
I Skolas vispārīgs raksturojums 

 

Alsungas Mūzikas skola dibināta 1977.gadā.  

Alsungas Mūzikas skolas darbību nosaka nolikums, kas apstiprināts Alsungas novada 
Domes sēdē 2006.gada 19.oktobrī 

Alsungas mūzikas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā 
un mākslā. 

Mūzikā  10V un 20V programmas: 

• TaustiĦinstrumentu spēlē – Klavierspēle, Akordeona spēle; 

• Stīgu instrumentu spēlē – Ăitāras spēle 

Mākslā 20 V programmu Vizuāli plastiskā māksla 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās uz 2012.gada 1.janvāri mācās 74 
audzēkĦi, no tiem 60 – mūzikā, 14 – mākslā. 

Skola piedāvā saviem audzēkĦiem, papildus specialitātei apgūt arī tradicionālo kokles 
spēli, kas ir skolas ieguldījums novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Skolā darbojas vairāki mūzikas kolektīvi - koklētāju ansamblis, ăitāristu ansamblis un 
akordeonistu ansamblis. 

Skolai ir divi mācību punkti- Kuldīgas novada Ēdoles pagastā un Ventspils novada 
Jūrkalnes pagastā. Alsungas Mūzikas skolu apmeklē ne tikai Alsungas novada, bet arī 
Kuldīgas un Ventspils novada bērni. 

Skolā strādā 6 pedagogi. Visi ar augstāko pedagoăisko izglītību. 3 skolas pedagogiem 
ir otrā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. Un 1 skolotājam un skolas 
direktorei ir trešā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 

Skolas pirmais izlaidums notika 1982. gadā. 

Skolu absolvējuši 113 audzēkĦi   mūzikas programmās. 

Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 



II Skolas darbības pamatmērėi 

1. Nodrošināt iespēju audzēkĦiem iegūt kvalitatīvu profesionālās ievirzes 
izglītību mūzikā un mākslā. 

2. Sniegt iespēju ikvienam audzēknim pozitīvi radošā vidē apgūt prasmes, 
zināšanas, iemaĦas un attieksmes, attīstīt māksliniecisku izaugsmi. 

3. Attīstīt skolas darbību kā novada un tās apkārtnes kultūras centram, aktīvi 
iesaistoties sava novada kultūrvides veidošanā, koncertdzīves un mākslas 
pasākumu organizēšanā. 

4. Aktīvi darboties suitu kultūras nemateriālā mantojuma izzināšanā, apgūšanā 
un popularizēšanā. 

5. Uzlabot mikrovidi apkārtējā sabiedrībā, radot izpratni par kultūras un garīgām 
vērtībām un to nozīmi dzīves kvalitātes veidošanā. Sadarboties ar novada 
izglītības un kultūras iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un baznīcu. 

Katru gadu mācības vidējās profesionālās mūzikas vidusskolās turpina audzēkĦi no 
Alsungas mūzikas skolas 

Gads   AudzēkĦu skaits   Skola 

2011    1 audzēknis   Liepājas mūzikas vsk. 

2010    1 audzēknis   Ventspils mūzikas vsk. 

2009    1 audzēknis   Liepājas mūzikas vsk. 

2008    2 audzēkĦi   Liepājas mūzikas vsk. 

        Ventspils mūzikas vsk. 

Skola savā pastāvēšanas laikā ir izaudzinājusi audzēkĦus, kas ir slaveni visā valstī un 
arī ārpus Latvijas robežām. Piem. Juris Vizulis, Ance Krauze, Jolanta Gulbe. 

Skolā paralēli profesionālās ievirzes izglītības programmām, tiek sekmēta jaunu 
izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu ieviešana, uzklausot 
apkārtējās sabiedrības vēlmes. 

Skola aktīvi piedalās novada kultūrvides veidošanā, koncertdzīves un mākslas 
pasākumu organizēšanā. 2010./2011.gadā Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadā 
notikuši 12 koncerti un organizētas 5 izstādes. 

