 

mailto:ventspilsmv@inbox.lv
http://www.vmv.ventspils.lv/


2 

 

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

SATURS 

 

1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS …………………………. 4 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI …………………………………………… 6 

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE ………………… 8 

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES 

VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS …………………………… 

 

14 

4.1. Mācību saturs (Joma – 1) ………………………………………………………….. 14 

4.2. Mācīšana un mācīšanās (Joma – 2) ………………………………………………… 17 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte (Kritērijs – 2.1.) ……………………………………….. 17 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte (Kritērijs – 2.2.) ……………………………………….. 19 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa (Kritērijs – 2.3.) ………………….. 20 

4.3. Izglītojamo sasniegumi (Joma – 3) …………………………………………………. 22 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (Kritērijs – 3.1.) ……………………. 22 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (Kritērijs – 3.2.) ………….. 25 

4.4. Atbalsts izglītojamiem (Joma – 4) ………………………………………………….. 30 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts (Kritērijs – 4.1.) ……... 30 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība, Kritērijs – 

4.2.) …………………........................................................................................ 

 

31 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā (Kritērijs – 4.3.) …………………………… 32 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā (Kritērijs – 4.4.) ………………………………… 33 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai (Kritērijs – 4.5.) ……………………. 37 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (Kritērijs – 4.6.) ………… 38 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni (Kritērijs – 4.7.) ………………………….. 38 

4.5. Izglītības iestādes vide (Joma – 5) …………………………………………………. 39 

4.5.1. Mikroklimats (Kritērijs – 5.1.) ……………………………………………… 39 

4.5.2. Fiziskā vide (Kritērijs – 5.2.) ……………………………………………….. 40 

4.6. Izglītības iestādes resursi (Joma – 6) ………………………………………………. 41 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi (Kritērijs – 6.1.) ……………………… 41 

4.6.2. Personālresursi (Kritērijs – 6.2.) …………………………………………….. 42 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana (Joma – 

7) …………………………………………………………………………………… 

 

47 



3 

 

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana (Kritērijs – 

7.1.) ……………………………………………………………………………. 

 

46 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība (Kritērijs – 7.2.) ... 48 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām (Kritērijs – 7.3.) ……….. 50 

5. CITI SASNIEGUMI …………………………………………………………………… 51 

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA ……………………………………………………………. 53 

7. PIELIKUMI   

1. Pielikums …………………………………………………………………………… 54 

2. Pielikums …………………………………………………………………………… 57 

3. Pielikums …………………………………………………………………………… 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” (turpmāk – 

Skola) ir valsts dibināta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas padotībā esoša profesionālās vidējās 

izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, interešu izglītības programmas (izglītības programmu saraksts – 1. pielikumā). 

Skola dibināta 1928. gadā. Uzsākot 2020./ 2021. mācību gadu, Skolā bija šāds audzēkņu skaits: 

 profesionālās vidējās izglītības programmās  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. tabula Audzēkņu skaits profesionālās vidējās izglītības programmās 01.09.2020. 
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I 

33 4 1 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 2 35 

35b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Kopā 4 1 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 4 0 1 0 0 1 2 1 0 0 5 2 36 

II 

33 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0 2 1 1 3 2 0 0 2 2 27 

35b 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 

Kopā 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 2 3 0 0 2 1 1 3 3 0 1 2 2 35 

III 

33 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 

35b 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 11 

Kopā 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 2 1 3 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 26 

IV 
33 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 19 

Kopā 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 19 

Pavisam kopā 7 3 2 4 4 3 7 2 0 1 2 1 7 5 1 5 6 10 3 2 4 4 3 8 5 0 1 10 6 116 

No tā 
33 7 1 2 4 3 3 6 2 0 1 1 0 7 3 0 5 6 10 1 1 3 2 3 6 4 0 0 9 6 96 

35b 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 0 20 

Kopā nodaļā 10 13   26 5 6 10 3 43 116 



 

 profesionālās ievirzes izglītības programmās 20V: 

2. tabula Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās 01.09.2020. 

  1kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.(7)kl   kopā  

Taustiņinstrumentu 
spēle  
  

Klavierspēle  9 16 8 8 11 9 9 16  86 
97 

Akordeona spēle  3 2 3 3     11 

Stīgu instrumentu 
spēle  
  
  
  

Vijoļspēle 5 4 7 9 4 7 6 3 1 46 
 

90 
 
 

Alta spēle      1 1 1  3 

Čella spēle 2 1 1 3 1 1 1 1  11 

Ģitāras spēle 5 6 4 6 4 4   1 30 

Pūšaminstrumentu 
spēle  

Flautas spēle 1 4 3 1 4 3    16 
 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 

Klarnetes spēle  4 1       5 

Obojas spēle 1         1 

Fagota spēle 1 1        2 

Trompetes spēle  1 3 1  3    2 10 

Trombona spēle  1 1  1     3 

Eifonija spēle  1   1 1    3 

Mežraga spēle  1    1    2 

Tubas spēle  1        1 

Saksofona spēle  1 5 1 2 2     11 

Sitaminstrumentu 
spēle 

Sitaminstrumentu 
spēle 

2 1 4 2  1    10 10 

Vokālā mūzikas - kora 
klase 

  12 13 17 6 8 2 5 5 2 70 70 

Mūzika – estrādes un 
džeza mūzika 
  
  
  
  

Dziedāšana 1 1 4 3 5 1   2 17 
 
 

56 
 
 

Ģitāras spēle  2 1 1 1 2 1   1 9 

Basģitāras spēle  1 2 2  2 2    9 

Klavierspēle  1 3 4   4    12 

Sitaminstrumentu 
spēle 

2 1 2 1 1 2    9 

Kopā   47 73 63 45 52 40 22 26 9  377 

 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI  

Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartos un profesionālās vidējās izglītības programmās, profesionālās ievirzes 

izglītības programmās, interešu izglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto mūzikas 

nozares profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu:  

 nodrošināt iespēju iegūt profesionālo vidējo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību 

mūzikas nozarē; 

 sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai augstākās izglītības iestādēs; 

 sagatavot darba tirgum kvalificētus mūzikas nozares speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām 

zināšanām un praktiskajām iemaņām; 

 elastīgi reaģēt uz tautsaimniecības vajadzībām, par pasūtītāja līdzekļiem paaugstināt 

darbinieku kvalifikāciju, īstenojot tālākizglītības, interešu un mūžizglītības programmas, un 

nodrošināt iespēju iegūt papildus kvalifikāciju ārpus formālās izglītības apgūto kompetenču 

novērtēšanas kārtībā; 
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 izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt viņus karjeras izvēlei 

un mūžizglītībai; 

 veicināt profesionālās vidējās izglītības programmu, profesionālās ievirzes un citu Skolā 

īstenojamo izglītības programmu izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi, 

realizāciju un pilnveidi; 

 izvēlēties izglītības procesam atbilstošas darba metodes un formas; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) izglītības programmu apguves 

nodrošināšanai; 

 sadarboties ar pašvaldību, potenciālajiem darba devējiem, uzņēmējiem un nozares pārstāvjiem, 

lai nodrošinātu izglītības programmu teorētisko mācību un praktisko nodarbību, kā arī 

kvalifikācijas prakses apguvi; 

 racionāli izmantot Skolas intelektuālos, finanšu un materiālos resursus. 

 



3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE  

Datums Akreditācijas komisijas ieteikums Ieteikuma izpilde 

Izglītības programma 33 212 09 Mūzika,  

iegūstamā kvalifikācija mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 

10.09.2013. Aktīvi risināt ar skolas ēkas un fiziskās vides 

atjaunošanu saistītos jautājumus 

Izpildīts – 2019. gada 25. jūlijā tika atklāta ēka Lielajā laukumā 1, Ventspilī, kurā 

atrodas PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” un koncertzāle “Latvija 

Izglītības programma 35b 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs 

10.05.2016. Nodrošināt visās Skolas ēkās ugunsdrošības 

sistēmas 

Izpildīts – jaunatklātajā skolas ēkā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošas 

ugunsdrošības sistēmas 

Iespēju robežās piesaistīt līdzekļus Skolas 

infrastruktūras izveidei/ uzturēšanai, lai Skola 

spētu nodrošināt konkurētspējīgu mūsdienīgas 

izglītības pieejamību 

Izpildīts, skat. augstāk (2013. gada akreditācijas komisijas ieteikuma izpilde) 

Censties uzlabot skaņas izolāciju klasēs Izpildīts – jaunatklātajā skolas ēkā ir prasībām atbilstoša skaņas izolācija 

Izglītības programma 35b 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars 

Izglītības programma 33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis obojists, ansambļa vadītājs 

21.05.2018. Digitālās ērģeles (šobrīd) atrodas skolas zālē, šī 

telpa tiek izmantota arī citām nodarbībām un 

dažādiem pasākumiem, tas samazina topošo 

ērģelnieku vingrināšanās iespējas. Ieteicams 

Izpildīts – jaunatklātajā skolas ēkā digitālās ērģeles novietotas atsevišķā telpā, kur 

nenotiek citu izglītības programmu mācību stundas vai citi pasākumi, un ērģeļspēles 

audzēkņiem specialitātes, ansambļa, improvizācijas mācību stundām, mēģinājumiem, 

ieskaitēm, eksāmeniem un koncertiem pieejamas stabuļu ērģeles, kas atrodas 

koncertzāles “Latvija” lielajā zālē.  
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plānot telpas izmantošanas laikus, nodrošinot 

audzēkņiem regulāru piekļuvi instrumentam 

Izglītības programma 33 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis pianists, koncertmeistars 

Izglītības programma 33 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis vijolnieks 

Izglītības programma 33 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis altists 

Izglītības programma 33 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis čellists 

Izglītības programma 33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis flautists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 05 1 Diriģēšana, 
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iegūstamā kvalifikācija kormeistars, kora dziedātājs 

Izglītības programma 33 212 06 1 Vokālā mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija vokālists, kora dziedātājs 

Izglītības programma 33 212 07 1 Mūzikas vēsture un teorija, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis, mūzikas teorijas speciālists 

Izglītības programma 33 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis dziedātājs, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 33 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators vai gaismotājs 

Izglītības programma 35b 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 

Izglītības programma 35b 212 09 1 Mūzika, 

iegūstamā kvalifikācija mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 

17.12.2018. Atsevišķos mācību priekšmetos pievērst lielāku 

uzmanību repertuāra izvēlei (piemēram, ģitāra, 

basģitāra), ieviešot kādu klasicisma, romantisma 

Ar akreditācijas ieteikumu ir iepazīstināti ģitāras un basģitāras spēles skolotāji un 

metodiskās komisijas vadītājs. Metodiskās komisijas darba plānā ir iekļautas sēdes, 

kurās šis ieteikums tiks detalizēti apspriests un tiks izanalizēts līdzšinējais pedagogu 
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vai baroka skaņdarbu, kas ļautu sajust 

instrumenta solo izteiksmes līdzekļus. Turpināt 

strādāt pie stabilākas strukturālas pamatu 

stiprināšanas nošu raksta apguvei, pirkstu 

tehnikas pilnveidei un spēlei bez pavadījuma. 

Rosinājums domāt par profesionāla konkursa 

izveidi, kurā jaunajiem instrumentālistiem būtu 

iespēja izmēģināt “spēkus” ārpus instrumentālā 

kombo sastāva. 

darbs šajā jomā, tiks papildinātas ģitāras un basģitāras spēles mācību priekšmetu 

programmas, apgūstamajā repertuārā iekļaujot solo skaņdarbus un vingrinājumus nošu 

raksta apguvei, pirkstu tehnikas pilnveidei un spēlei bez pavadījuma. 

 Profesionālās izglītības programmas apgūšanas 

procesā klavierspēlē pievērst uzmanību iespējai 

piedāvāt izglītojamajiem (uzsākot mācības 

izglītības iestādē) apgūt atbilstošas pakāpes 

skaņdarbu spēli sākotnējai sagatavotībai, 

veicinot izglītojamā izaugsmi mērķtiecīgi un 

sabalansēti, lai tiktu veicināta katra izglītojamā 

individuālā attīstība. 

Profesionālās izglītības programmas apgūšanas 

procesā klarnete, fagots pārskatīt apgūstamo 

repertuāru, vairāk domājot par instrumenta 

spēles pakāpenisku izpildes kvalitātes 

Klavierspēles mācību priekšmetu programmās ir iekļauti atšķirīgas grūtības pakāpes 

skaņdarbi, kas veicina katra izglītojamā individuālo attīstību. 

Klarnetes un fagota spēles mācību priekšmeta programmās iekļautais repertuārs tika 

izanalizēts 2018./ 2019. mācību gada 2. semestra metodiskās komisijas sēdē, un pēc 

tam apspriestās izmaiņas un papildinājumi tika iekļauti mācību priekšmetu 

programmās. 

Saksofona spēles apguves mērķi un uzdevumi tika apspriesti un precizēti metodiskās 

komisijas sēdē, un pēc tam apspriestās izmaiņas un papildinājumi tika iekļautas mācību 

priekšmetu programmās. Intensīvākas saksofonu kvarteta darbības nodrošināšanai ir 

iegādāts baritonsaksofons un tenorsaksofons, kā arī tiks iesniegts projekts soprāna un 

alta saksofonu iegādei.  
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kāpināšanu, ievērojot izglītojamā personības 

īpašības. 

Profesionālās izglītības apgūšanas procesā 

džeza un akadēmiskais saksofons pievērst 

detalizētāku uzmanību kopējai kursa apmācības 

gaitai, precizējot mērķus un uzdevumus, 

intensīvāk attīstīt saksofonu kvarteta darbību, 

vairāk motivēt audzēkņus dalībai konkursos. 

Profesionālās izglītības programmas apgūšanas 

procesā kordiriģēšana precizēt un pilnveidot 

diriģēšanas programmā fiksētos taktsmēru 

apgūšanas principus un paņēmienus, konkretizēt 

mērķus un uzdevumus. 

Profesionālās izglītības programmas apgūšanas 

procesā vokālā māksla aktualizēt jautājumu par 

kora nodarbību norises organizēšanu vidusskolā 

mācību programmas izpildes pilnveidošanai. 

Papildināt vokālās tehnikas pilnveides 

paņēmienus, mācību procesā integrējot jaunus 

metodiskus materiālus.  

Kora diriģēšanas mācību priekšmeta programmā fiksētie taktsmēru apgūšanas principi 

un paņēmieni, kā arī mērķi un uzdevumi tika apspriesti 2018./ 2019. mācību gada 2. 

semestra metodiskās komisijas sēdē, precizēti un aktualizēti, un pēc tam tie tikq iekļauti 

mācību priekšmeta programmā. 

Jautājums par kora nodarbību norises organizēšanu ir aktualizēts. Darbs jaunu 

metodisko materiālu iekļaušanai mācību procesā vokālās tehnikas pilnveides 

paņēmienu papildināšanai ir uzsākts. 

Jautājums par improvizēšanas prasmju uzlabošanu un uzdevumu dažādību mērķa 

sasniegšanai ir iekļauts metodiskās komisijas sēdē. 
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Improvizēšanas prasmju uzlabošanai vēlamā 

rezultāta sasniegšanai izmantot daudzveidību un 

dažādot uzdevumus. 

 Profesionālās izglītības programmas apgūšanas 

procesā skaņu operatora specialitātē –  

ieteikums, plānojot materiāli tehnisko bāzi, 

ieplānot līdzekļus jaunākās paaudzes apstrādes 

un virtuālo instrumentu iegādei, kā arī, ņemot 

vērā dažādās izglītojamo intereses, ieviest 

specializāciju tādos virzienos kā mūzikas 

producēšana, DJ darbs utml. Apmācību kursā 

iekļaut papildinājumu par psihoakustiku. 

Programmas īstenošanai nepieciešamās datorprogrammas ir iegādātas. 

Ir uzsākts darbs sadarbībā ar Skolas absolventu DJ Makree DJ apmācības moduļa 

izstrādē. 

 

 

 

 



4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES 

VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

4.1. Mācību saturs (Joma – 1) 

Skola īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības ieguves, 

profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves un profesionālās 

ievirzes izglītības programmas (izglītības programmu saraksts – 1. pielikumā). Mācību process tiek 

īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām, un tiek ievērotas prasības audzēkņu iepriekš 

iegūtajai izglītībai. 

3. tabula Akreditējamās profesionālās vidējās izglītības programmas 
 

Izglītības programma Piešķiramā kvalifikācija Kods 
Licence Izglītojamo 

skaits Nr. Datums 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

mūziķis tubists, 

ansambļa vadītājs 

35b 212 03 1 P_1965 13.09.2019. 1 

 mūziķis eifonists, 

ansambļa vadītājs 

 P-13886 11.04.2016. 1 

Mūzika mūziķis pianists, 

ansambļa vadītājs 

35b 212 09 1 P-13891 11.04.2016. 1 

 

Izglītības programma Piešķiramā kvalifikācija Kods 
Licence Izglītojamo 

skaits Nr. Datums 

Pūšaminstrumentu 

spēle – tubas spēle 

 20V 212 03 1 P_1148 11.04.2019. 1 

 

Programmas izstrādātas atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma 

prasībām, tās ir licencētas Izglītības kvalitātes valsts dienestā un atbilst izglītības standartu, profesiju 

standartu un citu normatīvo aktu prasībām. Grozījumi izglītības programmās tiek veikti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

2020. gada 17. jūlijā tika veiktas izmaiņas visu profesionālās vidējās izglītības programmu ar 

kodu 33… mācību plānos, lai tie atbilstu Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumiem Nr. 

416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugiem” un 2020. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 332 „Noteikumi par valsts 

profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”  Šīs izmaiņas attiecas uz 

audzēkņiem, kuri 2020./ 2021. mācību gadā uzsāk mācības 1. kursā. Minētās izmaiņas izglītības 

programmās tika saskaņotas ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru un Izglītības kvalitātes valsts 

dienestu. 

Nodarbību saraksti tiek veidoti saskaņā ar izglītības programmu mācību plāniem katra mācību 

semestra sākumā. Sarakstus apstiprina direktors ar rīkojumu, un tie ir pieejami pedagogiem, 

izglītojamiem un viņu vecākiem elektroniski E-klasē. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un 

pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Direktora vietnieki kontrolē, lai izglītojamo mācību slodze atbilst 

normatīvo aktu prasībām.  
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Izglītības programmu īstenošanā ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu 

tematiskā satura pēctecība. Mūzikas teorētisko un vispārizglītojošo mācību priekšmetu tematiskie 

plāni un profesionālo priekšmetu individuālie plāni tiek sastādīti katra semestra sākumā, apspriesti un 

saskaņoti nodaļu, metodisko komisiju un Domes sēdēs. Skola pamatā nodrošina ar izglītības 

programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. 

Aktualizētajos mācību plānos tika pārskatīts mācību priekšmetu apjoms stundās, to 

nepieciešamība saglabāt vai apvienot ar citiem mācību priekšmetiem jaunā satura efektīvākai apguvei, 

kā arī ieviesti jauni mācību priekšmeti, kas palīdzēs jaunajiem profesionāļiem labāk konkurēt darba 

tirgū pēc skolas absolvēšanas, piemēram, Uzņēmējdarbības pamati, Publiskā uzstāšanās, Instrumenta 

spēles mācīšanas metodika un prakse, aktualizēts prakses stundu skaits un saturs. 

Izglītojamo skaita izmaiņas akreditējamajās profesionālās vidējās izglītības programmās ir 

nelielas: 

4. tabula Izglītojamo skaita izmaiņas profesionālās vidējās izglītības programmās 

Izglītības programma Piešķiramā kvalifikācija Kods 
Atskaitīti izglītības programmas 

īstenošanas periodā 

   2019./2020. 2018./2019. 2017./2018. 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

mūziķis tubists, ansambļa 

vadītājs 

35b 212 03 1 0 0 0 

 mūziķis eifonists, ansambļa 

vadītājs 

 0 0 0 

Mūzika mūziķis pianists, ansambļa 

vadītājs 

35b 212 09 1 0 0 1 

Kopā: 0 0 1 
 

Klavierspēles specialitātes audzēknis pārtrauca mācības sakarā ar to, ka nespēj mācības 

apvienot ar darbu. 