 

III Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 

1.Beigšanas eksāmenos pieaicināt reăiona vai citu mūzikas vidusskolas speciālistus 

audzēkĦu profesionālās kvalitātes vērtēšanai. 



Skola regulāri aicina uz skolu speciālistus no citām mūzikas iestādēm. Regulāra 
sadarbība ir izvērtusies ar ăitāras spēles profesoru no Lietuvas Juliusu Kurausku, kurš 
regulāri sniedz konsultācijas un atklātās stundas ar Alsungas ăitāras spēles klases 
audzēkĦiem. 

Akordeona spēles audzēkĦus regulāri konsultē pedagogi no Jelgavas mūzikas 
vidusskolas. Kā arī skolas audzēkĦiem piedaloties konkursos un festivālos tiek dota 
iespēja noklausīties citu skolas skolotāju pedagoăiskajos ieteikumos. 

2.Regulāri papildināt skolas bibliotēku ar jaunākajiem metodiskajiem materiāliem, 

literatūru, audio un mūzikas ierakstiem. 

Lai veiksmīgi īstenotu izglītības programmas un uzlabotu mācību metodes, skola ir 
iegādājusies mūzikas apskaĦošanas iekārtas, 2 datorus. Skolā ir pieejams interneta 
pieslēgums 

Metodiskie materiāli tiek regulāri papildināti ar mācību grāmatām un pašu veidotiem 
materiāliem. Atsevišėos priekšmetos mācību materiāli tiek gatavoti digitālās 
prezentācijas formātā un saglabāti elektroniskā veidā. 

Tiek veidota mūzikas ierakstu kolekcija kura tiek izmantota mūzikas literatūras 
stundās. Kā arī tiek praktizēti koncertu ierakstu, operu iestudējumu skatīšanās mācību 
stundās. Iespēju robežās tiek rīkotas mācību ekskursijas uz koncertiem, mūzikas un 
mākslas pasākumiem. 

3.Pilnveidot dokumentu atbilstības ārējiem normatīvajiem aktiem. 

Skolā ir skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Tā izstrādāta demokrātiski un 
atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu 
nomenklatūrai 2011.gadam (akceptēts LNA Liepājas zonālā arhīva 28.02.2011. 
eksp.kom.sēdē). 

 

IV Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos Vizuāli 
plastiskās mākslas programmā. 

Mācību saturs 

Kritērijs- 1.1 Iestādes īstenotās izglītības programmas 

1.1.1 Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām 
prasībām 

1.1.2 Izglītības programmas īstenošanas plānošana 
1.1.3 Izglītības programmas satura pilnveide 

 



Mākslas programmas mācību procesu īsteno atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības 
licencētai izglītības programmai Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00, licencēta 
2010.gada 13.septembrī.Licence Nr. P-3059 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības 
programmai. Stundu saraksts izveidots pilnam mācību gadam un tas tiek regulāri 
aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai. 

Pedagogam ir mācību tēmu sadalījums grupu nodarbībās mācību priekšmetu 
programmās. Mācību plāns tiek pārraudzīts un nepieciešamības gadījumos tajā tiek 
veiktas korekcijas, kuras pārrunātas metodiskās komisijas sēdēs. 

Izglītības programmas saturs ir veidots kā vienots mācību priekšmetu kopums. 
Izglītības programmas daĜu apjoms un to apguves laika sadalījums nodrošina starp 
priekšmetu saikni un apguves pēctecību. 

Izglītības iestādē notiek metodiskais darbs mācību priekšmetu programmu izstrādē. 
Mācību priekšmetu programmu izstrāde ir koordinēta un pārraudzīta. Mācību 
priekšmetu programmas ir izstrādātas sekojošos priekšmetos: gleznošana, zīmēšana, 
kompozīcija, darbs materiālā, tradicionālā kultūra, veidošana, mākslas valodas 
pamati. Mācību programmas ir pieĦemtas metodiskās komisijas sēdēs un ir direktora 
apstiprinātas. 

Skolas vadība pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību priekšmetu 
programmu izstrādi, kā arī kalendāri tematisko plānu izstrādi. Vadība nodrošina 
nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību. 

Pedagogi zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos 
mērėus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkĦu 
sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Plānojot darbu, pedagogi Ħem vērā katra 
audzēkĦa vajadzības un spējas. 

Visas izglītības programmas, kā arī pārējie procesu reglamentējošie dokumenti 
atrodas mācību priekšmetu klasēs.  

         Vērtējums labi 

 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.1.1. Mācību procesa organizācija 

2.1.2. Mācību metožu daudzveidība 

2.1.3.Mācību procesa saikne ar reālo dzīvi 



 

Mācību process tiek organizēts atbilstoši mācību plānam. 

Mācību procesa analīze tiek veikta vienu reizi semestrī. Priekšmeta pedagogs vadībai 
iesniedz mācību priekšmeta skates rezultātus. Direktors veic rezultātu apkopošanu. Ne 
retāk kā vienu reizi semestrī notiek pedagogu darba kvalitātes vērtēšana pēc dalības 
un aktivitātēm konkursos un citos radošajos pasākumos. 

Mācību nodarbību uzskaites žurnāli ir aizpildīti atbilstoši prasībām. Mācību nodarbību 
žurnālu aizpildīšanu pārbauda direktors, ne retāk kā vienu reizi semestrī, veicot 
kontrolējošus ierakstus par žurnālu aizpildīšanu. 

Izglītojamo reăistrācija un uzskaite tiek veikta atbilstoši prasībām audzēkĦu 
reăistrācijas un uzskaites grāmatā. 

Mācību procesā pedagogi izmanto mācību programmām atbilstošus mācību līdzekĜus , 
aprīkojumu, pēc iespējām – jaunākās tehnoloăijas un materiālus. 

Skolā ir pieejams internets. Gleznošanas, darbs materiālā  un tradicionālās kultūras 
stundās tiek izmantotas IT tehnoloăijas. 

Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmeta 
specifikai un mācību satura prasībām. 

Mācību procesa ietvaros tiek praktizēta metode – mācību stunda muzejā, kura tiek 
organizēta atbilstoši mācību priekšmetu tematiskajam plānam. Kā piemēri no īstenotā: 

1. Alsungas novada muzeja krājums – suitu zeėes, cimdi, segas. Tēma „Krāsu 
salikumu daudzveidība” (2011, 2012); 

2. Lindas Sīles un Intas ZaĜmežas gleznu un grafiku izstādes Alsungas novada 
muzejā un Alsungas Livonijas ordeĦpilī. Tēma „Mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekĜu daudzveidība” (2011); 

3. Daces Nastevičas tekstildarinājumu izstāde „ZvaigžĦu putekĜi”. Tēma: 
„Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis - līnija” (2011). 

Papildus mācību procesam, audzēkĦiem ir iespēja piedalīties mācību ekskursijās , 
izstādēs un novada pasākumos: 

1. Mācību ekskursija 2.klases audzēkĦiem uz JaĦa Rozentāla Rīgas mākslas 
vidusskolu (2012. - grafikas darbnīca, ăipša atlējumu darbnīca) un Latvijas 
Valsts mākslas muzeju (2012. - L.MieriĦa izstāde un radošā darbnīca); 

2. Mācību ekskursija-sadraudzības brauciens 1.klases audzēkĦiem uz Aizputes 
Mākslas skolu (2012. - keramikas darbnīca); 



3. Tematiskā audzēkĦu darbu izstāde Sv.MiėeĜa svētku ietvaros Alsungas novada 
muzejā; 

4. Gadskārtējā audzēkĦu darbu izstāde Alsungas novada muzejā; 

5. Ikmēneša audzēkĦu darbu ekspozīcijas Alsungas Mūzikas skolas zālē; 

6. AudzēkĦu dalība amatniecības darbnīcās sadarbībā ar biedrību „Suitu 
amatnieki” (pērĜošana, dekupāža, suitu tautas tērpa darināšana, aušana) un 
jauno mākslinieku apvienību – biedrību „Kapuce” (glezniecības plenērs, vides 
mākslas objekta izveide Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, 
foto-animācijas darbnīca); 

7. AudzēkĦu dalība Alsungas Sv.MiėeĜa Romas katoĜu draudzes pasākumu 
noformēšanas veidošanā (Betlēmes iekārtošana, baznīcas noformēšana 
svētkiem). 