Skola veic mērķtiecīgu darbu izglītojamo motivēšanai mācīties, ar nopietnu un atbildīgu 

attieksmi pret savu nākotnes karjeru apgūt izvēlēto specialitāti, lai, iegūstot profesionālo kvalifikāciju, 

kas atbilst 3. līmenim, varētu konkurēt darba tirgū un iestājeksāmenos augstskolās. Tomēr laikmeta 

aktualitāte – ekonomiskā situācija – būtiski ietekmē izmaiņas audzēkņu skaitā, jo bieži vien audzēkņu 

ģimenes izvēlas pārcelties uz citu dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstīs, kur var atrast darbu, vai arī paši 

audzēkņi strādā, lai nopelnītu iztiku, tāpēc rodas grūtības apvienot mācības Skolā ar darbu (2019./ 

2020. m. g. kopumā tādi bija 4 audzēkņi). 

2019./ 2020. mācību gadā nepietiekamu mācību sasniegumu dēļ tika atskaitīti 6 audzēkņi (t.i., 

15% no izglītojamo skaita), bet nepareizas karjeras izvēles netika atskaitīts neviens audzēknis. 
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5. tabula Izglītojamo skaita izmaiņas profesionālās ievirzes izglītības programmās 

Izglītības programma Kods Atskaitīti izglītības programmas īstenošanas periodā 

 2019./2020. 2018./2019. 2017./2018. 

Pūšaminstrumentu spēle – 

tubas spēle 

20V 212 03 1 0 0 0 

Kopā: 0 0 0 
 

Novērtēšanas periodā nav atskaitīts neviens tubas un eifonija spēles audzēknis. Gadu no gada 

izglītojamo motivācija mācīties izvēlētajā specialitātē paaugstinās, un Skolas vadība pievērš lielu 

uzmanību, lai to uzturētu un arvien paaugstinātu. 

 

Skolā ir izveidotas un darbojas metodiskās komisijas un nodaļas, kas, sadarbojoties ar Skolas 

vadību, veicina izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu izvērtēšanu, pilnveidi un 

aktualizāciju. Mūzikas vidusskolā ir Stīgu instrumentu spēles, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

spēles, Diriģēšanas, Vokālās mūzikas, Mūzikas vēstures un teorijas, Džeza mūzikas un mūzikas 

tehnoloģiju un Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas.  

Mūzikas skolā darbojas Klavierspēles, Stīgu instrumentu spēles, Ģitāras spēles, 

Pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles, Vokālās mūzikas – kora klases, Mūzikas – estrādes un 

džeza mūzikas, Vispārējās klavierspēles metodiskās komisijas. 

Mācību procesā tiek īstenots audzināšanas darbs. Kursu audzinātāji izstrādā audzināšanas 

darba plānus katram semestrim, un audzināšanas darba jautājumi ir iekļauti arī metodisko komisiju 

darba plānos, kurus veidojot tiek ņemtas vērā mūsdienu aktualitātes un izglītības vajadzības. 

Skolā regulāri tiek aktualizēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais mācību 

līdzekļu saraksts. To veido, balstoties uz nodaļu vadītāju iesniegumiem.  

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

Stiprās puses: 

1. Skolā ir licencētas, izglītības un profesiju standartiem, kā arī darba tirgus prasībām atbilstošas 

profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

2. Izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu satura izvērtēšanas un aktualizēšanas 

sistēma ir operatīva un efektīva. 

3. Skola ievieš jaunas izglītības programmas, atbilstoši darba tirgus nepieciešamībai. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Veikt turpmāku darba tirgus izpēti, lai, elastīgi reaģējot uz tā pieprasījumu, operatīvi izstrādātu 

un ieviestu jaunas profesionālās izglītības programmas. 

2. Veicināt Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu izglītojamo ienteresi par mūziķa vai mūzikas 

tehnoloģiju speciālista profesijas apguvi PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”. 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās (Joma – 2)  

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte (Kritērijs – 2.1.)  

Skolā mācību procesu analizē regulāri iknedēļas vadības sanāksmēs, nodaļu un metodisko 

komisiju, domes un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Skolā regulāri izvērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz vērtējumu. Pirmais līmenis ir 

pedagoga pašvērtējums, pēc kura mācību gadā paveikto darbu analizē nodaļās un metodiskajās 

komisijās. Otrais līmenis ir pedagoga darba izvērtējums Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 

komisijā. Skolas iekšējie noteikumi Kārtība, kādā veido pedagogu tarifikācijas, paaugstina darba 

algas likmi, nosaka piemaksas un materiāli stimulē nosaka kritērijus, pēc kuriem vērtē pedagogu 

darbu:  

 audzēkņu sagatavošana un iestāšanās rezultāti PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, Latvijas 

un ārzemju mūzikas un pedagoģijas augstskolās, audzēkņu sagatavošana darbam apgūtajā 

profesijā; 

 audzēkņu sagatavošana, piedalīšanās un rezultāti vietēja mēroga, Valsts un Starptautiskajos 

konkursos, festivālos un koncertos; 

 mācību metodisko materiālu izstrāde, praktiskais lietojums, uzkrāšana un sistematizācija; 

 pedagogu radošais darbs; 

 piedalīšanās un iniciatīva Skolas darbību reglamentējošu dokumentu izstrādē, regulārā un 

savlaicīgā kārtošanā; 

 kvalifikācijas celšana. 

Mācību gada noslēgumā pedagogi aizpilda noteiktas formas anketu, aprakstot paveikto 

atbilstoši darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Anketas apkopo nodaļu un metodisko komisiju 

vadītāji un organizē sēdes to izskatīšanai. Galīgais pedagogu darba kvalitātes izvērtējums notiek 

Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas sēdē. 

 Sākot ar 2018. gada 1. februāri, Skolas pedagogiem ir iespēja apliecināt savas profesionālās 

prasmes, piesakoties un piedaloties pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā, pretendējot uz 

vienu no trim kvalitātes pakāpēm. 2017./ 2018. mācību gadā novērtēšanas procesā piedalījās 29 
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pedagogi, un 20 no viņiem ieguva 1. kvalitātes pakāpi, 3 pedagogi – 2. kvalitātes pakāpi un 5 pedagogi 

– 3. pakāpi. Vienam pedagogam kvalitātes pakāpe netika piešķirta. 2018./ 2019. mācību gadā tika 

saņemti 4 pedagogu iesniegumi, 2 pedagogi ieguva 1. kvalitātes pakāpi, 2 pedagogi – 2. kvalitātes 

pakāpi. 2019./ 2020. mācību gadā viens pedagogs bija pieteicies profesionālās darbības novērtēšanai 

un ieguva 3. kvalitātes pakāpi. 

Skolā notiek visas mācību plānā paredzētās nodarbības, to pārrauga direktora vietnieki mācību 

darbā. Iekšējos noteikumos Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība ir noteiktas vienotas prasības 

mācību nodarbību reģistrēšanai, apgūtās mācību vielas un mājas darbu ierakstiem, kavējumu uzskaitei 

un vērtējumu ierakstiem. Direktora vietnieki vismaz divas reizes semestrī veic elektroniskā žurnāla 

ierakstu kontroli. 

 Skolas pedagogi kvalitatīva mācību procesa realizēšanai izmanto šādas formas, līdzekļus un 

metodes: 

 daudzveidīgas, inovatīvas un efektīvas mācību metodes;  

 skaidri formulēti, loģiski plānoti un sasniedzami mācību stundas mērķi;  

 mācību stundas mērķim atbilstošu mācību līdzekļu un aprīkojuma izvēle un pielietošana;  

 jaunāko IT līdzekļu un materiālu izmantošana mācību procesā;  

 labvēlīgas emocionālās vides nodrošināšana;  

 radošo spēju un prasmju attīstīšana;  

 regulāra mācību sasniegumu vērtēšana un tās izskaidrojums;  

 mācību satura un mācību vielas plānošana atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām un 

izglītības programmas mērķiem;  

 piedalīšanās koncertos, konkursos, vietējos un starptautiskos projektos;  

 mācību priekšmetu satura saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

Profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņiem tiek 

nodrošināta iespēja doties mācību ekskursijās uz Latvijas Nacionālo operu, koncertzālēm Lielais 

dzintars, Cēsis un citām, ievērojamu solistu, kameransambļu un profesionālo orķestru koncertiem, 

filmām par nozīmīgām radošām personībām, kā komponistiem, izpildītājmāksliniekiem u.c.. 

Skolā ir skaidri noteiktas prasības izglītojamo uzņemšanai un atskaitīšanai, un attiecīgie 

iekšējie noteikumi ir pieejami – tie ir publicēti Skolas mājaslapā un E-klasē. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte (Kritērijs – 2.2.)  

Skola regulāri informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām, un audzēkņi tās 

zina un izprot. Katra mācību gada sākumā kursu sapulcēs izglītojamie tiek iepazīstināti ar Skolas 

iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz kvalitatīva mācību procesa norisi, - Audzēkņu 

zināšanu un prasmju vērtēšanas, mācību starprezultātu kritēriju un kārtības noteikumiem, Audzēkņu 

kompetences vērtēšanas kārtības izglītības programmas noslēgumā un kvalifikācijas piešķiršanas 

noteikumiem, Atestāciju reglamentu, kā arī ar Ministru kabineta noteikumiem par kvalifikācijas un 

centralizēto eksāmenu norisi. Izglītojamie speciālā veidlapā ar parakstu apliecina iepazīšanos ar 

mācību procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Katra mācību priekšmeta pedagogi semestra 

pirmajā nodarbībā informē audzēkņus par prasībām attiecīgajā priekšmetā.  

Profesionālās ievirzes izglītības programmās specialitātes pedagogi mācību gada sākumā 

iepazīstina audzēkņus un viņu vecākus ar apgūstamo vielu, mājas darbu un pārbaudījumu sistēmu, 

vērtēšanas kārtību. 

Skola mācību darbu organizē mērķtiecīgi. Metodisko komisiju, Domes un Pedagoģiskajās 

sēdēs tiek pārrunāti ar mācību procesu, tā uzlabošanu, aktualizāciju un pilnveidi saistīti jautājumi. 

Skola regulāri organizē tikšanās ar tās absolventiem, kuri studē Latvijas un ārzemju augstskolās un 

kuri jau kļuvuši par atzītiem māksliniekiem. To laikā ir iespēja uzzināt absolventu personisko pieredzi, 

dzirdēt ieteikumus savas specialitātes labākai apguvei, uzdot jautājumus, apmeklēt viņu vadītās 

meistarklases un atklātās stundas. Motivāciju mācīties paaugstina arī iespēja labākajiem audzēkņiem 

uzstāties solo ar simfonisko un pūtēju orķestri, bigbendu, muzicēt dažādos projektos, plaši apmeklētos 

pasākumos u.tml. Skola mudina audzēkņus izmantot tās rīcībā esošās informāciju tehnoloģijas, 

bibliotēku, mūzikas ierakstus, mācību priekšmetu apguvē rosinot meklēt informāciju par 

apgūstamajiem skaņdarbiem, to autoriem, laikmetu un citām tēmām, pārrunājot un izvērtējot atrasto 

informāciju. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību priekšmetu programmu izpildes rezultāts 

ir neskaitāmie koncerti, izrādes, dalība konkursos. Šajā radošajā procesā iesaistās ne tikai audzēkņi, 

bet arī pedagogi, uzstājoties Ventspilī, Ventspils reģiona mūzikas skolās kā solo, ansambļa, kora, 

orķestra mūziķi.  

Lielākā daļa audzēkņu aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu darbu, 

uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, aktīvi izmanto Skolas piedāvātos resursus mācību 

mērķu sasniegšanai, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību nodarbības un izglītojošus pasākumus. 

Novērtēšanas periodā ir panākta lielāka audzēkņu iniciatīva radošo projektu izveidē un realizācijā, 

piemēram, koka pūšaminstrumentu kvinteta, metāla pūšaminstrumentu septeta, saksofonu okteta un 
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vairāku džeza mūzikas ansambļu koncerti, ērģeļspēles audzēkņu muzicēšana dažādās Latvijas 

baznīcās, skaņu operatoru un gaismotāju iesaistīšanās vērienīgu mūzikas projektu apskaņošanā un 

gaismu dizaina veidošanā, kā Skolas un koncerzāles Latvija atklāšanas koncerti, Ventspils 

kamermūzikas dienu un Ventspils bigbenda koncerti, Ventspils pilsētas svētki un citos.  

Arī ikdienas darbā mācību stundās audzēkņi lielākoties iesaistās aktīvi, ar interesi, salīdzina 

un vērtē viens otra paveikto, viņi labprāt darbojas grupās, nepieciešamības gadījumā palīdz viens 

otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos. Audzēkņu kavējumu uzskaite, attaisnojošo 

dokumentu reģistrēšana, kavējumu attaisnošana notiek elektroniski e-žurnālā. Kavējumu dinamika 

tiek analizēta kursu sapulcēs, Domes un Pedagoģiskajās sēdēs, individuāli pārrunāta ar konkrēto 

audzēkni, nepieciešamības gadījumā – arī ar audzēkņu vecākiem. Lielākajā daļā gadījumu pēc 

analīzes, pārrunām un vienošanās ir vērojams uzlabojums stundu apmeklējuma disciplīnā, un tā arī 

būtiski uzlabojusies novērtēšanas periodā Skolā kopumā.  

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa (Kritērijs – 2.3.)  

Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valsts un Skolas noteikto 

vērtēšanas kārtību. Par to liecina dokumentācija, kas tiek veidota elektroniski un ir atklāta un pieejama 

visiem Skolas izglītojamiem un viņu vecākiem. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst 

mācību priekšmetu programmām un priekšmeta specifikai. Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu 

veidošanai un mācību sasniegumu vērtēšanai, ko ievēro visi pedagogi un kas ir saprotama 

izglītojamiem. 

Pedagogi uzskaita vērtējumus elektroniski atbilstoši Skolas noteiktajai Elektroniskā žurnāla 

aizpildīšanas kārtībai. Direktora vietnieki regulāri pārrauga vērtējumu uzskaiti, veicot ierakstu e-

žurnālā par pārbaudi, kā arī apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, veic 

analīzi, kuras rezultātā izdarītos secinājumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Piemēram, 

novērtēšanas periodā, analizējot audzēkņu sekmes ikdienas darbā, sesiju eksāmenos un 

iestājeksāmenos mūzikas augstskolās, tika konstatētas problēmas mūzikas teorētisko priekšmetu 

apguvē. Tā rezultātā tika uzsākts darbs ciešākas starppriekšmetu saiknes izveidē, kas balstās uz 

specialitātē praktiski apgūstamās programmas savienošanu ar mūzikas teorētisko priekšmetu tēmu 

apguves secību un saturu. Elektroniski iegūstamās atskaites par izglītojamo mācību sasniegumiem 

rezultātu analīzei, secinājumiem un izaugsmes veicināšanai izmanto gan katrs pedagogs individuāli, 
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veicot darba pašvērtējumu mācību gada noslēgumā, arī metodisko komisiju vadītāji, gan Skolas 

vadība. 

Izglītojamie ar mācību stundās un pārbaudījumos saņemto vērtējumu var brīvi iepazīties e-

žurnālā, kā arī attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi vienmēr iepazīstina ar vērtējumu un izskaidro 

to. 

Kvalifikācijas eksāmenu un vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts pārbaudījumi tiek 

plānoti savlaicīgi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Skola sadarbojas ar Kultūras ministriju un 

Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļu kvalifikācijas 

eksāmenu programmu izstrādē, satura analīzē, eksāmenu organizēšanā. Skolai nodrošina telpas un 

materiāltehniskps līdzekļus kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās un praktiskās daļas norisei. Eksāmenu 

komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām. Kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā un 

norisē tiek ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, un dokumentācija tiek noformēta atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Skolā ir izveidota eksāmenu organizēšanas un dokumentācijas sistēma, piemēram, 

operatīvākai un ērtākai rezultātu aprēķināšanai, teorētiskās un praktiskās daļas vērtējumu apkopošanai 

izstrādāta elektroniska eksāmenu protokolu veidlapa. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

Stiprās puses: 

1. Pedagogu darba kvalitātes vērtēšana notiek regulāri, Skolā ir izstrādāta un darbojas 

daudzpakāpju vērtēšanas sistēma. 

2. Mācību darbs Skolā ir organizēts mērķtiecīgi, notiek paveiktā analīze, turpmākā darba 

organizēšana tiek veikta, balstoties uz izvērtēšanas procesā iegūtajiem secinājumiem. 

3. Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā, analizē un vērtē paveikto. 

4. E-žurnāls nodrošina iespējami operatīvu, atklātu, izglītojamiem un viņu vecākiem pieejamu 

mācību sasniegumu vērtējumu un kavējumu uzskaiti. 

5. Kvalifikācijas eksāmenu un vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts pārbaudījumu 

organizācija, dokumentācijas kārtība un saturs atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tā 

tiek regulāri pilnveidota un aktualizēta. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Veicināt izglītojamo neattaisnoto mācību nodarbību kavējumu skaita samazināšanos. 
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2. Veicināt pedagogu dalību dažādos projektos, meistarklasēs, radošos braucienos, uzkrāt 

pieredzi, lai veicinātu radošu, jaunu mācību metožu ieviešanu izglītības programmu apguvē. 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi (Joma – 3)  

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā (Kritērijs – 3.1.)  

Skola, izmantojot e-žurnālu, regulāri apkopo statistisko informāciju par vidusskolas 

izglītojamo mācību sasniegumiem pēc dažādiem parametriem – kursiem, mācību priekšmetiem, 

grupām un izglītības programmām. Iegūto informāciju analizē un izvērtē regulāri – ikmēneša 

atestācijās un tām sekojošās kursu sapulcēs, Domes un metodisko komisiju sēdēs, kā arī semestru 

noslēgumos Pedagoģiskās padomes sēdēs. Analīzē iegūtos secinājumus – identificētās problēmas – 

risina individuāli katram izglītojamajam, piem., izveidojot idividuālā darba plānu attiecīgās mācību 

vielas apguvei nepieciešamajā līmenī. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz to mācību priekšmetu apguvi, 

kuros jākārto noteiktie valsts pārbaudījumi, – latviešu valoda, angļu valoda, matemātika, vēsture, 

specialitāte un ansamblis, mūzikas teorētiskie priekšmeti. 

 

 



6. tabula Vidusskolas audzēkņu sasniegumi profesionālajos un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 
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2019./ 2020. m. g. 2018./ 2019. m. g. 2017./ 2018. m. g. 

Ta
u

st
iņ
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m
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tu

 

sp
ēl

e
 

I 100%         100%    100%    100%       

II  100%    100%    100%        100%    100%   

III 100%     100%    100%    100%    100%    100%   

IV  100%    100%            100%    100%   

St
īg

u
 in

st
ru

m
en

tu
 

sp
ēl

e
 

I 33% 67%    100%    100%    100%    100%    100%   

II 33% 67%    100%    100%    100%    100%    100%   

III  100%    100%    100%    100%    100%    100%   

IV  100%    100%   33% 67%   67% 33%    100%    100%   
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m
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si
ta

m
in
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ru
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en
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 s
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I  100%    100%   12,5% 87,5%   12,5% 87,5%    100%    100%   

II 17% 83%   17% 83%    100%    100%    67%  33%  100%   

III  100%    100%    100%    100%    100%    100%   

IV  100%    100%    100%    100%    100%    100%   

D
ir

iģ
ē

ša
n

a I  100%    100%    100%    100%    100%    100%   

II  100%    100%    100%    100%    100%    100%   

III  100%    100%    100%    100%    100%    100%   
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IV          100%    100%    100%    100%   
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I  100%    33% 67%   100%     100%  33% 67%    100%   

II   100%    100%   100%    100%    100%    100%   

III 33% 67%    100%    100%    100%    100%    100%   

IV  100%    100%    100%    100%    100%    100%   
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ū

zi
ka

s 
vē

st
u

re
 u

n
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o
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ja

 

I 50% 50%       100%    100%     100%    100%   

II 33% 67%   100%     100%    100%    100%    100%   

III          100%    100%    100%    100%   

IV  100%    100%    100%    100%           

M
ū

zi
ka

 (
d

že
za

 

m
ū

zi
ka

) 

I  100%    100%    100%     100%   100%    75% 25%  

II  100%     100%   100%    80% 20%   100%    100%   

III  100%    60% 40%   83% 17%   67% 33%   100%    86% 14%  

IV  100%    100%    100%    100%    100%   12,5% 87,5%   

Sk
aņ

u
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ga
is

m
o
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js

 

I  100%    100%    75% 23%   75% 25%   100%    100%   

II  100%    100%    100%    67% 33%   100%       

III  75% 25%   100%    100%    100%    100%    100%   

IV                  100%    100%   

 



Vidējie mācību rezultāti profesionālajos mācību priekšmetos kopumā ir optimāli, vērojama 

vidējā vērtējuma paaugstināšanās tendence, bet joprojām uzmanība jāpievērš mūzikas teorētisko 

priekšmetu mācīšanai, saiknei ar specialitāti un iestājeksāmenu prasībām mūzikas augstskolās.  

Ikdienas mācību darba sasniegumi vispāriglītojošajos mācību priekšmetos kopumā ir nedaudz 

zemāki nekā profesionālajos priekšmetos. Liela nozīme ir izglītojamo iepriekšējai sagatavotībai, jo 

Skolā iestājas audzēkņi no dažādām Latvijas pilsētām, un gadu no gada vērojamas lielas atšķirības 

zināšanu un prasmju līmenī šajos priekšmetos. Lai izpildītu vispārējās vidējas izglītības standarta 

prasības un sagatavotu audzēkņus centralizētajiem eksāmeniem, vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogi sniedz konsultācijas, aktīvi veic individuālo darbu ar izglītojamiem, meklē piemērotākās 

metodes darbam ar šādu kontingentu.    

Secinājumi par iemesliem, kas kavē mācību vielas apguvē sasniegt augstāku līmeni: 

1. nepilnīgi apgūta mācību viela pamatizglītības līmenī; 

2. neattaisnoti mācību stundu kavējumi; 

3. zems atbildības līmenis par mācību darba rezultātiem; 

4. neregulārs patstāvīgais darbs un zemas atdeves darbs mācību stundās; 

5. audzēkņu iesaistīšanās darba tirgū. 

2019./ 2020. mācību gadā Skola turpināja iesāktos pasākumus ikdienas mācību darba 

sasniegumu uzlabošanai un iesaistīties projektā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

ietvaros 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanai, kura mērķu realizēšana palīdzēs motivēt 

audzēkņus mērķtiecīgākam ikdienas darbam, lai pēc izglītības programmas absolvēšanas varētu 

veiksmīgi iekļauties darba tirgū vai turpināt izglītību augstskolās. 

Skola aktīvi iesaistās, atbalsta un veicina audzēkņu dalību valsts un starptautiska mēroga 

organizētos pasākumos, konkursos, meistarklasēs, par ko liecina audzēkņu iegūtās godalgotas vietas: 

(2. pielikums). 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (Kritērijs – 3.2.)  

Izglītojamo sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos 

Skolas audzēkņi 2017./ 2018., 2018./ 2019., 2019./ 2020. mācību gadā kārtoja profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenus šādās izglītības programmās un uzrādījuši šādus rezultātus: 



 

7. tabula Vidusskolas audzēkņu sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos 

Izglītības 

programma 
Kvalifikācija 

Vidējais vērtējums ballēs mācību gados 

2019./ 2020. 2018./ 2019. 2017./ 2018. 

PIKC 

“VMV” 
valstī 

PIKC 

“VMV” 
valstī 

PIKC 

“VMV” 
valstī 

Taustiņinstrumentu 

spēle  

mūziķis pianists, 

koncertmeistars 
8 9   8 8.25 

mūziķis ērģelnieks, 

koncertmeistars 
9 9 10 10 9.5 9.5 

Stīgu instrumentu 

spēle 

mūziķis vijolnieks   9 9 9 8.7 

mūziķis altists 8 8.5 8 9 9 9.33 

mūziķis čellists   10 8.75 7.5 8.25 

Pūšaminstrumentu 

spēle 

mūziķis obojists, 

ansambļa vadītājs 
  10 10   

mūziķis klarnetists, 

ansambļa vadītājs 
8 8.5     

mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 
  8 8.5   

mūziķis trompetists, 

ansambļa vadītājs 
    5 6.63 

Sitaminstrumentu 

spēle 

mūziķis 

sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs 

7 8.25     

Diriģēšana kormeistars, kora 

dziedātājs 
  9 8.4 6 7.78 

Vokālā mūzika vokālists, kora 

dziedātājs 
8 9 7.5 8.83 9 8.36 

Mūzikas vēsture 

un teorija 

mūziķis, mūzikas 

teorijas speciālists 
8 7.2 6.5 8.3   

Mūzika mūziķis pianists, 

ansambļa vadītājs 
    8 8 

mūziķis ģitārists, 

ansambļa vadītājs 
8 8   8.5 8.12 

mūziķis basģitārists, 

ansambļa vadītājs 
9 9   8 8 

mūziķis 

sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs 

6.5 8.2 6 7.5 8.5 7.4 

mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 
    8 8.67 

mūziķis trombonists, 

ansambļa vadītājs 
    9 9 

dziedātājs, ansambļa 

vadītājs 
10 9.5 8 7.52 8.5 8.23 

mūziķis, mūzikas 

tehnoloģiju speciālists 

ar specializāciju skaņu 

operators 

6 6 7 7 7 7 

mūziķis, mūzikas 

tehnoloģiju speciālists 
  8 8   
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ar specializāciju 

gaismotājs 

 

2019./ 2020. mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 17 izglītojamie. No 

tiem vērtējumu, sākot no 7 ballēm un augstāk, ieguva 15 izglītojamie jeb 88%, bet vērtējumu, kas ir 

zemāks par 7 ballēm, ieguva 2 izglītojamie jeb 12%. Atzīstami vērtējami rezultāti ērģeļu specialitātes 

kvalifikācijas eksāmenā, kur jau trešo gadu pēc kārtas kāds no absolventiem iegūst augstāko iespējamo 

vērtējumu – 10 balles, 2019./ 2020. mācību gadā tāda bija 1 absolvente. 10 balles profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenā ieguva arī ritma mūzikas dziedāšanas specialitātes absolvente. 

Izvērtējot iepriekšējo gadu kvalifikācijas eksāmenu rezultātus, 2019./2020. mācību gadā Skola 

turpināja veikt mērķtiecīgu informatīvo un motivācijas darbu, lai veicinātu audzēkņu interesi par 

apgūstamo specialitāti un nākotnes darba un studiju iespējām, konkurētspējas palielināšanai 

attiecīgajā specialitātē, un darbam ar audzēkņiem piesaistīs karjeras konsultantu. 

 

8. tabula Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtojušo skaits 
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2019./ 2020. mūziķis pianists, koncertmeistars 1 1 0 

 mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars 2 2 0 

 mūziķis altists 1 1 0 

 mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 vokālists, kora dziedātājs 3 3 0 

 mūziķis, mūzikas teorijas speciālists 3 2 1 

 mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs 1 1 0 



28 

 

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 2 2 0 

 dziedātājs, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 mūziķis, mūzikas teorijas speciālists ar 

specializāciju skaņu operators 

2 1 1 

2018./ 2019. mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars 1 1 0 

 mūziķis vijolnieks 1 1 0 

 mūziķis altists 1 1 0 

 mūziķis čellists 1 1 0 

 mūziķis obojists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 kormeistars, kora dziedātājs 2 2 0 

 vokālists, kora dziedātājs 2 2 0 

 mūziķis, mūzikas teorijas speciālists 2 2 0 

 dziedātājs, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 mūziķis, mūzikas teorijas speciālists ar 

specializāciju skaņu operators 

1 1 0 

 mūziķis, mūzikas teorijas speciālists ar 

specializāciju gaismotājs 

1 1 0 

2017./ 2018. mūziķis pianists, koncertmeistars 2 2 0 

 mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars 2 2 0 

 mūziķis vijolnieks 1 1 0 

 mūziķis altists 1 1 0 

 mūziķis čellists 2 2 0 

 mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 kormeistars, kora dziedātājs 3 2 1 

 vokālists, kora dziedātājs 1 1 0 

 mūziķis pianists, ansambļa vadītājs 2 2 0 

 mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs 2 2 0 

 mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 2 2 0 
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 mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 2 2 0 

 mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs 1 1 0 

 dziedātājs, ansambļa vadītājs 2 2 0 

 mūziķis, skaņu operators 2 2 0 

 

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences novērtēšanu, par ko ir noslēgti atbilstoši līgumi ar Izglītības un zinātnes 

ministriju.  

2019./ 2020. mācību gadā Skola saņēma deviņu interesentu iesniegumus ar lūgumu atļaut 

kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo 

kompetenču novērtēšanas kārtībā, bet profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtoja četri pretendenti, 

jo pārējie maijā izteica vēlēšanos šos eksāmenus kārtot 2020./ 2021. mācību gadā vīrusa Covid-19 

pandēmijas radīto sarežģījumu dēļ. 

Pēc sekmīgu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas pretendenti ieguva šādas 

kvalifikācijas: 

 mūziķis pianists, koncertmeistars; 

 mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs; 

 mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs; 

 mūziķis tubists, ansambļa vadītājs. 

 

9. tabula Izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos 
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2019./ 2020. m. g. 2018./ 2019. m.g. 2017./ 2018. m.g. 

Latviešu valoda 67 42.2 50.7 52.2 64.8 39.4 48,5 49.9 79 42.1 50.8 52.6 

Matemātika 27.7 20.6 33 33.5 31.5 19.5 31.5 32.7 32 20.3 34 34.6 

Vēsture 52.1 38.1 37.5 38.8 53.6 39.5 41.1 41.3 64 36.9 37.4 40 

Angļu valoda 78.5 57.7 66.3 68.5 77.9 50.9 58.4 62.7 78 49.4 58.6 61.9 

Krievu valoda 93.5 69.1 69.1 72.7 80.1 70.1 77 74.4     

Vidējais vērtējums 63.9    61.6    63    
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Skolas audzēkņi, atbilstoši izglītības programmu mācību plāniem un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kārto četrus centralizētos eksāmenus – latviešu un angļu valodā, matemātikā, 

vēsturē, kā arī krievu valodā. Eksāmenu krievu valodā ik gadu izvēlas viens vai divi audzēkņi. 

2019./ 2020. mācību gadā gatavošanos eksāmeniem apgrūtināja vīrusa Covid-19 pandēmija, 

kura dēļ, sākot ar 13. martu, mācības notika attālināti. Maijā tika atļautas klātienes konsultācijas 

eksāmenu priekšmetos, kas Skolā tika nodrošinātas, ievērojot visus drošības noteikumus. Neskatoties 

uz grūto situāciju, audzēkņi kopumā sasniedza uzlabojumu par 2,3%, salīdzinot ar iepriekšējo mācību 

gadu, t.i., kopējais vidējais vērtējums 2019./ 2020. m. g. centralizētajos eksāmenos ir 63,9%. 

Uzlabojums vērojams arī atsevišķos eksāmenos: angļu valodā – par 0,6%, kopumā sasniedzot 

78,5%, latviešu valodā uzlabojums ir par 2,2%, kopumā sasniedzot 67%, krievu valodā ir 

visstraujākais rezultāta uzlabojums – par 13,4%, kopumā sasniedzot ļoti augstu vērtējumu – 93,5%. 

 

Stiprās puses: 

1. Panākts būtisks izglītojamo rezultātu uzlabojums centralizētajos eksāmenos. 

2. Profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu kvalifikācijas eksāmenu vērtējumi 

atbilst iestājeksāmenu rezultātiem J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un ārzemju mūzikas 

augstskolās. 

3. Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu panākumi 

reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Nostiprināt un veicināt audzēkņu interesi par vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem, 

rosinot to programmu sasaisti ar specialitāti.  

2. Ieviest jaunas, mūsdienīgas mācību metodes vispārizglītojošajos mācību priekšmetos. 

3. Veicināt audzēkņu radošumu visos mācību priekšmetos. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamiem (Joma – 4)  

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts (Kritērijs – 4.1.)  

Skolai ir mācību procesam nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un 

individuālajām vajadzībām. Profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogi pārzina audzēkņu 

mājas apstākļus, ir iepazinušies ar ģimeņu sociālo stāvokli. Ar Ventspils pilsētas Domes atbalstu 

mazturīgās ģimenes tiek atbrīvotas no vecāku dalības maksas. Sākot ar 2017./ 2018. mācību gadu, 

Skola iesaistījās Eiropas sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
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pārtraukšanas samazināšanai” - PuMPuRS, kura ietvaros būs iespēja sniegt atbalsta personāla, 

pedagogu vai finansiālu atbalstu profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem, kas ļaus 

mazināt risku priekšlaicīgi pamest mācības Skolā. 

Skolas pedagogi un pārējie darbinieki ir apmeklējuši bērnu tiesību aizsardzības kursus, ir 

ieguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā sniegt psiholoģisko un 

sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem, kā arī apmeklējuši pilsoniskās audzināšanas vadlīniju 

kursus. 

Sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un pilsētas Domi līdz šim ir bijusi nepieciešama 

maznodrošinātā statusa jautājumos. Jaunuzceltajā Skolas ēkā ir pieejami ēdināšanas pakalpojumi – 

darbojas kafejnīca. 

Par jaunuzņemto izglītojamo sekmīgu adaptāciju rūpējas iekviens pedagogs, bet īpaši – kursu 

audzinātāji, specialitāšu pedagogi un nodaļu vadītāji, kuri mācību gada sākumā pievērš daudz 

uzmanības, lai 1. kursa audzēkņi veiksmīgi un ātri iekļautos kolektīvā. Šim jautājumam tiek veltītas 

kursu sapulces septembrī, individuālas pārrunas, kā arī informatīvas tikšanās dienesta viesnīcā. 

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties emocionālās vardarbības gadījumos. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība, Kritērijs – 4.2.)  

Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējoši normatīvie akti, telpās ir atbilstoša informācija 

(norādes, evakuācijas plāns u.tml.). Ir izstrādāta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai, rīcības 

plāns gadījumiem, ja tiek konstatēta atkarību izraisošu vielu vai ieroču glabāšana, lietošana vai 

izplatīšana vai aizdomas par to. 

Izglītojamie, pedagogi un pārējais personāls regulāri tiek iepazīstināti ar iepriekšminētajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī ar Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu. 

Skolā ir darba aizsardzības speciālists, kurš atbild par darba vides iekšējo uzraudzību, kuras mērķis ir 

nodrošināt Skolā normatīvo aktu prasību izpildi darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, visam 

kolektīvam nodrošinot drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus mācību un darba procesā.  

Ir pieejama pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa atbilstoši MK noteikumiem. Skolas 

kolektīvs ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos, darbinieki un pedagogi 

ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpilde tiek kontrolēta. 
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Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā (Kritērijs – 4.3.)  

Skolas vadība atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un padomes darbā, 

dalību konkursos, festivālos un citos līdzīgos pasākumos. Konkursu laureāti, viņu skolotāji un 

koncertmeistari tiek godināti, publicējot intervijas un informāciju par sasniegumiem masu mēdijos, kā 

arī īpašā pasākumā mācību gada noslēgumā. 

Katra semestra sākumā kursu audzinātāji izstrādā audzināšanas darba plānus, un audzināšanas 

jautājumi tiek iekļauti arī Skolas darba plānā. Kursu sapulces ir tematiskas, tās notiek regulāri vienreiz 

nedēļā, aktuāli audzināšanas jautājumi tiek pārrunāti arī Pedagoģiskās padomes un Domes sēdēs, 

audzēkņu kopsapulcēs. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās nav klases audzinātāju, tomēr audzināšana notiek 

ik dienas, jo tā ir neatņemama katras mācību stundas sastāvdaļa. Šis process balstās uz dažādu 

attieksmju veidošanu gan pret darbu, gan pret klases biedriem, gan pret kultūru kopumā. Estētiskā un 

intelektuālā audzināšana katra audzēkņa personības attīstībā ieņem nozīmīgu lomu. Neatņemama 

sastāvdaļa attieksmju audzināšanā stundās bērnam ir izturēšanās pret sevi – brīvības izjūta, patstāvība, 

atbildība, pašcieņa, pašvērtējums, mērķtiecība, neatlaidība, prasme paust savu viedokli. Audzēkņu 

piedalīšanās organizētajos koncertos attīsta kulturālas uzvedības prasmes, piedalīšanās konkursos – 

intelektuālo potenciālu un radošo pašizteiksmi. Katra performance raisa estētisku baudījumu gan 

audzēkņos un viņu vecākos, gan pedagogos. Ikviens radošs pasākums, ikviena uzstāšanās rosina 

audzēkņos spēju uzklausīt un pieņemt citu viedokli, novērtēt līdzcilvēkus kā personības, iemācīties 

respektēt tiesības un pienākumus, izkopt saskarsmes, sadarbības un komandas darba prasmes un 

spējas. 

Mūzikas skolā katra semestra sākumā tiek izstrādāts detalizēts pasākumu plāns – audzēkņu 

mācību koncerti, kuri tiek organizēti kā izglītības programmas sastāvdaļa. Audzēkņi un pedagogi 

regulāri sniedz koncertus skolas un pilsētas mērogā, Ventspils reģiona mūzikas skolās, u.c.  

Mūzikas skolā aktīvi darbojas kolektīvi – kori Nošu planētas un Nošu spēles, Stīgu orķestris, 

Pūtēju orķestris un Junioru bigbends. Visi izglītības programmas Mūzika audzēkņi darbojas 

ansambļos: MuzKo, Oļi, RockTeens, Cara Alegre, Sunset Band. Profesionālās ievirzes izglītības 

programmu audzēkņiem muzicēšana kolektīvos ir jauna izaugsme, jo koncertos orķestrī muzicē arī 

vidusskolas audzēkņi, kuru muzicēšanas prasmēm tik ļoti vēlas līdzināties jaunākie talanti.  

Par aktīvo skolas koncertdzīvi un audzēkņu izaugsmi liecina koncertu skaits, piemēram, 2017./ 

2018. mācību gadā – 113, 2018./ 2019. mācību gadā – 119 koncerti, 2019./ 2020. mācību gadā – 92. 
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Lielu atzinību ieguva vairāku mūzikas skolas nodaļu sadarbībā īstenotie koncerti koncertzāles Latvija 

lielajā zālē Ziemassvētki rūķu bodē. Kā viens no mēroga ziņā plašākajiem muzikāli izglītojošākajiem 

pasākumiem un projektiem jāatzīmē 2019. gada 3. novembrī notikušais Latvijas mūzikas skolu 

Orķestru asociācijas festivāls. 

 Skola nodrošina mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu arī vasarā, kad audzēkņiem ir iespēja 

piedalīties estrādes un džeza mūzikas meistarklasēs Ventspils Groove, kora klases radošajās nometnēs, 

kuru rezultātā top jaunas, bērniem saistošas muzikālas izrādes, starptautiskajās klavierspēles 

meistarklasēs Ventspils piano, kas ir īpašas ar to, ka noslēguma koncertā jaunajiem pianistiem ir 

iespēja uzstāties kopā ar simfonisko orķesti (2018. gada un 2019. gada augustā tas bija Liepājas 

simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā). 

Skola kopš 2009./ 2010. mācību gada piedāvā apmācību interešu izglītības programmās. 

Sakarā ar telpu problēmu šobrīd tiek īstenotas mūzikas studijas un sagatavošanas klases programmas. 

10. tabula Interešu izglītības programmu izglītojamo skaits 

Mācību gads 
Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās 

Mūzikas studija Sagatavošanas klase Kopā 

2019./2020. 0 17 17 

2018./2019. 7 0 7 

2017./2018. 9 14 23 

 

2019./ 2020. mācību gadā nelielā audzēkņu skaita dēļ Mūzikas studijas un Sagatavošanas 

klases grupas tika apsvienotas, un 2. semestrī skolotāja papildus strādāja vienu mācību stundu nedēļā, 

lai Sagatavošanas grupas audzēkņus sagatavotu iestājeksāmeniem mūzikas skolā. Līdzīgi darbs tiek 

organizēts arī 2020./ 2021. mācību gadā. 

Skola organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus – braucienus uz koncertiem un operu 

izrādēm, radošas nodarbības Projektu nedēļas ietvaros, sadarbībā ar zemessardzi – patriotiskus 

pasākumus par godu Valsts svētkiem – un analizē to saturu un norisi. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā (Kritērijs – 4.4.)  

Informācija par īstenojamajām izglītības programmām, iestāšanās nosacījumiem, mācību 

ilgumu un citiem ar karjeras izglītību saistītiem jautājumie ir pieejama visiem interesentiem – tā ir 

publicēta Skolas mājas lapā. Karjeras izglītības pasākumus koordinē un vada direktora vietniece. 
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Skolā ir secīgas karjeras izglītības programmas kā integrēta mācību darba sastāvdaļa. Skola organizē 

dažādus karjeras izglītības pasākumus, iesaistot tajos vecākus un citus partnerus, piemēroam, tikšanās 

ar darba devējiem, izciliem profesionāļiem – ievērojamiem mūziķiem, piemēram, dziedātājiem Ilonu 

Bageli, Elīnu Šimkus, Ingu Bērziņu, Intaru Busuli, ērģelnieci Ligitu Sneibi, pianisti Agnesi Egliņu, kā 

arī ar Skolas absolventiem, piemēram, DJ Makree, trompetistu Konstantīnu Jemeļjanovu, basģitāristu 

Uldi Vītolu, altisti Baibu Bergmani, čellistu Mārci Kuplo, vijolnieci Ilzi Ābolu un citiem. 