 

 

        Vērtējums   labi 

MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte 

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana 

2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā 

 

AudzēkĦi mācību procesā tiek iepazīstināti ar katra mācību priekšmeta programmas 
prasībām. Katras jaunas tēmas sākumā skolotājs iepazīstina audzēkĦus ar 
uzdevumiem, kas jāveic mērėa sasniegšanai. 

AudzēkĦi izmanto klases telpās pieejamo grāmatu bibliotēku, mācību līdzekĜus un 
internetu. 

Mācību telpas ir pieejamas arī ārpusstundu laikā, individuālā darba veikšanai un 
konsultācijām ar skolotāju. 

Mācību procesā audzēkĦi tiek informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām. 
AudzēkĦi zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. AudzēkĦi apmeklē 
stundas un ārpusstundas pasākumus, notiek apmeklējumu uzskaite. 

AudzēkĦu stundu kavējumi tiek atzīmēti grupu žurnālos. Vadība savlaicīgi ziĦo 
vecākiem par neattaisnotiem kavējumiem. Situācija un kavējumu iemesli tiek analizēti 



ar audzēkĦiem, nepieciešamības gadījumā ar vecākiem un skolas vadību vai 
apspriesta metodiskajās sēdēs. 

Mācību procesa ietvaros tiek rīkoti skolas iekšējie konkursi, stundās veidotie darbiĦi 
tiek izstādīti skolas telpās, noformējumos svētku pasākumos. 

Mācību procesa ietvaros audzēkĦi tiek virzīti patstāvīgi iesaistīties kopīgos projektos 
un skolas pasākumos. 

      Vērtējums  labi 

 

VĒRTĒŠANA 

Kritērijs- 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaĜa 

2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

2.3.2. Vērtējuma uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana 

 

AudzēkĦu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Nolikumam par audzēkĦu 
zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkĦu pārcelšanu nākamajā 
klasē, audzēkĦu atskaitīšanu. AudzēkĦi un viĦu vecāki ir iepazīstināti ar vērtēšanas 
nolikuma prasībām un izprot vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas formas, metodiskie 
paĦēmieni un vērtēšanas kritēriji atbilst mācību priekšmetu specifikai un audzēkĦu 
vecumposmam. 

Darbs mācību stundās tiek atspoguĜots mācību priekšmetu žurnālos, vērtējot 10 ballu 
sistēmā. Katra mācību semestra noslēgumā audzēkĦu darbi tiek vērtēti skatēs pēc 
mācību priekšmeta skolotāja izstrādātajiem kritērijiem. 

Ikdienas mācību procesā tiek organizētas starpskates ar mērėi analizēt darba procesu, 
lai veiksmīgi sasniegtu vēlamos rezultātus mācību tēmas ietvaros. 

 Mācību sasniegumu vērtējumi tiek analizēti pēc starpskatēm un skatēm. Secinājumi 
tiek izmantoti mācību procesa pilnveidei. AudzēkĦus regulāri iepazīstina ar 
vērtējumu. 

Vērtēšanas metodes un vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu skolēniem un motivē 
darbam. 

 Izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. 
Izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. 
Secinājumi un izvirzītie uzdevumi izmantoti mācību procesa pilnveidei. 



 Pedagoăiskā padome vērtē un analizē katra skolēna sasniegumus katrā priekšmetā 
pēc mācību skatēm un mācību plenēra, atspoguĜo tos skates protokolos. AudzēkĦu 
veiksmīgākie darbi tiek uzkrāti, lai atspoguĜotu izglītojamā izaugsmi 5 mācību gados. 

AudzēkĦu sasniegumi katrā priekšmetā tiek apkopoti audzēkĦu sekmju un kavējumu 
uzskaites žurnālā katram mācību gadam. 