Skola regulāri veic absolventu profesionālo gaitu monitoringu. Atbildīgie – nodaļu vadītāji, 

kuri informāciju iekļaut pašvērtējumos, un tad to apkopo Skolas datu bāzē, iekļauj dažādās atskaitēs 

u.tml. 

11. tabula Izglītības un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves profesionālajā vidējā izglītībā 

Iegūtā profesionālā 

kvalifikācija 

Absolventu 

skaits 

Strādā 

atbilstoši 

kvalifikācijai 

Strādā citā 

specialitātē/ 

jomā 

Kopā 
Turpina 

izglītību 

Nestrādā 

un 

nemācās 

2019./ 2020. m. g. absolventi 

mūziķis pianists, 

koncertmeistars 
1 1  1   

mūziķis ērģelnieks, 

koncertmeistars 
2 2  2   

mūziķis altists 1    1  

mūziķis klarnetists, 

ansambļa vadītājs 
1    1  

mūziķis 

sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs 

1 1  1 1  

vokālists, kora 

dziedātājs 
3 1  1 3  

mūziķis, mūzikas 

teorijas speciālists 
2  1 1 1  

mūziķis ģitārists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1   

mūziķis basģitārists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1   

mūziķis 

sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs 

2    2  

dziedātājs, ansambļa 

vadītājs 
1    1  

mūziķis, mūzikas 

tehnoloģiju 

speciālists ar 

specializāciju skaņu 

operators 

1  1 1   

Kopā: 17 7 2 9 10 0 

2018./ 2019. m. g. absolventi 
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mūziķis ērģelnieks, 

koncertmeistars 
1    1 

 

mūziķis vijolnieks 1    1  

mūziķis altists 1    1  

mūziķis čellists 1    1  

mūziķis obojists, 

ansambļa vadītājs 
1    1 

 

mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1 1 

 

kormeistars, kora 

dziedātājs 
2 2  2 2 

 

vokālists, kora 

dziedātājs 
2    2 

 

mūziķis, mūzikas 

teorijas speciālists 
2    2 

 

mūziķis 

sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs 

1  1 1  

 

dziedātājs ansambļa 

vadītājs 
1 1  1 1 

 

mūziķis, mūzikas 

tehnoloģiju 

speciālists ar 

specializāciju skaņu 

operators 

1 1  1  

 

mūziķis, mūzikas 

tehnoloģiju 

speciālists ar 

specializāciju 

gaismotājs 

1 

1 

 

 

 

 

 1  

 

Kopā: 16 6 1 7 13 0 

2017./ 2018. m. g. absolventi 

Mūziķis pianists, 

koncertmeistars 
2    2 

 

Mūziķis ērģelnieks, 

koncertmeistars 
2 1  1 1 

 

Mūziķis vijolnieks 1  1 1   

Mūziķis altists 1    1  

Mūziķis čellists 2 1  1 2  

Mūziķis trompetists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1 1 

 

Kormeistars, kora 

dziedātājs 
2 1  1 1 

 

Vokālists, kora 

dziedātājs 
1    1 

 

Mūziķis pianists, 

ansambļa vadītājs 
2    2 
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Mūziķis ģitārists, 

ansambļa vadītājs 
2 2  2 2 

 

Mūziķis basģitārists, 

ansambļa vadītājs 
1    1 

 

Mūziķis 

sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs 

2 2  2 2 

 

Mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 
2    2 

 

Mūziķis trombonists, 

ansambļa vadītājs 
1    1 

 

Dziedātājs, ansambļa 

vadītājs 
2    2 

 

Mūziķis, skaņu 

operators 
2 1 1 2  

 

Kopā: 26   11 21 0 

 

12. tabula Izglītības un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves ārpus formālās izglītības apgūtās 

kompetences novērtēšanas kārtībā 

Iegūtā profesionālā 

kvalifikācija 

Absolventu 

skaits 

Strādā 

atbilstoši 

kvalifikācijai 

Strādā citā 

specialitātē/ 

jomā 

Kopā 
Turpina 

izglītību 

Nestrādā 

un 

nemācās 

2019./ 2020. m. g. 

mūziķis pianists, 

koncertmeistars 
1 1  1   

Mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1   

Mūziķis eifonists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1   

Mūziķis tubists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1   

Kopā: 4 4  4   

2017./ 2018. m. g. 

Mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1  

 

Mūziķis eifonists, 

ansambļa vadītājs 
1 1  1  

 

Mūziķis tubists, 

ansambļa vadītājs 

Kopā: 2 2  2   

 

Skola organizē karjeras izglītības pasākumus potenciālajiem izglītojamiem un viņu vecākiem, 

kā arī izmanto visas pieejamās formas izglītošanās iespēju popularizēšanai. Tradicionālas ir 

bezmaksas konsultācijas iestājeksāmeniem, kas tiek rīkotas katra mācību gada otrajā semestrī vienreiz 

mēnesī sestdienās. Interesenti var apmeklēt nodarbības solfedžo un izvēlētajā specialitātē, kurās 
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pasniedzēji izskaidro iestājpārbaudījumu prasības un uzdevumus, iepazīstina ar mācību procesu skolā, 

piedāvā veikt treniņa testus un kurās potenciālie audzēkņi var uzzināt visus interesējošos jautājumus 

par savu izvēlēto specialitāti.  

Kopš 2012. gada Skola katru gadu iesaistās Ēnu dienā, piedāvājot ēnošanas vakances – 

skolotājus, vidusskolas audzēkņus un darbiniekus. Pasākumā laikā ir iespēja ielūkoties Skolas iekšienē 

– mācību procesā un ārpusstundu pasākumos, iepazīties ar mūzikas skolotāju darbu un audzēkņu 

ikdienu. Ēnu dienas noslēgumā tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu mērķus, kāpēc dažādu Latvijas 

pilsētu audzēkņi izvēlējušies tieši Ventspils Mūzikas vidusskolu, un biežākā atbilde ir vēlēšanās 

nākotnē mācīties tieši šajā skolā. 

Mūzikas skolas audzēkņu interese par izglītības turpināšanu mūzikas vidusskolā ir pietiekami 

augsta, un īpaši liels interesentu skaita pieaugums bija vērojams 2020. gada jūnijā organizētajos 

iestājeksāmenos:  

13. tabula Profesionālās ievirzes audzēkņu tālākizglītība 

Mācību gads 2019./ 2020. 2018./ 2019. 2017./ 2018. 

Audzēkņu skaits 400 405 393 

Absolventi 30 29 26 

Turpina izglītību 7.,9. klasē 9 10 11 

Turpina izglītību mūzikas vidusskolā 17 9 6 

 

Izglītošanās iespēju popularizēšanai Skola katrā mācību gadā rīko koncertus un citus 

informatīvus pasākumus Ziemeļkurzemes reģiona un citās Latvijas mūzikas skolās, Ventspils 

vispārizglītojošās skolās. Operatīvai informācijas apritei Skola mērķtiecīgi izmanto dažādus masu 

medijus – Skolas un citas mājas lapas, sociālos tīklus, radio un televīziju. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai (Kritērijs – 4.5.)  

Skola veicina un atbalsta talantīgo audzēkņu dalību konkursos, festivālos, dažādos projektos, 

ārvalstu praksēs, kā arī atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem audzēkņiem – nodrošina transportu, 

sedz dalības maksu, izsaka pateicību un sniedz informāciju par panākumiem masu mēdijos, materiāli 

stimulē. Skolā sniedz konsultācijas izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši Skolu. Mācību gada sākumā, rūpīgi izvērtējot visus aspektus, tiek tarificētas stundas 

individuālajam darbam ar izglītojamajiem un konsultācijām. Līdz ar Skolas iesaistīšano Eiropas 
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sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” – PuMPuRS būs pieejami līdzekļi konsultācijām un citiem atbalsta pasākumiem, kas 

ļaus uzlabot individuālo darbu ar audzēkņiem un to diferencēt. 

Pedagogi izmanto dažādas metodes mācību procesa dažādošanai un ņem vērā izglītojamo 

talantus, intereses un spējas. 

Mūzikas skolā kolektīvās darba formas mijas ar individuālām darba formām. Mācību procesa 

organizēšana tiek veikta atbilstoši katra audzēkņa spējām un prasmēm, balstoties uz konkrētā mācību 

priekšmeta programmu un prasībām. Audzēkņu mācību sasniegumu izvērtēšana pedagogam dod 

iespēju rast risinājumu, ja nepieciešama kādas tēmas padziļināta apguve, individuāla pieeja vai 

konsultācija. Gatavojot izglītojamos starptautiskiem, valsts un reģiona konkursiem, ļoti būtisks ir 

papildus individuālais darbs ar audzēkņiem. Talantīgo un radošo audzēkņu sasniegtais rezultāts 

vienmēr ir attaisnojies.  

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (Kritērijs – 4.6.)  

Skolā šobrīd nemācās audzēkņi ar speciālām vajadzībām, bet šādu audzēkņu apmācība ir 

iespējama, jo jaunuzceltā Skolas ēka pilnībā atbilst visām prasībām. 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni (Kritērijs – 4.7.)  

Skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo ģimenēm. Tikšanās ar vidusskolas audzēkņu 

vecākiem tiek organizēta vienreiz gadā – 1. semestra sākumā, bet visa mācību gada laikā pedagogi, 

audzinātāji un vadība uztur individuālus kontaktus ar vecākiem. Sadarbību ar vecākiem būtiski 

ietekmē ekonomiskā situācija, jo vidējās izglītības programmās lielākā daļa audzēkņu ir no 

Ziemeļkurzemes reģiona vai tālākām pilsētām vai strādā ārzemēs, un viņu vecāki finansiālu 

apsvērumu dēļ nevar ierasties uz tikšanos Skolā. Tāpēc sadarbība pamatā notiek attālināti. Šo darbu 

atvieglo skolvadības sistēma E-klase, jo vecāki jebkurā brīdī var uzzināt sava bērna sekmes un 

kavējumus, elektroniski sazināties ar Skolu un otrādi. 2018./ 2019. mācību gadā pirmo reizi tikšanās 

ar vecākiem tika organizēta video konferences formātā.  

Profesionālās ievirzes izglītības programmās sadarbības forma – pedagogs, audzēknis, vecāki 

ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Ģimenes sapratne un atbalsts palīdz skolēnam veidoties 

par harmoniski attīstītu personību. Sadarbībai ar vecākiem tiek izmantotas dažādas darba formas – 

individuālas pārrunas, ieraksti dienasgrāmatās, informācija e-klases žurnālā, e-pastā, telefonsarunu 
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veidā. Vecāki ir informēti par audzēkņu zināšanām, prasmēm, iemaņām. Īpaši laba sadarbība veidojas 

ar jaunāko klašu audzēkņu vecākiem, viņi aktīvāk līdzdarbojas apmācības procesā, līdz ar to arī 

audzēkņu motivācija ir daudz augstāka. Skolas atbalsta fonds DoSim iespēju robežās sniedz finansiālu 

atbalstu izglītojamo dalībai konkursos un festivālos.  

Mūzikas skolā katra mācību gada 1. semestrī tiek organizētas vecāku sanāksmes pa izglītības 

programmām, kurās metodisko komisiju vadītāji iepazīstina vecākus ar mācību gada darba plānu, 

konkursiem, festivāliem, mācību un audzināšanas darba prioritātēm.  Mācību gada 2. semestrī tiek 

organizēta vecāku sanāksme 6., 8. klases audzēkņu vecākiem, kur tiek sniegta informācija par 

audzēkņu sagatavotību Skolas beigšanas eksāmeniem.  

Skola regulāri, savlaicīgi un kvalitatīvi informē par tās darbību. Ir noteikta kārtība, kādā var 

izteikt ierosinājumus un iebildumus par Skolas darbību, tos analizē un secinājumus izmanto turpmākā 

darbā. Informāciju par Skolas darbu var iegūt interneta vietnē http://vmv.ventspils.lv/ un 

www.facebook.com Skolas profilā. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

Stiprās puses: 

1. Skola nodrošina psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamiem un garantē viņu 

drošību. 

2. Audzināšanas un karjeras izglītības darbs tiek veikts aktīvi un mērķtiecīgi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Izpētīt un izanalizēt interesentu pieprasījumu, un, pamatojoties uz secinājumiem, ieviest 

mūžizglītības un tālākizglītības programmas. 

2. Izstrādāt un ieviest on-line apmācības profesionālās izglītības programmas.  

 

4.5. Izglītības iestādes vide (Joma – 5)  

4.5.1. Mikroklimats (Kritērijs – 5.1.)  

Skola lepojas ar tās labvēlīgo, atvērto un draudzīgo mikroklimatu. Skolas tēla veidošana ir 

mērķtiecīga, tiek koptas senās tradīcijas un ieviestas jaunas: mācību gada sākuma svinīgais 

sarīkojums, Pēdējais zvans 4. kursa audzēkņiem, Skolotāju diena, ekskursijas un atpūtas pasākumi 

vieno kolektīvu. Tiek nodrošināta cieņpilna attieksme pret Latvijas valsts simboliem un to lietošana 

http://vmv.ventspils.lv/
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atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Skolas telpās pirmajā stāvā ir novietots lielais valsts ģerbonis, 

valsts prezidenta fotogrāfija un himnas teksts. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

Iekšējās kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi ir izstrādāti, izglītojamie un 

darbinieki ar tiem ir iepazīstināti. 

Skolā tiek ievērotas katra indivīda tiesības neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās 

piederības vai citiem apstākļiem. Personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas 

procesā, ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro pedadgoģijas, profesionālās ētikas, 

cilvēktiesību, pilsoniskuma un humānisma principus, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē 

Skolu un valsti. 

Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi, uzklausot katras iesaistītās puses viedokli un atrodot 

kompromisu, kas ir pieņemams visām pusēm. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.5.2. Fiziskā vide (Kritērijs – 5.2.)  

Izglītības programmu īstenošana Skolā, sākot ar 2019. gada 1. septembri, tiek nodrošināta 

izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos jaunuzceltajā ēkā Ventspilī, Lielajā laukumā 1. 

Sanitārhigiēniskie (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.c.), ugunsdrošības un skaņas izolācijas 

apstākļi  Skolā atbilst mācību procesa prasībām. Telpas ir piemērotas, lai nodrošinātu iespēju tajās 

mācīties izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

Skolās telpas ir funkcionālas, glīti noformētas, tīras un sakoptas, arī izglītojamie iesaistās 

Skolas vides uzturēšanā  kārtībā. Par tradīciju ir kļuvusi tematisku noformējumu veidošana par godu 

Valsts svētkiem, Ziemassvētkiem u.tml. 

Par Skolas telpām atzinumus ir sniegušas atbildīgās uzraudzības institūcijas: 

Adreses Atzinums Izsniegšanas datums 

Lielais laukums 1 Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

Atzinums Nr. 22-8. 3/8 

2019. g. 17. jūnijs  

Lielais laukums 1 Veselības inspekcija Atzinums par objekta gatavību darbības 

uzsākšanai vai turpināšanai. 

Nr. 4.6.16-14./2374/ 

13.09.2019 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 



41 

 

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

Stiprās puses: 

1. Jaunuzceltā Skolas ēka atbilst mūsdienīga mācību procesa īstenošanas prasībām. 

2. Skolas mikroklimats ir labvēlīgs izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Telpu rezervēšanas sistēmas izveide, kas ļaus efektīvi plānot un izmantot Skolas telpas mācību, 

audzēkņu vingrināšanās un koncertu organizēšanas vajadzībām. 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi (Joma – 6)  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi (Kritērijs – 6.1.)  

Mācību telpu skaits jaunuzceltajā Skolas ēkā ir pietiekams, lai nodrošinātu visu izglītības 

programmu īstenošanu. Telpu iekārtojums un platība atbilst Skolas īstenojamo izglītības programmu 

specifikai un izglītojamo skaitam. Katra mācību semestra sākumā tiek izstrādāts telpu noslogojuma 

grafiks to racionālai izmantošanai un mācību procesa norises nodrošināšanai.  

Skolai nav sporta zāles, un, lai nodrošinātu sporta apguvi, ir noslēgts līgums ar Ventspils 

Izglītības pārvaldi par Ventspils 3. vidusskolas sporta zāles īri.  

Skolas bibliotēkā ir pieejamas izglītības programmu apguvei nepieciešamās mācību grāmatas 

un mācību līdzekļi (CD, DVD formātos u.c.). Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde ir pamatota, 

regulāri notiek fondu pārskatīšana. Ņemot vērā finansiālās iespējas, katru gadu tiek iegādāti jauni 

mūzikas instrumenti. 2020. gadā iegādāti: 

 2 pianīni; 

 1 flauta; 

 1 eifonijs 

 soprāna saksofons; 

 skaņas ierakstu un apstrādes aparatūra; 

 mācību literatūra un nošu materiāli visām izglītības programmām; 

 11 dators; 

 gaismu un skaņu ierakstu programmatūra 

 Iepirkumi tiek veikti, balstoties uz nodaļu vadītāju un pedagogu iesniegumiem, kuri tiek 

izskatīti un apspriesti Skolas Domes vai vadības sanāksmēs. 
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Izglītības programmu apguvē Skolā izmanto mūsdienīgus materiāltehniskos līdzekļus un 

jaunākās tehnoloģijas: datorus, CD un DVD atskaņotājus, interaktīvās tāfeles, digitālās klavieres u.c. 

Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams jebkurā Skolas telpā. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Notiek regulāra to 

apkope un remonts nepieciešamības gadījumā. 

 
Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.6.2. Personālresursi (Kritērijs – 6.2.)  

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagogu 

sastāvs ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā. Viņu pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikti darba pienākumos 

un amatu aprakstos. Vadība katru gadu analizē situāciju pedagogu nodrošinājumā un savlaicīgi plāno, 

kuru mācību priekšmetu pedagogi būs nepieciešami un jāpieņem darbā jaunā mācību gada sākumā. 

Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām:



14. tabula Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Izglītības programma Piešķiramā kvalifikācija Kods 
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Taustiņinstrumentu spēle mūziķis pianists, koncertmeistars 33 212 01 1 

112 112 

Stīgu instrumentu spēle mūziķis vijolnieks 33 212 02 1 
mūziķis altists  

 mūziķis čellists  
Pūšaminstrumentu spēle mūziķis flautists, ansambļa vadītājs 33 212 03 1 
 mūziķis obojists, ansambļa vadītājs  
 mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs  
 mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs  
 mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs  
 mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs  
 mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs  
Sitaminstrumentu spēle mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 33 212 04 1 
Diriģēšana kormeistars, kora dziedātājs 33 212 05 1 
Vokālā mūzika vokālists, kora dziedātājs 33 212 06 1 
Mūzikas vēsture un teorija mūziķis, mūzikas teorijas speciālists 33 212 07 1 
Mūzika mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs 33 212 09 1 

mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs 

mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 

 dziedātājs, ansambļa vadītājs  
 mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs  
 mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators  
 mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs  
Taustiņinstrumentu spēle mūziķis ērģelnieks, ansambļa vadītājs 35b 212 01 1 
Stīgu instrumentu spēle mūziķis čellists 35b 212 02 1 
Pūšaminstrumentu spēle mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 35b 212 03 1 

mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs 

 mūziķis tubists, ansambļa vadītājs  
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 mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs  
Sitaminstrumentu spēle mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 35b 212 04 1 
Diriģēšana kormeistars, kora dziedātājs 35b 212 05 1 
Vokālā mūzika vokālists, kora dziedātājs 35b 212 06 1 
Mūzikas vēsture un teorija mūziķis, mūzikas teorijas speciālists 35b 212 07 1 
Mūzika mūziķis pianists, ansambļa vadītājs 35b 212 09 1 

mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs 

mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs 

mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 

dziedātājs, ansambļa vadītājs 

mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 

mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators 

mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs 

Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle  20V 212 01 1 
Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle  

Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle   20V 212 02 1 
Stīgu instrumentu spēle – alta spēle  

Stīgu instrumentu spēle – čella spēle  

Stīgu instrumentu spēle – kontrabasa spēle  

Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle  20V 212 03 1 
Pūšaminstrumentu spēle – obojas spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – fagota spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – trombona spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – mežraga spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – tubas spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle  

Sitaminstrumentu spēle  20V 212 04 1 
Vokālā mūzika – kora klase  20V 212 06 1 
Mūzika – estrādes un džeza mūzika, dziedāšana  20V 212 09 1 
Mūzika – estrādes un džeza mūzika, ģitāras spēle  

Mūzika – estrādes un džeza mūzika, basģitāras spēle  
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Mūzika – estrādes un džeza mūzika, klavierspēle  

Mūzika – estrādes un džeza mūzika, sitaminstrumentu spēle  



Skolas vadība plāno pedagogu profesionālo pilnveidi, to aktualizē katra mācību gada sākumā. 

Ziņas par pedagogu izglītību un profesionālo pilnveidi tiek ievadītas un aktualizētas VIIS sistēmā. 

Pedagogu kvalifikācijas celšana un profesionālā pilnveide ir viens no būtiskiem kritērijiem Skolas 

pedagogu darba kvalitātes novērtēšanā. 

 Katru gadu skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs. Par tradīciju 

ir kļuvuši vairāki pasākumi, piemēram, Diriģēšanas nodaļas pedagogu organizētās muzikālās 

nometnes vasarā, kā arī muzikālās izrādes un iestudējumi, kuros uzstāšanās pieredzi un 

aktiermeistarību pilnveido mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņi, Skolas bigbenda un tā vadītāja R. 

Lāča koncertlekcijas Ventspilī un citās Kurzemes pilsētās, starptautiskās Mūsdienu ritma mūzikas 

meistarklases Ventspils Groove un Vokālās mākslas meistarklases, Mūzikas vēstures un teorijas 

nodaļas organizētās solfedžo un mūzikas literatūras spēles Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu 

audzēkņiem, Vokālās nodaļas rīkotās novadnieces operdziedātājas A. Vānes dienas un citi. Pēdējos 

gados ir palielinājies tālākizglītības kursu un meistarklašu skaits, kuru lektori un nodarbību vadītāji ir 

Skolas pedagogi, piemēram, R. Dubra, A. Dzenītis, E. Renemanis, R. Kandalincevs, G. Poriņš, A. 

Pitens, D. Brauns, A. Lodziņa, G. Freibergs, D. Solovjova, M. Lāce, R. Lācis u.c.. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

Stiprās puses: 

1. Mācību un materiāltehniskie līdzekļi ir atbilstoši mūsdienu prasībām, un bāze tiek regulāri 

atjaunota un papildināta. 

2. Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

3. Pedagogi aktīvi piedalās profesionālajā pilnveidē un ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Piesaistīt jaunus un radošus pedagogus visās izglītības programmās. 

2. Rosināt un veicināt aktīvāku pedagogu iesaistīšanos Skolas tālākās attīstības plānošanā. 

3. Veicināt materiāltehniskās bāzes nemitīgu pilnveidi. 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana (Joma – 7)  

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana (Kritērijs – 7.1.)  

Skolas moto, kas sevī ietver tās misiju, vīziju un mērķi – Radošums. Kreativitāte. 

Atpazīstamība. Saskaņā ar to notiek gan ikdienas darbs, gan tālākās attīstības plānošana. 

Skolas pašvērtēšanas struktūra ir skaidri strukturēta, savlaicīgi plānota, aptver visas Skolas 

darbības jomas, līdz ar to – maksimāli objektīva un pamatota. Katra mācību gada noslēgumā pedagogi 

veic individuālā darba pašvērtējumu. Tos apkopo nodaļu un metodisko komisiju vadītāji, veicot 

attiecīgās struktūrvienības pašvērtējumu, savukārt kursu audzinātāji analizē audzināšanas darbā 
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paveikto savos pašvērtējumos. Vadība apkopo visus iepriekš minētos pašvērtējumus un veic Skolas 

darba analīzi, kurā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus ņem vērā, plānojot darbu 

nākamajā mācību gadā. 

Katra mācību gada sākumā Skolas vadība, sadarbojoties ar nodaļu un metodisko komisiju 

vadītājiem, kursu audzinātājiem un audzēkņu pašpārvaldi, sagatavo darba plānu attiecīgajam mācību 

gadam, kurā ietver visus ar mācību un audzināšanas darbu saistītos pasākumus (sanāksmes, ieskaites, 

eksāmenus, vecāku sapulces u.tml.) un radošos notikumus (koncertus, festivālus, meistarklases, 

muzikālos uzvedumus u.tml.). 

Skolai ir izstrādāta un katrā mācību gadā tiek aktualizēta attīstības stratēģija, kurā ietvertās 

prioritātes ir izvirzītas, ņemot vērā Skolas darbības pamatmērķus, pašvērtējumā konstatētās stiprās 

puses un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi (darba tirgus analīzi, profesionālo 

izglītības iestāžu programmu piedāvājumu analīzi u.c.).  

Skolas attīstības stratēģijas pamatvirzieni: 

 mūzikas tehnoloģiju izglītības moduļa izveide un attīstība; mērķis – sekmēt Skolas spējas 

elastīgi reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu dažādās ar mūzikas tehnoloģijām saistītās 

profesijās (piemēram, audzēkņiem, kuri iegūst pamata kvalifikāciju mūziķis, skaņu 

operators, nepieciešamības gadījumā sniegt iespēju papildus iegūt specializāciju audio 

reklāmu veidošanā vai citā tobrīd aktuālā jomā darba tirgū); 

 DJ apmācības un dziedātāja – dziesmu autora apmācības moduļu izstrāde; 

 risināt jautājumu par pedagoģijas un mācīšanas metodikas pamatu apguvi un pedagoģiskās 

prakses organizēšanu; sniegt iespēju audzēkņiem praktizēties pedagoga amatā PIKC 

“Ventspils Mūzikas vidusskola” un reģiona mūzikas skolās, tādējādi veidojot labāku 

sapratni par pedagoga profesiju un reģiona mūzikas skolām vienlaikus rodot iespēju 

piesaistīt jaunus pedagogus, īpaši jaunās, jauniešiem aktuālās izglītības programmās;  

 Skolas piedāvāto izglītības pakalpojumu mērķauditorijas paplašināšana; mērķis – izstrādāt 

un ieviest on-line tālākizglītības un mūžizglītības programmas, kā arī maksas programmas 

kā padziļinātu sagatavošanas kursu ārvalstu interesentiem iestājai J. Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijai; 

 profesionālo izglītības programmu satura aktualizēšana, jaunu metodisko materiālu 

pārnese un izstrāde, kas veicinātu audzēkņu profesionālo izaugsmi; mērķi – veicināt 

audzēkņu sapratni par tirgus ekonomiku, attīstīt viņu prasmes iekļauties darba tirgū, 

izglītības programmās iekļaujot attiecīgus mācību priekšmetus , sniegt iespēju apgūt 

pamatzināšanas mūzikas menedžmentā, modernizēt mūzikas teorētisko priekšmetu 
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pasniegšanas metodes, pielietojot IT un atbilstošu programmatūru, veicināt mūzikas 

teorētisko priekšmetu un praktisko nodarbību sasaisti. 

Attīstības stratēģijas izstrāde un aktualizēšana notiek sadarbībā ar Skolas konventu, Ventspils 

pilsētas Domi, darba devējiem un tā  ir pieejama visām ieinteresētajām pusēm Skolas mājas lapā. 

Skola 2016. gada 1. martā ieguva Profesionālās izglītības kompetences centra statusu un 

pilda sekojošus kritērijus: 

 ir saņēmusi darba devēju apstiprinošu rakstisku viedokli par īstenoto sadarbību; 

 nodrošina kultūras nozarē strādājošo profesionālo tālākizglītību un pilnveidi ; 

 Skola ir izstrādājusi profesionālās izglītības programmu saturu; 

 organizē seminārus, konferences, konkursus, olimpiādes un metodiskos pasākumus 

izglītojamiem un pedagogiem gan valsts, gan starptautiskā līmenī; 

 izstrādā mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un pedagogiem un publicē tos 

izglītības iestādes tīmekļvietnē. Mācību un metodiskie materiāli tiek publicēti skolas 

tīmekļa vietnē http://vmv.ventspils.lv/par-mums/macibu-lidzekli-un-metodiskie-materiali/; 

 nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu; 

 nodrošina karjeras izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un 

individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei ; 

 nodrošina prakses vietas.  

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība (Kritērijs – 7.2.)  

Skolā darbojas audzēkņu pašpārvalde, pedagoģiskā padome un konvents. To sanāksmēs tiek 

risināti aktuāli mācību un radošā procesa, kā arī saimnieciskie jautājumi. Pedagoģiskās padomes sēdes 

notiek trīs reizes mācību gadā (1. un 2. semestra sākumā un mācību gada noslēgumā). Starplaikos 

operatīvai jautājumu risināšanai darbojas vidusskolas un mūzikas skolas Dome.  

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā dokumentācija, personāla 

amatu apraksti, tie atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un sakārtoti atbilstoši 

lietu nomenklatūrai. Sākot ar 2010./ 2011. mācību gadu, Skola pakāpeniski pārgāja uz mācību procesa 

dokumentēšanu elektroniskā formā – tika ieviests e-žurnāls, izglītojamo personas lietas u.c. 

Vadības noteiktā organizatoriskā struktūra aptver visas Skolas darbības jomas, un katra 

darbinieka kompetences joma ir precīzi noteikta.  

http://vmv.ventspils.lv/par-mums/macibu-lidzekli-un-metodiskie-materiali/
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Direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. Katru nedēļu notiek vadības sapulces, kuras protokolē, un vadība nodrošina informācijas 

apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Pedagogu darba slodzes tiek noteiktas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

balstoties uz izglītības programmu mācību plāniem saskaņā ar audzēkņu skaitu attiecīgā mācību gada 

1. septembrī. Audzēkņu skaita izmaiņu gadījumā pedagogu tarifikācijas tiek koriģētas operatīvi, un 

pārtarifikācija tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Mācību metodiskais darbs tiek veikts regulāri. Katrai specialitātei būtisko metodisko 

jautājumu risināšanai ir izveidotas un darbojas metodiskās komisijas, un tās katra semestra sākumā 

izstrādā darba plānu, kas atbilst nozares vajadzībām un aktualitātēm. Skola ir Ziemeļkurzemes reģiona 

mūzikas skolu metodiskais centrs, un tā regulāri veic metodisko darbu, sadarbībā ar Kuldīgas, Talsu, 

Rojas, Dundagas, Valdemārpils, Ugāles, Kandavas, Sabiles, Piltenes, Mērsraga, Engures mūzikas 

skolām.  

Divreiz mācību gadā (katra mācību semestra sākumā) Skola organizē sanāksmi un Metodisko 

dienu reģiona mūzikas  skolu direktoriem un metodisko komisiju vadītājiem, kurā analizē iepriekšējā 

periodā paveikto metodisko darbu, plāno kopējus pasākumus un projektus, iepazīstina ar aktualitātēm 

Latvijas un Eiropas mūzikas izglītībā, dalās mācību metodiskā darba pieredzē. Metodiskajās dienās 

Skola piedāvā arī tālākizglītības kompleksu pedagogiem lekciju, semināru, meistarklašu vai kursu 

veidā par jaunumiem vai svarīgām problēmām mūzikā, psiholoģijā, pedagoģijā. Dienas noslēgumā 

notiek kolektīvs kāda koncerta apmeklējums t/n Jūras vārti vai koncertzālē Latvija.  

Profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums tiek veidots, pamatojoties uz  reģiona 

mūzikas skolu pedagogu tālākizglītības vajadzību izpēti.  Tā notiek, veicot regulāru pedagogu 

anketēšanu (vismaz vienreiz semestrī). Metodiskais centrs organizē izbraukumus uz kādu no 

Ziemeļkurzemes mūzikas skolām, kura ietvaros notiek konkurss kādā no izglītības programmām un 

pedagogu profesionālās pilnveides pasākums. 

Lai nodrošinātu sistemātisku Ziemeļkurzemes Mūzikas skolu pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidi, Metodiskais centrs: 

 koordinē  Ziemeļkurzemes reģiona Mūzikas skolu skolotāju dalību gan PIKC “Ventspils 

Mūzikas vidusskola”, gan Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos (kursos, valsts 

konkursos, festivālos, koncertos); 

 koordinē un organizē reģiona profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestāžu audzēkņu 

konkursus, festivālus (patstāvīgi un sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru un 

reģiona profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestādēm); 
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 organizē kursus, meistarklases,  seminārus, lekcijas, festivālus un koncertus  pedagogu 

profesionālās meistarības paaugstināšanai; 

 regulāri informē gan Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogus un audzēkņus, gan reģiona 

pedagogus par konkursiem, kursiem, semināriem, koncertiem; 

 veic reģiona pedagogu tālākizglītības vajadzību izpēti; 

 organizē dažādus informatīvus, izglītojošus un radošus pasākumus aktīvas sadarbības 

veicināšanai ar Ventspils reģiona mūzikas skolām, Ventspils vispārizglītojošām skolām, 

Ventspils Mākslas skolu un pirmskolas izglītības iestādēm; 

 veic uzskaiti par dalību kursos, konkursos, semināros, koncertos; 

 veido reģiona Mūzikas skolu audzēkņu datu bāzi par reģiona mūzikas skolu audzēkņu skaitu 

katrā izglītības programmā, klasē, skolā un reģionā kopumā; 

 regulāri sadarbojas ar Kurzemes filharmoniju un Ventspils Kultūras centru (3. pielikums). 

2019./ 2020. mācību gadā Metodiskais centrs pirmo reizi noorganizēja apjomīgu un nozīmīgu 

pasākumu Ventpils Ērģeļu dienas 2020, kas vienlaikus bija gan festivāls ar vairākiem ērģeļmūzikas 

koncertiem koncertzāles Latvija lielajā zālē pie jaunuzbūvētajām stabuļu ērģelēm, gan meistarklases 

topošajiem ērģelnieki, kuri mācās Latvijas mūzikas vidusskolās un mūzikas skolās. Meistarklases 

vadīja šobrīd Ziedrijā dzīvojošā latviešu ērģelniece un komponiste Ligita Sneibe, kura sniedza arī solo 

koncertu. Meistarklašu un festivāla aktivitātes bagātināja arī ērģeļmeistars Jānis Kalniņš, ērģelnieki 

Kristīne Adamaite, Ilze un Aigars Reiņi. 

 

Skolas vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus, kā arī cenšas pielāgoties interesentu 

iespējām, savstarpēji vienojoties par abām pusēm izdevīgu laiku aktuālo jautājumu risināšanai. 

 

Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām (Kritērijs – 7.3.)  

Skola regulāri sadarbojas ar Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo Kultūras centru, mūzikas 

un pedagoģijas augstskolām, mūzikas vidusskolām, Ventspils Domi dažādu ar izglītību, attīstību un 

plānošanu saistītu jautājumu risināšanā.  

Skola mērķtiecīgi organizē sadarbību ar Ventspils kultūras iestādēm kā potenciālajiem darba 

devējiem par praktisko mācību un kvalifikācijas prakses īstenošanu.  

Skola ik gadu iesaistās dažādos starptautiskos projektos, veicinot tās atpazīstamību un prestižu.  
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Kopvērtējums: labi (3. līmenis) 

 

Stiprās puses: 

1. Skolas darba vērtēšana tiek veikta regulāri. 

2. Skolas darbs tiek plānots savlaicīgi un mērķtiecīgi. 

3. Skolas attīstības stratēģija izstrādāta, balstoties uz iepriekš paveikto. 

4. Sadarbība ar dibinātāju, pašvaldības un valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām ir 

mērķtiecīga un regulāra. 

5. Skola aktīvi organizē un iesaistās starptautiskos projektos. 

6. Skolas darba kvalitāte atbilst profesionālās izglītības kompetences centra statusa ieguvei. 

7. Skola veic aktīvu darbu kā Ziemeļkurzemes reģiona metodiskais centrs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Veicināt ar metodiku un pedagoģiju saistītu mācību priekšmetu apguvi. 

2. Rosināt vēl mērķtiecīgāku audzēkņu karjeras izvēli, specializējoties pedagoģijā vai 

izpildītājmākslā. 

3. Veicināt, rosināt un atbalstīt PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” un reģiona mūzikas skolu 

pedagogu metodisko darbu izstrādi. 

4. Sniegt atbalstu reģiona mūzikas skolām projektu izstrādē. 

5. Izveidot konsultantu grupu, sadarbojoties ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

mācībspēkiem katrā specialitātē, kas sniegtu regulāras konsultācijas Ventspils Mūzikas 

vidusskolā un visās reģiona mūzikas skolās. 

6. Aktīvāk praktizēt pedagogu pieredzes apmaiņas un mācību braucienus. 

 

5. CITI SASNIEGUMI  

Novērtēšanas Skola izveidojusies arī kā koncertapvienība, Ventspilī ik gadus sniedzot vairāk 

nekā 100 nozīmīgu koncertu, līdztekus tam muzicējot arī citās Latvijas pilsētās; vīrusa Covid-19 

pandēmijas dēļ laikā no 2020. gada 13. marta līdz 31. augustam, bija jāatceļ visai liels skaits 

ieplānoto koncertu, bet tomēr iepriekšējo gadu aktivitāte koncertu organizēšanas un īstenošanas 

jomā bija saglabājusies: 
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15. tabula Skolas rīkotie publiskie koncerti 

 2019./ 2020. m. g. 
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Livonijas 
ordeņa pils 

Citas 
telpas* 

Kopā 

Vidusskolas audz 
koncerti 

15 0 2 0 0 0 0 0 3 20 

Prof. ievirzes 
audz. koncerti 

28 6 4 13 5 2 5 1 8 72 

Kopā  43 6 6 13 5 2 5 1 11 92 

 2018./ 2019. m. g. 

Koncerta norises 
vieta 

Skolas 
zāle 

Kultūras 
centrs 

Pārventas 
bibliotēka 

Centrālā 
bibliotēka 

T/N Jūras 
vārti 

Jaunrades 
nams 

Luterāņu 
baznīca/ 
Lielirbes 
baznīca/ 
baptistu 
baznīca 

Livonijas 
ordeņa pils 

Citas 
telpas* 

Kopā 

Vidusskolas audz 
koncerti 

6 6 4 3 6 1 1 3 19 49 

Prof. ievirzes 
audz. koncerti 

24 5 5 1 7 0 2 3 23 70 

Kopā 30 11 9 4 13 1 3 6 42 119 

 2017./ 2018. m. g. 

Koncerta norises 
vieta 

Skolas 
zāle 

Kultūras 
centrs 

Pārventas 
bibliotēka 

Centrālā 
bibliotēka 

T/N Jūras 
vārti 

Jaunrades 
nams 

Luterāņu 
baznīca/ 
Lielirbes 
baznīca/ 
baptistu 
baznīca 

Livonijas 
ordeņa pils 

Citas 
telpas* 

Kopā 

Vidusskolas audz 
koncerti 

4 6 5 1 8 1 3 0 14 42 

Prof. ievirzes 
audz. koncerti 

27 6 3 1 5 2 0 1 26 71 

Kopā  31 12 8 2 13 3 3 1 40 113 

*) E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola, Dundagas Mūzikas un mākslas skola, Sabiles Mūzikas un mākslas skola, Ugāles Mūzikas un mākslas skola, Talsu Mūzikas skola, 
Piltenes Mūzikas skola, Ventspils 2. vidusskola, Ventspils Vakara vidusskola, Ventspils Bērnu pilsētiņas, muzejs Senču putekļi, bērnu atbalsta centrs Cimdiņš, Zlēku 
Kultūras nams, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes, Tārgales pamatskola, Popes Kultūras nams, Rojas Mūzikas un mākslas skola, Ventspils Jauniešu māja, 
Ventspils Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, Užavas baznīca, Jūrmalas Mūzikas skola, Rīgas Sv. Pestītāja un Jaunā Ģertrūdes baznīca, Dubultu Evaņģēliski 
luteriskā baznīca, Aglonas bazilika, Rīgas Mateja baznīca, Latvijas Universitātes aula, Ventspils 1. pamatskola, Cali Cafe 

 

Pēdējos gados pieaudzis Skolā realizēto starptautisko projektu skaits: gan to, kuros 

izglītojamie un pedagogi ir dalībnieki, gan to, kurus organizē Skola. Līdz ar to ir Skola ir kļuvusi 

atpazīstamāka, un galarezultātā vērojama būtiska izglītojamo skaita palielināšanās. 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA  

Sadarbībā ar J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju risināt jautājumu par iespēju Profesionālās 

izglītības kompetences centrā “Ventspilī Mūzikas vidusskola” organizēt apmācību un praksi Mūzikas 

akadēmijas ērģeļu un skaņu operatoru programmas studentiem. 

 

Direktors   Andris Grigalis  ________________________________ 

 

SASKAŅOTS 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 



PIELIKUMI 

1. PIELIKUMS 

Kods Nosaukums Iegūstamā kvalifikācija Licences Nr., apguves laiks 

33 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle mūziķis pianists, koncertmeistars P-13842, 4 gadi, 5768 stundas 

33 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle mūziķis vijolnieks P-13844, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis altists P-13845, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis čellists P-13846, 4 gadi, 5768 stundas 

33 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle mūziķis flautists, ansambļa vadītājs P-13848, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis obojists, ansambļa vadītājs P-13852, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs P-13849, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs P-13853, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs P-13850, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs P-13854, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs P-13855, 4 gadi, 5768 stundas 

33 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs P-13855, 4 gadi, 5768 stundas 

33 212 05 1 Diriģēšana kormeistars, kora dziedātājs P-13859, 4 gadi, 5768 stundas 

33 212 06 1 Vokālā mūzika vokālists, kora dziedātājs P-13860, 4 gadi, 5768 stundas 

33 212 07 1 Mūzikas vēsture un teorija mūziķis, mūzikas teorijas speciālists P-13861, 4 gadi, 5768 stundas 

33 212 09 1 Mūzika mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs P-13863, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs P-13864, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs P-13868, 4 gadi, 5768 stundas 

dziedātājs, ansambļa vadītājs P-13869, 4gadi, 5768 stundas 

mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs P-13865, 4 gadi, 5768 stundas 

mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators 

vai gaismotājs 

P-14475, 4 gadi, 5768 stundas 

 

Kods Nosaukums Iegūstamā kvalifikācija Licences Nr., apguves laiks 

35b 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars P-13872, 3 gadi, 3120 stundas 

35b 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle mūziķis čellists P-13875, 3 gadi, 3120 stundas 

35b 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs P-13879, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs P-13884, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis tubists, ansambļa vadītājs P_1965, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs P-13886, 3 gadi, 3120 stundas 
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35b 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs P-13887, 3 gadi, 3120 stundas 

35b 212 05 1 Diriģēšana kormeistars, kora dziedātājs P-13888, 3 gadi, 3120 stundas 

35b 212 06 1 Vokālā mūzika vokālists, kora dziedātājs P-13889, 3 gadi, 3120 stundas 

35b 212 07 1 Mūzikas vēsture un teorija mūziķis, mūzikas teorijas speciālists P-13890, 3 gadi, 3120 stundas 

35b 212 09 1 Mūzika mūziķis pianists, ansambļa vadītājs P-13891, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs P-13892, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs P-13893, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs P-13897, 3 gadi, 3120 stundas 

dziedātājs, ansambļa vadītājs P-13898, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs P-13894, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs P-13896, 3 gadi, 3120 stundas 

mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators 

vai gaismotājs 

P-14476, 3 gadi, 3120 stundas 

 

Kods Nosaukums Specialitāte Licences Nr., apguves laiks 

20V 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle P_1134; 8 gadi, 2030 stundas 

Akordeona spēle P_1135; 6 gadi, 1697 stundas 

20V 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle  Vijoles spēle P_1136; 8 gadi, 2152 stundas 

Alta spēle P_1137; 8 gadi, 2152 stundas 

Čella spēle P_1138; 8 gadi, 2152 stundas 

Kontrabasa spēle P_1151; 8 gadi, 2152 stundas 

Ģitāras spēle P_1139; 6 gadi, 1697 stundas 

20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle P_1140; 6 gadi, 1697 stundas 

Obojas spēle P_1171; 6 gadi, 1697 stundas 

Klarnetes spēle P_1141; 6 gadi, 1697 stundas 

Fagota spēle P_1142; 6 gadi, 1697 stundas 

Saksofona spēle P_1143; 6 gadi, 1697 stundas 

Mežraga spēle P_1147; 6 gadi, 1697 stundas 

Trompetes spēle P_1144; 6 gadi, 1697 stundas 

Trombona spēle P_1145; 6 gadi, 1697 stundas 
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Tubas spēle P_1148; 6 gadi, 1697 stundas 

Eifonija spēle P_1146; 6 gadi, 1697 stundas 

20V 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle  P_1149; 6 gadi, 1697 stundas 

20V 212 06 1 Vokālā mūzika Kora klase P_1150; 8 gadi, 2572 stundas 

20V 212 09 1 Mūzika Klavieru spēle P_1157; 6 gadi, 1785 stundas 

Ģitāras spēle P_1158; 6 gadi, 1785 stundas 

Basģitāras spēle P_1157; 6 gadi, 1785 stundas 

Sitaminstrumentu spēle P_1160; 6 gadi, 1785 stundas 

Dziedāšana P_1161; 6 gadi, 1785 stundas 
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2. PIELIKUMS 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu panākumi skolas un reģiona konkursos 

2019./ 2020. m. g. 

Audzēknis Specialitāte Pedagogs Konkurss Datums  Rezultāts 

Dzelme Emīls 1.kora kl. 

A gr.solo 6.-8.g. 

A.Plostniece, kcm. D.Salmiņa V Latvijas Mūzikas skolu kora klašu, duetu, trio, 

ansambļu konkurss JŪRAS ZVAIGZNE  

18.10.2019. II vieta  

Davidova Sofija 1.kora kl. 

A gr.solo 6.-8.g. 

R.Tālberga Atraktīvākais 

priekšnesums 

Bileskalna Loreta 4.kora kl. 

A gr.solo 9.-

11.g. 

R.Tālberga   III vieta  

Tālberga Sāra  7.kora kl. 

A gr.solo 12.-

13.g. 

R.Tālberga   I vieta 

Lindenblats Kristiāns  8.kora kl. 

A gr.solo 14.-

16.g. 

R.Tālberga   III vieta  

Bileskalna Loreta, Kontante 

Rebeka, Ofkante Rebeka  

4.kora kl. 

B gr. trio 8.-

10.g. 

A.Niedre, kcm. R.Tālberga II vieta  

Švarca Emīlija 

Tālberga Sāra 

5.,7.kora kl.B 

gr.duets 11.-

13.g. 

A.Niedre,  

R.Tālberga, kcm. R.Tālberga 

I vieta 

Gūtmane Kristiāna,  

Valdmane Eleonora 

6.,4.kora kl.B 

gr.duets 11.-

13.g. 

A.Plostniecekcm. D.Salmiņa I vieta 

Bileskalna Loreta,  

Ulbika Patrīcija 

4.kora kl.B 

gr.duets 11.-

13.g. 

A.Niedre,  

R.Tālberga, kcm. R.Tālberga 

II vieta  

Jansons Kārlis,  

Lindenblats Kristiāns,  

Tālbergs Ričards 

8.,9.kora kl.B 

gr.trio 11.-13.g. 

A.Niedre,  

R.Tālberga, kcm. R.Tālberga 

II vieta  

Davidova Sofija 

Dzelme Emīls  Nagliņa 

Luīze 

1.kora kl. 

C gr. ans. 8.-

10.g. 

A.Niedre,  

R.Tālberga, kcm. R.Tālberga 

I vieta 
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Stepiņš Pāvels 

Valdmane Kate 

Žukova Ieva 

Pēdiņa Loreta,  

Trama Liene,  

Ulbika Patrīcija,  

Bileskalna Loreta,  

Kontante Rebeka,  

Kusmane Nora Eleonora,  

Ofkante Rebeka  

2.,4.kora kl.C 

gr.ans. 11.-13.g. 

A.Niedre,  

R.Tālberga, kcm. R.Tālberga 

I vieta 

Bojarūna Katrīna,  

Tālberga Sāra,  

Jansons Kārlis,  

Lindenblate Katrīna,  

Lindenblats Kristiāns,  

Stikāne Ksenija,Vintere 

Evelīna,  

Tālbergs Ričards  

6.-9.kora kl.C 

gr.ans. 14.-16.g. 

A.Niedre,  

R.Tālberga, kcm. R.Tālberga 

I vieta 

Ābelītis Marks Markuss 

Lindenblats Kristiāns 

Lininčuka Loreta 

Rozentāle Vanesa Līga 

Reinholde Ketija 

Vintere Evelīna 

6.-8.kl. K.Ozola  Solfedžo konkurss Engures MMS 20.11.2019. I vieta 

Sidorenko Ivancova 

Margarita 

3.kl. 

Agr. 

L.Kamiševa 18.jauno pianistu etīžu konkurss Saldus MMS 27.11.2019. Atzinība 

Višņauskaite Marianna  3.kl. 

Agr. 

L.Kamiševa II vieta 

Luganceva Polina 5.kl. 

Bgr. 

L.Martinovska I vieta 

Fišmeistere Kate 1.klav.kl. L.Kamiševa Ziemeļkurzemes pianistu konkurss No prelūdijas līdz… 31.01.2020. I vieta 

Gorina Jeļizaveta 1.klav.kl. L.Kamiševa II vieta 

Laksberga Marija 2.klav.kl. Ļ.Judina III vieta 

Sidorenko Ivancova 

Margarita 

3.klav.kl. L.Kamiševa Atzinība 

Garuti Gabriella Dafne 4.klav.kl. A.Adlere II vieta 

Luganceva Poļina 5.klav.kl. L.Martinovska Atzinība 
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Dimereca Viktorija 6.klav.kl. Ļ.Judina III vieta 

Fedotova Sofija 8.klav.kl. L.Martinovska Atzinība 

Ziemanis Mārcis 4.Mūz.kl. L.Cinkusa XI Latvijas jauno izpildītāju konkurss NĀC 

SADZIEDĀT  

07.03.2020. GRAND PRIX  

Zecmane Elza 4.fl.kl. A.Lodziņa Etīžu konkurss flautistiem 20.-

25.05.2020 

Laureāta diploms 

Lodziņa Nora  7.fl.kl. A.Lodziņa Laureāta diploms, žūrijas 

simpātijas balva 
 

2018./ 2019. m. g. 

Audzēknis Specialitāte Pedagogs Konkurss Datums  Rezultāts 

Priedēna Karlīna   7.fl.kl. A.Lodziņa II jauno mūziķu un mākslinieku konkurss MĀKSLU 

DUETS  

19.10.2018. II vieta 

Feldberga Ketija 3.Mūz., 

dzied.kl. 

A.Plostniece N.Bumbieres Latvijas jauno vokālistu konkursa fināls  21.10.2018. III vieta 

Hermansone Marta,  

Lielaisramane Evelīna,  

Mazure Paula, Valdmane 

Endžija  

6.kl. K.Ozola Konkurss mūzikas teorijā GUDRS, VĒL GUDRĀKS. 

Talsu MS 

06.11.2018. III vieta  

Priedēna Karlīna 7.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

XXIV Latvijas MS pūšaminstrumentu, 

sitaminstrumentu Izpildītāju konkurss JVLMA 

26.01.2019. I vieta 

 

Priedēna Karlīna 7.pikolo fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

XXIV Latvijas MS pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu Izpildītāju 

konkurss JVLMA 

 
 

 

 

2019.gada skolotājs Latvijas novadā- skolotāja Aina 

Lodziņa,  

 

2019.gada koncertmeistars Latvijas novadā- Francis 

Gaiļus  

26.01.2019. I vieta 

 

Priedēna Karlīna 7. fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

I vieta 

 

Lodziņa Nora  6.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

II vieta 

 

Lodziņa Nora  6.pikolo fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

I vieta 

 

Zecmane Elza 3.pikolo fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

III vieta 

Sidorenko Ivancova 

Margarita 

2.klav.kl. L.Kamiševa Kurzemes reģiona MS taustiņinstrumentu spēles 

konkurss No prelūdijas līdz  

21.02.2019. I vieta A grupā 

Višņauskaite Margarita 2.klav.kl. L.Kamiševa II vieta  A grupā  

Garuti Gabriella Dafne 3.klav.kl. A.Adlere III vieta 

B grupā  

Luganceva Poļina 4.klav.kl. L.Martinovska I vieta B grupā 

Sidorenko Ivancova Anna 6.klav.kl. L.Kamiševa III vieta C grupā  
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Volinčuka Jana 6.klav.kl. S.Villeruša  II vieta C grupā  

Rozentāle Vanesa Līga 7.klav.kl. A.Adlere II vieta D grupā  

Stūris Harijs 3.saks.kl. D.Solovjova, kcm. 

M.Solovjova 

XIV Kurzemes un Žemaitijas MS pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu konkurss 

05.03.2019. II vieta  

 

Zagraja Anna 9.vij.kl. S.Staruk, kcm.Ļ.Judina XIV Kurzemes reģiona MS stīgu instrumentu nodaļas 

audzēkņu konkurss Sol-re-la-mi  

03.04.2019. I vieta   

Krupnova Jekaterina 9.vij.kl. S.Staruk, kcm.Ļ.Judina II vieta  

 

Hudakova Ruta 4.vij.kl. M.Luiga, kcm.G.Jegorova II vieta  

 

Kirilova Albīna 2.vij.kl. S.Staruk, kcm.Ļ.Judina III vieta  

 

Cirša Kate 3.vij.kl. D.Immermane, kcm.S.Villeruša Atzinība  

Zaurehagens Alekss 2.ģit.kl. R.Krūziņš A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu 

biji. Mārupes MMS 

05.04.2019. II vieta  

 

Jeļinsks Kristiāns 6.ģit.kl. R.Krūziņš II vieta  

 

Ģitāristu ansamblis- Jeļinsks 

Kristiāns, Sviķis Eduards 

6.ģit.kl. R.Krūziņš I vieta   

Ģitāristu ansamblis-  

M.Frīdenberga, M.E.Dāvida, 

K.Jeļinsks, E.Sviķis 

4.-6.kl. R.Krūziņš Rojas ritmi 2019. 06.04.2019. III vieta  

 

Grupa Rock Teen 
2.kl.Sīlis Silvestrs- sit.i. 
3.kl.Feldberga Ketija- vok. 

Kukainis Ernests – sit.i. 

Lāce Kristiāna- vok.  
Rubīns Patriks Samuēls- ģit. 

4.kl.Olesens Emīls- basģit. 

Šate Evelīna- taust. 
5.kl.Prince Antuanete- ģit.  

 R.Krūziņš, A.Plostniece GRAND PRIX    

Grupa Oļi 
2.kl.Purēna Paula Marija – vok. 

Riekstiņš Renārs- sit.i. 
Tormanis Niks – basģit. 

Treilībs Ralfs – taust. 

3.kl.Priede Gustavs– ģit. 
4.kl.Brašmanis Jurģis- taust.  

Ozoliņš Kristers Miks – sit.i. 

Širmanis Daniels- vok.  
5.kl. Berks Klāvs- ģit.   

 A.Sīlis, A.Plostniece II vieta  
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Grupa Sunset Band 
1.kl.Žarova Alīna- taust. 

2.kl.Bērziņš Markuss – ģit. 

Ivaščenko Marta Marija- vok. 
3.kl.Valdmanis Aivars- basģit. 

Babadžanova Patrīcija- vok. 

Prince Beatrise- taust. 
4.kl. Bažbauers Edvards- ģit.  

Janvars Ernests- sit.i.  

5.kl.Duluba Polina- vok.  

 L.Goba, S.Bondars I vieta   

Klavieru duets-  

Urbāns Madis, Volinčuka 

Jana 

6.klav.kl. S.Villeruša  II vieta  

 

Duets Tacet- 

Cine Monta,  

Prince Antuanete 

5.Mūz., 

dz.kl., 

5.Mūz., ģit.kl. 

L.Cinkusa 

 

R.Krūziņš 

II vieta  

 

Ventspils trio- 

Feldberga Ketija, Širmanis 

Daniels,  

Sviķis Eduards  

3.Mūz.,dz.kl.; 

4.Mūz.,dz.kl., 

 

6.ģit.kl. 

A.Plostniece 

 

 

R.Krūziņš 

III vieta  

 

Brass kvartets-  

Lāce Emīlija,  

Plostniece Elza,  

Zviedrītis Gustavs,  

Lācis Henrijs 

3.-5.kl. M.Lāce  XI Kurzemes un Zemgales MS Pūšaminstrumentu 

ansambļu konkurss PŪŠ PA DEVIŅ’-2019. 

10.04.2019. II vieta metāla  

pūšaminstrumentu grupā   

 

Metāla pūšaminstrumentu 

ansamblis-  

Lāce Emīlija,  

Plostniece Elza, Doniņa 

Marta Elizabete 

3.,5.tromp.kl. M.Lāce  III vieta metāla  

pūšaminstrumentu grupā   

 

Koka pūšaminstrumentu 

ansamblis-  

Lodziņa Nora,  

Priedēna Karlīna 

6.,7.fl.kl. A.Lodziņa  I vieta koka 

pūšaminstrumentu grupā   

 

Koka pūšaminstrumentu 

ansamblis-  

Lapiņa Henriete,  

Vilka Karolīna,  

Vašuka Laura,  

2.,3.fl.kl. A.Lodziņa  III vieta koka 

pūšaminstrumentu grupā   
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Zecmane Elza 
 

 

2017./ 2018. m. g. 

Audzēknis Specialitāte Pedagogs Konkurss Datums  Rezultāts 
Kontante Rebeka  2.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  Konkursa JŪRAS ZVAIGZNE fināls   19.10.2017. I vieta AI grupā   

Tālbergs Ričards 7.kora kl. A.Niedre, R.Tālberga I vieta AIII grupā, 

nominācija Skaistākais balss 

tembrs    

Bileskalna Loreta, Ulbika 

Patrīcija  

2.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  I vieta BI grupā   

Tālberga Sāra, Vašuka Elza  6.,4.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  I vieta BII grupā   

Bileskalna Agneta, Apse 

Lana, Litavniece Asnāte 

Līva 

8.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  I vieta BIII grupā   

Tālberga Sāra  5.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  II vieta AI grupā   

Lindenblats Kristiāns, 

Jansons Kārlis, Tālbergs 

Ričards 

6.,7.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  II vieta BII grupā   

Bileskalna Agneta, Ziemele 

Sabīne, Litavniece Asnāte 

Līva  

8.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  II vieta BIII grupā   

Trama Liene  1.kora kl. A.Niedre, R.Tālberga III vieta AI grupā   

Valtere Adriana, Valdmane 

Eleonora 

2.kora kl. A.Plostniece D.Salmiņa  III vieta BIII grupā   

Doniņa Patrīcija Anna  6.saks.kl. K.Ozola Reģiona MS solfedžo konkurss DO RE MI  08.11.2017. I pakāpes diploms  

Plostniece Evelīna  6.klav.kl. I.Cīrule I pakāpes diploms  

Tīrmane Terēza  8.fl.kl. I.Cīrule  I pakāpes diploms  

Ābelītis Markuss Marks  4.Mūz., 

sit.i.kl. 

K.Ozola  II pakāpes diploms  

Litavniece Asnāte Līva  8.kora kl. K.Ozola  II pakāpes diploms  

Zviedrītis Gustavs  5.kl.  R.Grīnberga  III pakāpes diploms   

Lininčuka Loreta  6.kl.  K.Ozola  III pakāpes diploms   

Balkovskis Markuss  7.kl. K.Ozola  III pakāpes diploms   

Skapste Līva  7.kl. K.Ozola  III pakāpes diploms   

Heinbergs Renāts A.gr.3.kl. Ņ.Surovceva  16.jauno pianistu Etīžu konkurss Saldus MS   22.11.2017. I pakāpes diploms  

Luganceva Poļina  A.gr.3.kl. L.Martinovska  II pakāpes diploms  
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Jermola Emīlija 1.Mūz., 

ģit.kl. 

E.Vēbere  Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un estrādes 

dziedāšanas konkurss Gaismas dziesma Kandavā 

26.12.2017. Grand Prix 

Trubenko Olga  9.klav.kl. LKamiševa VII Starptautiskais pianistu konkurss JAUNAIS 

VIRTUOZS  

22.02.2018. I vieta D gr., balva par 

labāko Černi Etīdes 

atskaņojumu, skolas 

specbalva  

Popkova Sofija 1.klav.kl. A.gr. Ņ.Surovceva VII Kurzemes reģiona MS pianistu konkurss NO 

PRELŪDIJAS LĪDZ …. 

22.02.2018. II pakāpes diploms  

Sidorenko Ivancova 

Margarita 

1.klav.kl. A.gr. L.Kamiševa I pakāpes diploms 

Višņauskaite Marianna 1.klav.kl. A.gr. L.Kamiševa II pakāpes diploms  

Garuti Gabriella Dafne 2.klav.kl. A.gr. A.Adlere II pakāpes diploms  

Gļaņenko Aleksandrs 2.klav.kl. A.gr. L.Martinovska I pakāpes diploms 

Vasiļjeva Violeta 2.klav.kl. A.gr. L.Martinovska III pakāpes diploms   

Heinbergs Renāts 3.klav.kl.B.gr. Ņ.Surovceva II pakāpes diploms  

Luganceva Poļina 3.klav.kl.B.gr. L.Martinovska I pakāpes diploms 

Volinčuka Jana 5.klav.kl. C.gr. Ņ.Surovceva I pakāpes diploms 

Ivanovs Gļebs 6.klav.kl. C.gr. L.Kamiševa I pakāpes diploms 

Rozentāle Vanesa Līga 6.klav.kl. C.gr. A.Adlere II pakāpes diploms  

Balkovskis Markuss 7.klav.kl.D.gr. D.Štrausa I pakāpes diploms 

Irbe Madars 9.klav.kl.D.gr. I.Krilova  II pakāpes diploms  

Vašuka Laura 2.fl.kl. A.Lodziņa, I.Villeruša   XIX Kurzemes un Žemaitijas MS pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu konkurss 

06.03.2018. Atzinība 

Zecmane Elza 2.fl.kl. A.Lodziņa, I.Villeruša   I pakāpes diploms 

Lodziņa Nora 5.fl.kl. A.Lodziņa, I.Villeruša   I pakāpes diploms 

Priedēna Karlīna 6.fl.kl. A.Lodziņa, I.Villeruša   I pakāpes diploms 

Tīrmane Terēza 8.fl.kl. A.Lodziņa, I.Villeruša   I pakāpes diploms 

Pazņikova Samanta 7.fl.kl. A.Lodziņa, I.Villeruša   II pakāpes diploms  

Ancāne Jana 3.fl.kl. L.Brauna, I.Muceniece III pakāpes diploms   

Ercuma Patrīcija Babete 3.fl.kl. L.Brauna, I.Muceniece Atzinība 

Stūris Harijs 2.saks.kl. D.Solovjova, M.Solovjova III pakāpes diploms   

Kraulere Betija Paula 4.saks.kl. D.Solovjova, M.Solovjova III pakāpes diploms   

Doniņa Patrīcija Anna 6.saks.kl. R.Lācis, I.Krilova II pakāpes diploms  

Rūsis Valts 2.eifon.kl D.Brauns, I.Muceniece XIX Kurzemes un Žemaitijas MS pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu konkurss 

07.03.2018. II pakāpes diploms  

Landmanis Edvards 7.tromb.kl. R.Kulbergs, I.Krilova III pakāpes diploms   

Henrijs Lācis 2.tromb.kl. R.Kulbergs, I.Krilova III pakāpes diploms   

Zviedrītis Gustavs 3.mežr.kl A.Dūdiņš, I.Muceniece I pakāpes diploms 

Eglītis Reinis   1.mežr.kl M.Lāce, T.Guseva III pakāpes diploms   
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Gūtmanis Rets 2.tromp.kl. M.Lāce, T.Guseva III pakāpes diploms   

Lāce Emīlija 2.tromp.kl. M.Lāce, T.Guseva III pakāpes diploms   

Doniņa Elizabete Marta 4.tromp.kl. M.Lāce, T.Guseva III pakāpes diploms   

Plostniece Elza 4.tromp.kl. M.Lāce, T.Guseva II pakāpes diploms  

Zviedrītis Eduards 6.tromp.kl. M.Lāce, T.Guseva II pakāpes diploms  

Švarca Emīlija Jasmīna  3.kora kl. S.Sproģe  Zemgales reģiona MS I audzēkņu konkurss vispārējā 

klavierspēlē, Iecavas MMS 

08.03.2018. II pakāpes diploms  

Balkovskis Daniels 4.čella kl. A.R.Štrauss, kcm. 

D.Štrausa 

XIII Kurzemes reģiona MS stīgu instrumentu nodaļas 

audzēkņu konkurss SOL-RE-LA-MI Saldus MS 

28.03.2018. II pakāpes diploms  

Cirša Kate 2.vij.kl. D.Immermane, kcm. 

S.Villeruša 

 

Atzinība 

Robežniece Estere 2.vij.kl. D.Immermane, kcm. 

S.Villeruša 

 

Atzinība 

Grīnvalde Beāte 3.vij.kl. S.Pēdiņa, kcm. 

G.Jegorova 

Atzinība 

Kirilova Albīna 1.vij.kl. S.Staruk, kcm. 

Ļ.Judina 

III pakāpes diploms   

Valdmane Betija Beatrise 2.vij.kl. G.Valdmane, kcm. 

Ļ.Judina 

Atzinība 

Hudakova Ruta 3.vij.kl. M.Luiga, kcm. 

A.Adlere 

III pakāpes diploms   

Flautu trio- N.Lodziņa, 

K.Priedēna, T.Tīrmane 

5.-8.fl.kl. A.Lodziņa  X Kurzemes un Zemgales pūšaminstrumentu ansambļu 

konkurss PŪŠ’ PA DEVIŅ’ 

11.04.2018. I pakāpes diploms 

Jauktais ansamblis- 

G.Zviedrītis, E.Plostniece, 

E.Lāce, H.Lācis, 

M.M.Ābelītis 

2.-6.kl. M.Lāce  II pakāpes diploms  

Volinčuka Jana, Urbāns 

Madis 

5.klav.kl. Ņ.Surovceva IV vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss 

ROJAS RITMI 2018  

14.04.2018. I pakāpes diploms 

Ģitāristu ansamblis 4.,5.ģit.kl R.Krūziņš III pakāpes diploms   

Feldberga Ketija, Sviķis 

Eduards  

2.Mūzika, 

dzied.kl., 5.ģit.kl. 
R.Krūziņš, A.Plostniece II pakāpes diploms  
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Audzēkņu panākumi valsts un starptautiskajos konkursos  

Profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi 

 

2019./ 2020. m. g. 

Nr. Konkurss 

Iegūtā vieta 

(1., 2. vai 

3.v.) 

Audzēkņa vārds, uzvārds, 

kurss 

Personas 

kods Pedagogs Koncertmeistars 

33 212 03 1, 35b 212 03 1 Pūšaminstrumentu, 33 212 04 1, 35b 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle 

1. XXV Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

3. vieta Terēza Tīrmane, 2. k.  A. Lodziņa S. Villeruša 

2. Etīžu konkurss flautistiem laureāta 

diploms 

Terēza Tīrmane, 2. k.  A. Lodziņa  

3.  laureāta 

diploms 

Anastasija Gailīte, 3. k.  A. Lodziņa  

4.  žūrijas 

simpātija 

Terēza Tīrmane, 2. k.  A. Lodziņa  

33 212 06 1, 35b 212 06 1 Vokālā mūzika 

1. Starptautiskais jauno izpildītāju 

konkurss Kaunas Sonorum 2019 

2. vieta Paula Mihailova, 4. k.  G. Poriņš I. Kušnirenko 

2. Atzinības 

raksts 

Eduards Siliņš  R. Kandalincevs I. Kušnirenko 

3. II Starptautiskais bērnu un jauniešu 

akadēmiskās dziedāšanas konkurss 

Dzintara balsis 2020 

1. vieta Paula Mihailova, 4. k.  G. Poriņš I. Kušnirenko 

33 212 07 1, 35b 212 07 1 Mūzikas vēsture un teorija 

1. Mūzikas vēstures un teorijas audzēkņu 

valsts konkurss 

2. vieta 

kompozīciju 

konkursā 

Ance Žagare, 3. k.  A. Dzenītis  
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2018./ 2019. m. g. 

Nr. Konkurss Iegūtā vieta  Audzēkņa vārds, uzvārds, kurss Pedagogs Koncertmeistars 

33 212 01 1, 35b 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle 

1. I Starptautiskais pianistu konkurss 

“PIANO FREQUENCY” 

1. vieta Andrejs Mārtiņš Grīnbergs, 3. k. Endijs Renemanis  

2. III Starptautiskais Jauno 

koncertmeistaru konkurss Daugavpils 

Koncertmeistars 2019 

2. vieta Andrejs Mārtiņš Grīnbergs, 3. k. Sana Villeruša Atskaņotājmākslinieki: 

Gatis Poriņš (vokāls) 

Elizabete Liza Āboliņa 

(klarnete) 

33 212 02 1, 35b 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle 

1. Baltijas jūras jauniešu simfoniskā 

orķestra dalībnieku atlase 

Iekļauta SO 

sastāvā 

Amanda Rūta Vieško Andris Puziņš  

2. Starptautiskais stīgu instrumentu 

izpildītāju konkurss Parīzē 

3. vieta Helēna Navicka Andris Puziņš Endijs Renemanis 

33 212 03 1, 35b 212 03 1 Pūšaminstrumentu, 33 212 04 1, 35b 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle 

1. Valsts konkurss Latvijas 

profesionālās ievirzes 30V un 

profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas Sitaminstrumentu spēle 

audzēkņiem 

1. vieta Reinis Tomiņš, 2. k. Guntars Freibergs Francis Gaiļus 

2. 1. vieta Renāte Lodziņa, 4. k. Pēteris Endzelis Francis Gaiļus 

3. 2. vieta Kārlis Upenieks, 2. k. Guntars Freibergs Francis Gaiļus 

4. 2. vieta Terēza Tīrmane, 1. k. Aina Lodziņa Sana Villeruša 

5. 3. vieta Makss Andronovs, 1. k. Rūdolfs Kulbergs Francis Gaiļus 

6. 3. vieta Ieva Zvirgzdiņa, 2. k. Gunārs Endzelis Sana Villeruša 

7. XXIV Young Artist International 

Competition DALEKI AKORDI Splitā, 

Horvātijā 

1. vieta  

4. kategorijā 

Terēza Tīrmane, 1. k. Aina Lodziņa Anna Dorofejeva 

8. Pūtēju orķestru skate II pakāpes 

diploms 2. 

grūtības 

pakāpes 

grupā 

 

visi pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu 

nodaļas audzēkņi 

Dainis Brauns  

http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2018/06/21/1529586103_5101.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2018/06/21/1529586103_5101.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2018/06/21/1529586103_5101.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2018/06/21/1529586103_5101.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2018/06/21/1529586103_5101.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2018/06/21/1529586103_5101.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2018/06/21/1529586103_5101.pdf
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33 212 05 1, 35b 212 05 1 Diriģēšana 

1. Jono Aleksos Starptautiskais Jauno 

diriğentu konkurss 

2. vieta  

A grupā 

Lana Apse, 1. k. Anitra Niedre Lilita Puziņa, Daina 

Salmiņa 

2. Starptautiskais konkurss Golden voices 

of Motserrat 

1. vieta  

F3 kategorijā 

Anna Pozdejeva, 4. k. 

 

Valerija Saveka, 2. k. 

 

Sandis Gaņins, 4. k. 

Rudīte Tālberga, 

Anitra Niedre  

Rudīte Tālberga 

33 212 07 1, 35b 212 07 1 Mūzikas vēsture un teorija 

1. Mūzikas jaunrades konkurss 

Skaņuraksti Ādažos 

1. vieta Ance Žagare, 2. k. Andris Dzenītis  

2. Mūzikas jaunrades konkurss 

Skaņuraksti Ādažos 

3. vieta Evelīna Plostniece, 1. k. Andris Dzenītis  

Vispārizglītojošie priekšmeti 

1. Latviešu valodas valsts 45.olimpiāde 3. vieta Marta Liepiņa, 2. k. Ineta Celma  
 

2017./ 2018. m. g. 

Nr. Konkurss Iegūtā vieta  Audzēkņa vārds, uzvārds, kurss Pedagogs Koncertmeistars 

33 212 02 1, 35b 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle 

1. Latvijas simtgades jauniešu simfoniskā 

orķestra pretendentu konkurss 

Iekļauti SO 

sastāvā 

Helēna Navicka, 2. k. Andris Puziņš  

2. Amanda Rūta Vieško, 3. k. Andris Puziņš  

3. Ernests Cīrulis, 3. k. Arimans Raitis 

Štrauss 

 

4. Latvijas mūzikas vidusskolu stīgu 

instrumentu spēles audzēkņu Valsts 

konkurss 

3. vieta Helēna Navicka, 2. k. Andris Puziņš Daira Štrausa 

5. 3. vieta Līna Ozola, 4. k. Andris Puziņš Daira Štrausa 

6. 3. vieta Ernests Cīrulis, 3. k. Arimans Raitis 

Štrauss 

Daira Štrausa 

7. Eiropas jauniešu simfoniskā orķestra 

pretendentu konkurss Dānijā/ Islandē 

Iekļauta SO 

sastāvā 

 

 

Amanda Rūta Vieško, 3. k. Andris Puziņš  
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33 212 03 1, 35b 212 03 1 Pūšaminstrumentu, 33 212 04 1, 35b 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle 

1. Pūtēju orķestru skate II pakāpes 

diploms 3. 

grūtības 

pakāpes 

grupā 

visi pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu 

nodaļas audzēkņi 

Dainis Brauns  

2. VIII Starptautiskais pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu ansambļu un 

orķestru ritmiskās mūzikas festivāls-

konkurss Vēju ritmi - 2018 

Atzinība Anastasija Gailīte, 1. k. Aina Lodziņa  

3. Elizabete Liza Āboliņa, 2. k.  

4. Renāte Lodziņa, 3. k.  

5. XIII Starptautiskais jauno kamermūziķu 

festivāls-konkurss Muzicējam kopā ar 

draugiem 

2. vieta B 

grupa 

Terēza Tīrmane, 1. k. Aina Lodziņa  

6. Renāte Lodziņa, 3. k.  

33 212 05 1, 35b 212 05 1 Diriģēšana 

1. Nāciju Grand Prix Riga 2017 2 zelta 

medaļas un 

zelta diploms 

Visi diriģēšanas nodaļas audzēkņi Anitra Niedre 

Rudīte Tālberga 

 

2. VIII Krakovas Adventes un 

Ziemassvētku koru konkurss un 

festivāls 

Galvenā 

balva 

  

33 212 06 1, 35b 212 06 1 Vokālā mūzika 

1. I Starptautiskais vokālistu konkurss 

Dzintara balsis 2018 

1. vieta C1 

grupā 

Paula Mihailova Gatis Poriņš Irina Kušnirenko 

33 212 07 1, 35b 212 07 1 Mūzikas vēsture un teorija 

1. Alojas jaunrades dziesmu konkurss 3. vieta Alise Dubenlāže Andris Dzenītis  
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Profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi 

2019./ 2020. m. g. 

Audzēknis Specialitāte Pedagogs Konkurss Datums  Rezultāts 

Lodziņa Nora 7.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

V Starptautiskais konkurss KAUNAS SONORUM 2019 02.-

05.12.2019. 

III vieta  

Lodziņa Nora  7.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 
F.Gaiļus   

XXV Latvijas MS pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju konkurss JVLMA  

23.-

25.01.2020. 

I vieta pikolo fl.,  

II vieta fl. 

Kārkliņš Markuss 1.gr. R.Krūziņš Latvijas prof.ievirzes izgl.progr. Stīgu instrumentu spēle- 

ģitāras spēle audzēkņu VALSTS KONKURSA fināls   

18.02.2020. I vieta  
Zaurehagens Alekss 2.gr. R.Krūziņš III vieta 
Gapoņenko Aļina 3.gr. Š.Almakajevs III vieta 

Podlazovs Igors  4.gr. Š.Almakajevs III vieta 
 

2018./ 2019. m. g. 

Audzēknis Specialitāte Pedagogs Konkurss Datums  Rezultāts 

Dimereca Viktorija  5.klav.kl. Ļ.Judina  VII Starptautiskais jauno pianistu konkurss Riga piano 

2018  

15.10.2018. Diploms 

Ivanovs Dmitrijs 4.ģit.kl. Š.Almakajevs XVI Starptautiskais konkurss ĢITĀRAS VIRTUOZI 

Pēterburga 

13.-

18.01.2019. 

III vieta 

Landmanis Edvards III gr. 

7.tromb.kl. 

R.Kulbergs, kcm. 

I.Krilova 

Valsts konkurss profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu, Sitaminstrumentu spēle FINĀLS   
11.-

15.02.2019. 

I vieta 

 

Gurtlavs Ernests I gr. 

2.mežr.kl 

D.Brauns, 

kcm. 

I.Muceniece 

II vieta 

 

Lācis Henrijs II gr. 

3.tromb.kl. 

R.Kulbergs, kcm. 

I.Krilova 

II vieta 

 

Zviedrītis Gustavs  III gr.4.kl. D.Brauns, 

kcm. 

I.Muceniece 

II vieta 

 

Zviedrītis Eduards IV gr. 

7.tromp.kl. 

M.Lāce, 

kcm. 

T.Guseva 

II vieta 

 

Priedēna Karlīna 7.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

II vieta 

 

Stūris Harijs II gr. 

3.saks.kl. 

D.Solovjova, kcm. 

M.Solovjova 

III vieta 

Zecmane Elza 3.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. III vieta 
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F.Gaiļus 

Rūsis Valts  4.eif.kl. D.Brauns, 

kcm. 

I.Muceniece 

III vieta 

Lodziņa Nora  III gr. 

6.fl.kl. 

A.Lodziņa, kcm. 

F.Gaiļus 

III vieta 

RockTeens 2.-6.kl. R.Krūziņš, A.Plostniece Groove Competiton 2019  01.03.2019. I vieta   

Cara Alegre 4.-6.kl. K.Vizulis, E.Vēbere  II vieta  

 

Jermola Emīlija 2.Mūz.,ģit.kl. E.Vēbere  Nominācija- Labākās 

orģināldziesmas autore  

Rjadinskis Mihails  5.ģit.kl. Š.Almakajevs Starptautisks ģitāristu konkurss Daugavpilī  05.03.2019. Atzinība  

Tālberga Sāra 6.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  Starptautisks konkurss Golden Voices of Montserrat  23.-

30.03.2019. 

II vieta akadēmiskās solo 

dziedāšanas  kategorijā   

 

Kora kl. audzēkņi, kora 

Venda sastāvā-  

Vintere Evelīna,  

Lindenblate Katrīna,  

Tālberga Sāra  

 

 

7.kora kl. 

7.kora kl. 

6.kora kl. 

R.Tālberga, A.Niedre  I vieta  Sieviešu koru 

kategorijā - kora Venda 

sastāvā 

 

Kora kl. audzēkņi, vokālā 

ansambļa Mundus  sastāvā-  

Lindenblats Kristiāns, 

Jansons Kārlis  

 

 

7.kotra kl. 

7.kora kl. 

R.Tālberga, A.Niedre  II vieta ansambļu   

kategorijā   

 

Ivanovs Dmitrijs  4.ģit.kl. Š.Almakajevs XIV Starptautisks jauno ģitāristu konkurss Tabula rasa 

2019 

28.03.2019. Diploms  

Priedēna Karlīna 7.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. F.Gaiļus  Starptautisks konkurss Ventus Musicale Viļņā  29.,30.03.20

19. 

II vieta  

Vilka Karolīna  2.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. F.Gaiļus  Atzinība  

Lodziņa Nora  6.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 
A.Dorofejeva 

24th Young Artist International Competition “Distant 

Chords” Splita, Horvātija 

12.-

19.04.2019. 

1.vieta  

Koris NOŠU PLANĒTAS  3.-8.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  IX Starptautiskais koru konkurss Kaunas Cantat,   

Kamerkoru un Jauniešu koru kategorija  

02.-

04.05.2019. 

GARND PRIX,  

Zelta diploms  

Lodziņa Nora  6.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 
A.Dorofejeva 

XXIV Starptautiskais konkurss "Sigulda 2019" 22.,23.05. 

2019. 

Diploms  
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2017./ 2018. m. g. 

Audzēknis Specialitāte Pedagogs Konkurss Datums  Rezultāts 
Tīrmane Terēza  8.fl.kl. A.Lodziņa,  

S.Villeruša   

II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss 

SUDRABA FLAUTA  

27.10.2017. I pakāpes diploms  

Priedēna Karlīna  6.fl.kl. A.Lodziņa,  

S.Villeruša   

II pakāpes diploms  

Lodziņa Nora  5.fl.kl. A.Lodziņa,  

S.Villeruša   

Diploms  

Tīrmane Terēza  8.fl.kl. A.Lodziņa,  

S.Villeruša   

Kaunas Sonorum 2017  30.11.2017. II pakāpes diploms  

Lodziņa Nora  5.fl.kl. A.Lodziņa,  

S.Villeruša   

Diploms 

Koris NOŠU PLANĒTAS  4.-8.kl. R.Tālberga, A.Niedre  VIII Krakovas Adventes un Ziemassvētku koru 

konkurss  

08.-

10.12.2017. 

Zelta diploms; konkursa 

galvenā balva ZELTA 

EŅĢELIS  

Tīrmane Terēza  8.fl.kl. A.Lodziņa, S.Villeruša  XXIII Latvijas MS pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju konkurss  

26.-

28.01.2018. 

I pakāpes diploms flautas 

spēlē  

Tīrmane Terēza  8.fl.kl. A.Lodziņa, S.Villeruša  II pakāpes diploms pikolo 

flautas spēlē  

Landmanis Edvards  7.tromb.kl. R.Kulbergs,  
D.Salmiņa   

II pakāpes diploms  

Lodziņa Nora  5.fl.kl. A.Lodziņa, S.Villeruša  III pakāpes diploms  

pikolo flautas spēlē  

Priedēna Karlīna  6.fl.kl. A.Lodziņa, S.Villeruša  III pakāpes diploms  

flautas spēlē  

Pazņikova Samanta  7.fl.kl. A.Lodziņa, S.Villeruša  III pakāpes diploms  

pikolo flautas spēlē  

Zviedrītis Eduards  6.tromp.kl. M.Lāce 
T.Guseva   

III pakāpes diploms   

Lodziņa Nora  5.fl.kl. A.Lodziņa, S.Villeruša  Diploms flautas spēlē  

Priedēna Karlīna  6.fl.kl. A.Lodziņa, S.Villeruša  Diploms pikolo flautas 

spēlē  

Zagraja Anna 8.vij.kl. S.Staruk, S.Villeruša Valsts konkurss Stīgu instrumentu spēle FINĀLS 06.02.2018. III pakāpes diploms   

Trubenko Olga  9.klav.kl. LKamiševa VII Starptautiskais pianistu konkurss JAUNAIS 

VIRTUOZS  

22.02.2018. I vieta D gr., balva par 

labāko Černi Etīdes 

atskaņojumu, skolas 

specbalva  
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Grupa CARA ALEGRE  2.-6.Mūz.kl. K.Vizulis, E.Vēbere  Ventspils GROOVE Competition 2018 02.03.2018. I pakāpes diploms 

Koris NOŠU PLANĒTAS  5.-8.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo 

ansambļu konkurss... LAI SKAN !  

09.,10.03. 

2018. 

LIELĀ BALVA  

Zelta diploms 

Meiteņu ansamblis 5.-8.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  Zelta diploms, Studentu 

žūrijas simpātijas balva 

Zēnu ansamblis 5.-8.kora kl. R.Tālberga, A.Niedre  Sudraba diploms  

Koris NOŠU SPĒLES  5.-8.kora kl. A.Taurīte Tauriņa  Zelta diploms 

Ivanovs Dmitrijs 3.ģit.kl. Š.Almakajevs Starptautisks ģitāristu konkurss Kaļiņingradā  29.03.2018. III pakāpes diploms   

Feldberga Ketija, Sviķis 

Eduards  

2.Mūzika, 

dzied.kl., 5.ģit.kl. 
R.Krūziņš, A.Plostniece A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss KUR TAD TU 

NU BIJI  

06.04.2018. I pakāpes diploms 

Širmanis Daniels, Jeļinsks 

Kristiāns 

3.Mūzika, 

dzied.kl., 5.ģit.kl. 
R.Krūziņš, A.Plostniece I pakāpes diploms 

Sviķis Eduards, Jeļinsks 

Kristiāns 

5.ģit.kl. R.Krūziņš I pakāpes diploms 

Volinčuka Jana, Urbāns 

Madis 

5.klav.kl. Ņ.Surovceva N.Novikas Starptautiskais mazās kamermūzikas 

konkurss 

13.04.2018. I pakāpes diploms 

Lodziņa Nora 5.fl.kl. A.Lodziņa, kcm. 

S.Villeruša  

XIX K.Štrāla Starptautisks konkurss JAUNAIS 

FLAUTISTS  

19.04.2018. II pakāpes diploms  

Zauerhagens Alekss 1.ģit.kl. R.Krūziņš LATVIJAS GADA ĢITĀRISTS 2018.Iecavas MS 20.04.2018.  

Gapoņenko Aļina 1.ģit.kl. Š.Almakajevs II pakāpes diploms  

Pirvica Jana  1.ģit.kl. Š.Almakajevs  

Ivanovs Dmitrijs 3.ģit.kl. Š.Almakajevs  

Jeļinsks Kristiāns 5.ģit.kl. R.Krūziņš Atzinība  

Flautu trio- N.Lodziņa, 

K.Priedēna, T.Tīrmane 

5.-8.fl.kl. A.Lodziņa  VIII Starptautiskais pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu ritmiskās mūzikas konkurss 

ansambļiem un orķestriem VĒJU RITMI 2018  

26.04.2018. I pakāpes diploms B grupā  

Balkovskis Dāniels 5.čella kl. A.R.Štrauss, kcm. 

D.Štrausa 

X K.Davidova Starptautiskais čellistu konkurss 

Kuldīgā 

11.05.2018. III pakāpes diploms   
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3. PIELIKUMS 

Metodiskā centra rīkotie pasākumi 

2019./ 2020. mācību gads 

Pasākuma veids Nr. Datums Tēma Lektors/ programmas vadītājs Stundas 
Dalībnieku 

skaits 
Meistarklases, 

semināri 1 09.10.2019 
Dziesmu interpretācijas un vokālās 

iemaņas, to problemātika un risinājumi 
Kordiriģents Ints Teterovskis 4 9 

2 18.10.2019 

V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu 

solo, duetu un trio, ansambļu konkurss 

"Jūras zvaigzne" – Vokālās mūzikas 

izpildījuma nianses 

Diriģents Jānis Ozols 4 56 

3 06.11.2019 Dīdžejošana un mūzikas producēšana DJ Monsta (Uldis Cīrulis) 6 5 

4 07.11.2019 
Audzēkņu valsts konkursa programma 

ģitāras spēlē  
Ģitārists Kaspars Zemītis 6 6 

5 20.11.2019 

 Pareiza stāja, elpošana, skaņas 

veidošana, pirkstu un mēles tehnika, 

laba psiholoģiskā sagatavotība un 

pārliecinošs izpildījums 

Flautiste Dita Krenberga 6 12 

6 05.12.2019 
Franču komponistu skaņdarbi 

klavierspēles repertuārā 
Klavierspēles pedagogs Endijs Renemanis 6 50 

7 12.12.2019 
Kamermūzika. Stīgu instrumentu 

spēles dažādība, skanējums.  

ASV stīgu kvartets Aizuri Quartet: 

Emma Frucht, Miho Saegusa, Ayane 

Kozasa, Karen Ouzounian 

4 17 

8 17.01.2020 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle – Ģitāras spēle 

audzēkņu Valsts konkursa II kārtas 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Kaspars 

Zemītis – ģitāras spēles pedagogs, ģitārists, 

komponists. 

Žūrijas locekļi: 

Ainārs Macpans – ģitāras spēles pedagogs; 

Kaspars Vizulis – ģitāras spēles pedagogs. 

4 8 
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metodiskais seminārs par tēmu: Valsts 

konkursa vērtējums un problemātika 

9 21.01.2020 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona 

spēle audzēkņu Valsts konkursa II 

kārtas metodiskais seminārs par tēmu: 

Valsts konkursa vērtējums un 

problemātika 

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Arturs 

Noviks – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas lektors, akordeona spēles 

pedagogs. 

Žūrijas locekļi: 

Līga Catlaka – akordeona spēles pedagogs; 

Natālija Meļnikoviča – akordeona spēles 

pedagogs. 

4 7 

  31.01.2020 
Aktuālie jautājumi klavierspēles 

metodikā 

Klavierspēles pedagogi Irēne Štrause, Endijs 

Renemanis un Ludmila Kamiševa 
4 19 

10 20.02.2020 
Profesionālās ievirzes kultūrizglītības 

programmu pilnveide 
Mūzikas izglītības eksperts Kārlis Jēkabsons 4 68 

11 09.03.2020 Ieelpas nozīme skaņvidē 
LNOB soliste, JVLMA vokālās nodaļas 

vadītāja Aira Rūrāne 
6 11 

12 12.03.2020 
Vijolnieks ātrajā gadsimtā – mērķi un 

risinājumi 
Vijolniece Inese Milzarāja 6 19 

Festivāli 

13 
20.02.2020-

22.02.2020 

Mūzikas festivāls , Meistarklases Ērģeļu 

dienas Ventspilī 

Ērģelniece Ligita Sneibe, ērģeļmeistars Jānis 

Kalniņš, ērģelniece Ilze Reine un ērģelnieks 

Aigars Reinis 

Festivāla mākslinieciskā vadītāja, ērģelniece 

Kristīne Adamaite 

20 56 

Tikšanās ar 

mūziķiem un 

citām 

ievērojamām 

personībām 

 11.10.2019 
Tikšanās un džemsesija ar Asnati 

Rancāni 
   

 05.12.2019 
Tikšanās un meistarklase ar 

ērģelnieku Wayne Marshall  
   

    KOPĀ 84 343 
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2018./ 2019. mācību gads 

Pasākuma veids Nr. Datums Tēma Lektors/ programmas vadītājs Stundas 
Dalībnieku 

skaits 

Meistarklases, 

semināri 1. 03.10.2018. 
Psihoemocionālā slodze skolā un kā tikt ar to 

galā 
Pedagogs Laura Bičkovska 4 46 

2. 23.10.2018. Pedagoģija un māksla vijoles spēles pedagoģijā Vijolniece Magdalēna Geka 6 10 

3. 24.10.2018. Pedagoģija un māksla čella spēles pedagoģijā Čellists Jakobs Kulberg /Dānija/ 4 9 

4. 06.11.2018. 
Problemātika un risinājumi solfedžo apmācība 

(Solfedžo konkurss "Gudrs, vēl gudrāks") 

Talsu Mūzikas skolas teorijas nodaļas vadītāja Inta 

Udodova 
6 13 

5. 08.11.2018. 
Būtiskie aspekti katram flautistam, kurš mīl 

savu instrumentu un mūziku 
Flautiste Dita Krenberga 8 6 

6. 12.11.2018. 
Dziedātāja anatomija, fizioloģija un vokālā 

tehnika 
LNOB soliste, JVLMA asoc.prof.Andžella Goba 6 14 

7. 13.11.2018. Metodika un māksla klavierspēles pedagoģijā Klasiskais pianists Igor Lazko /Francija/ 4 33 

8. 06.12.2018. 
Metodika un māksla metāla pūšaminstrumentu 

spēles pedagoģijā 
Klarnetes spēles pedagogs Anrijs Pitens 4 8 

9. 06.12.2018. Saruna par latvisku mūziku Komponists, muzikalogs Imants Ramiņš 4 16 

10. 07.12.2018. 
Metodika un māksla metāla pūšaminstrumentu 

spēles pedagoģijā 
Eifonija un tubas spēles pedagogs Jānis Pusplatais 4 9 

11. 19.01.2019. 
Kora dziedāšanas žanriskā un stilistiskā 

daudzveidība 
Daumants Kalniņš 6 12 

12. 21.01.2019. 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu 

Valsts konkursa II kārtas metodiskais seminārs 

par tēmu: Valsts konkursa vērtējums un 

problemātika 

Sitaminstrumentālists Elvijs Endelis 4 9 

13. 21.01.2019. 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu 

Valsts konkursa II kārtas metodiskais seminārs 

par tēmu: Valsts konkursa vērtējums un 

problemātika 

Flautists Miks Vilsons 4 48 

14. 
05.02.2019. - 

06.02.2019. 
Light converse (3D programma) 

Kompānijas "Lumen Art Division" dibinātājs Andrejs 

Dubkovs 
12 4 
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15. 18.02.2019. 
Metodika un māksla stīgu instrumentu spēles 

pedagoģijā 

Kamerorķestra "Maskavas virtuozi" mūziķi - 

Kovaļevskis, Kroptovs, Caijs, Lundind. 
4 36 

16. 21.02.2019. Aktuālie jautājumi klavierspēes metodikā Klavierspēles pedagoģe Irēne Štrause 4 27 

17. 01.03.2019. 
Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu 

valoda 
Kārlis Vanags, Uldis Cīrulis, Ritvars Garoza 4 29 

18. 04.03.2019. 
Balss attīstīšanas vingrinājumi un skaņdarbu 

interpretācijas problemātika 
Vokālie pedagogi G.Poriņš un R.Kandalincevs 6 1 

19. 07.03.2019. 
Inovatīvi un interaktīvi mūzikas mācību 

materiāli un mūzikas spēles 

Uzņēmuma "Sanctus" vadītāja, pedagoģe Kristīne 

Ozola 
4 28 

20. 07.03.2019. 
Metodika un māksla sitaminstrumentu spēles 

pedagoģijā 
Sitaminstrumentālists Guntars Freibergs 6 4 

21. 07.03.2019. 
Akadēmiskās saksofona spēles metodikas 

inovācijas 
Saksofoniste Santa Bukovska 7 9 

22. 22.03.2019. 
Saskaņu uztvere -intervālu un akordu dzirdes 

treniņš solfedžo nodarbībās 
Asoc.prof.Valdis Bernhofs 4 33 

23. 22.03.2019. 
Problēmas un risinājumi akordeona spēles 

apguvē un skaņdarbu interpretācijā 

JVLMA docētāja, akordeona spēles pedagoģe Līga 

Catlaka 
6 9 

24. 10.04.2019. 
Aktuālie jautājumi pūšaminstrumentu spēles 

metodikā 
Anrijs Pitens, Jānis Ivuškāns, Andris Ločmelis 4 17 

25. 25.04.2019. 
Uzņemšanas pārbaudījumu prasību saturs 

JVLMA 
JVLMA docente Ieva Rozenbaha 6 27 

26. 07.05.2019. Iepazīstam baroka mūziku Klavesīniste Aina Kalnciema 4 9 

27. 17.05.2019. 
Dažādu laikmetu komponistu skaņdarbu 

stilistikas jautājumi alta spēles repertuārā 
JVLMA prof.A.Štrāls 6 10 

Festivāli 

28. 
05.08.2019. - 

11.08.2019. 

Starptautiski pianistu meistarkursi-festivāls 

"Ventspils piano 2019" 

Pianisti Antuāns Buvi, Šū Nins, Juris Žvikovs un 

Endijs Renemanis 
36 23 

29. 
12.08.2019. - 

17.08.2019. 

Mūsdienu ritmiskās mūzikas izpildījuma 

nianses festivālā 

Gerhard Ornig /Austrija/, Tuomo Uusitalo 

/Somija/,Raul Sööt /Igaunija/, Inga Bērziņa /Latvija/ 

,Tanel Ruben /Igaunija/,Sami Linna /Somija/, 

Susanna Veldi /Igaunija/, Heikko Remmel /Igaunija/, 

Renārs Lācis /Latvija/, Maija Lāce /Latvija/ 

36 30 

 
   KOPĀ 213 529 
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2017./ 2018. mācību gads 

 Pasākuma veids Nr. Tēma Lektors/ programmas vadītājs 
Dalībnieku 

skaits 

Meistarklases, 1. Flautista Mika Vilsona meistarklase Flautists Miks Vilsons 9 

semināri 2. Latviešu rokmūzikas vēsture un kinofilmu izmantošana 

pedagoģiskajā procesā 

Filmu režisors un operators Kristians Luhaers un Latvijas 

Kinematogrāfistu savienības projekta "Kino visiem un visur 

Latvijā" vadītāja Ieva Pitruka 

30 

 3. IV Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkursa 

"Jūras zvaigzne" metodiskais seminārs 

Vokālais pedagogs A.Krancmanis 50 

 4. Metodika un māksla klavierspēles pedagoģijā Pianists Andrejs Osokins 23 

 5. Metodika un māksla vijoļspēles pedagoģijā Vijolniece Minna Pensola (Somija) 16 

 6. Precīzas artikulācijas un skaņas pozicionēšanas problemātika un 

risinājumi vokālajā mūzikā 

PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” izglītības programmas 

Vokālā mūzika vadītājs Gatis Poriņš un pedagogs Rinalds 

Kandalincevs 

14 

 7. Problemātika un risinājumi solfedžo apmācībā Talsu mūzikas skolas teorijas nodaļas vadītāja Inta Udodova 11 

 8. Metodika un māksla saksofonspēles pedagoģijā Saksofonistu kvartets “Battle Trance”(ASV) - Treviss Laplante 

(Travis Laplante), Patriks Breiners (Patrick Breiner), Mets Nelsons 

(Matt Nelson), Džeremijs Vainers (Jeremy Viner). 

4 

 9. Audzēkņu vokālā reģistra skanējuma izlīdzināšana Vokālā pedagoģe Kristīne Gailīte 8 

 10. J.S.Baha čello solo svītu mūsdienu interpretācija JVLMA docētājs, LSO čellu grupas koncertmeistars Ēriks Kiršfelds 5 

 11. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas kopas Stīgu 

instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts 

konkursa II kārtas metodiskais seminārs par tēmu: Valsts konkursa 

vērtējums un problemātika 

JVLMA profesors, LNSO altu grupas koncertmeistars Arigo Štrāls 38 

 12. Klarnetes spēles metodika darbā ar dažāda vecuma audzēkņiem Klarnetists, LNO klarnešu grupas mākslinieks Anrijs Pitens 8 

 13. Būtiskākais bērnu un pusaudžu balss nostādīšanas metodikā JVLMA docente, PIKC “Nacionālo Mākslu vidusskola” izglītības 

programmas Vokālā mūzika vadītāja  Antra Jankava 

14 

 14. Informācijas meklēšana  Ventspils reģiona kopkatalogā, abonētajās 

datubāzēs un citos Latvijā pieejamos e-resursos 

Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura;Ventspils bibliotēkas 

automatizācijas nodaļas vadītāja Nadežda Mazure 

15 

 15. AUX, Matrix, DCA uzbūve un pielietojums Guntars Blušs 1 

 16. Aktuālie jautājumi klavierspēles metodikā Klavierspēles pedagogs, konkursa žūrijas priekšsēdētājs Endijs 

Renemanis 

25 
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 17. Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu valoda 

(Competition Ventspils Groove 2018) 

Vokālā pedagoģe Inga Bērziņa 25 

 18. Aktuālie jautājumi akordeona spēles metodikā Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktore Maruta Rozīte 12 

 19. Daudzveidīgu metožu pielietojums kompozīcijā un improvizācijā Komponists Andris Dzenītis 16 

 20. Klasiskās improvizācijas teorija un prakse ASV profesors Dž.Mortensens 26 

 21. Aktuālie jautājumi pūšaminstrumentu spēles apguivē Trompetes spēles pedagogs Jānis Ivuškāns 13 

 22. Pūšaminstrumentu spēles specifika darbā ar dažāda vecuma 

audzēkņiem 
Eifonija spēles pedagogs Jānis Pusplatais 

7 

 23. Metodika un māksla klavierspēles pedagoģijā Pianisti Juris Žvikovs un Sanita Glazenburga 19 

 24. Dzīve džeza ritmos – dziedāšana Vokāliste / dziedātāja Beta Andersena (ASV) 5 

 25. Dzīve džeza ritmos – ritma grupa Producents, komponists, basģitārists Bils Bodins (ASV) 4 

 26 Dzīve džeza ritmos – pūšamo instrumentu spēle Trompetists Konstantīns Jemeļjanovs (ASV) 5 

 27. 19.,20.gs.komponistu stīgu instrumentu skaņdarbu interpretācija JVLMA profesors Arigo Štrāls 16 

 28. Mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbi čellam JVLMA docētājs, LSO čellu grupas koncertmeistars Ēriks Kiršfelds 10 

Festivāls 29. Ventspils GROOVE 2018 Raul Soot /Igaunija/, Gerhard Ornig/Austrija/. Sirje 

Medell/Igaunija/, Tuomo Uusitalo/Somija/, Kari Antila/Somija/, 

Matt Adomeit/ASV/, Attila Gyarfas/Ungārija/, Inga 

Bērziņa/Latvija/, Renārs Lācis/Latvija/, Maija Lāce/Latvija. 

62 

 
 

 Kopā: 491 

 

 

 

 