Izglītības programmas apguves noslēgumā audzēkĦi kārto eksāmenus priekšmetos- 
gleznošanā , zīmēšanā , mākslas valodas pamatos un kompozīcijā. Nobeigumā tiek 
veidots diplomdarbs pēc skolas izstrādātā un apstiprinātā nolikuma Nolikums paredz: 

1)diplomdarba izstrādes termiĦu; 

2)diplomdarba izstrādes posmus- skices, planšetes veidošana, rakstiskā daĜa, radoši 
praktiskā daĜa, aizstāvēšana; 

3)vērtēšanas kritērijus. 

Radošā darba izvērtēšanai, audzēkĦi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu 
saistītos pasākumos- konkursos, izstādēs u. c. AudzēkĦiem ir iespēja savu sniegumu 
prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai. 

Pirmā pusgada un katra mācību gada noslēgumā labākie audzēkĦi saĦem skolas 
atzinības un balvas par labiem sasniegumiem mācībās, kā arī par aktīvu līdzdalību 
ārpusskolas projektos, konkursos, festivālos, izstādēs u.c. 

AudzēkĦi tiek sveikti publiski. 

Ja audzēkĦu sasniegumi ir īpaši atzīmējami, tad audzēkĦi tiek uzaicināti uz 
pieĦemšanu pie Alsungas novada domes priekšsēdētāja. 

Skolotāji prot izmantot vērtēšanas sistēmu, lai motivētu audzēkĦus turpmākajam 
darbam, un lai veidotu audzēkĦos prasmi novērtēt sevi. 

AudzēkĦu sasniegumu uzskaite un analīze tiek veikta katru gadu. 

         Vērtējums labi 

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Kritērijs – 4.1. Psiholoăiskais atbalsts, sociālpedagoăiskais atbalsts un 
izglītojamo drošības garantēšana ( drošība un darba aizsardzība) 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri atrodas redzamā vietā un ar tiem 
tiek iepazīstināti audzēkĦi katra mācību gada sākumā. 



Pirms katra ārpusskolas pasākuma, pedagogs rakstiski informē vadību par pasākuma 
dalībniekiem un atbildīgo personu un veic audzēkĦu instruktāžu. Pastāv noteikta 
kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai. 

Pamatojoties uz skolas Nolikumu un Likumu par darba aizsardzību ir izstrādāti 
Ugunsdrošības dokumenti un Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nolikums 
un dokumenti. Skolā ir veikta darba vides risku novērtēšana un obligātās veselības 
pārbaudes personālam.Ir izstrādātas darba aizsardzības instruktāžas un žurnāli. 
Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar darba drošības 
noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Mācību telpu un kabinetu platība atbilst īstenojamo izglītības programmu veicamajām 
aktivitātēm. Individuālo stundu mācību telpu platība ir 20 kvm., grupu stundu 26 kvm. 

Skolā ir koncertzāle- izstāžu zāle. 

Mācību un koplietošanas telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri-higiēniskajām prasībām. 

Divas reizes mācību gadā audzēkĦi saĦem instrukciju no skolotājiem un parakstās 
žurnālos par darba drošību stundās. 

Skolā atrodas medicīniskās pirmās palīdzības sniegšanas aptieciĦa. Skolas 
evakuācijas plāns atrodas redzamā vietā. Izglītojamie un skolas personāls ir 
iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Izglītojamie un iestādes personāls ir ir informēts, kā 
rīkoties traumu un pēkšĦas saslimšanas gadījumā. 

Skolas pirmajā stāvā atrodas skolas dežurants. 

Atbilstoši Darba aizsardzības likumam divas reizes gadā notiek skolas darbinieku 
instruktāža. 

       Vērtējums  labi 

 
 
Kritērijs- 4.2. Atbalsts personības veidošanā 
 
Mācību procesā laikā skola organizē audzēkĦu mērėtiecīgu brīvā laika 
pavadīšanu, iesaista projektos un to organizēšanā. Katru gadu audzēkĦi piedalās 
izstāžu veidošanā , ekskursijās, radošajās darbnīcās un pieredzes apmaiĦas 
braucienos. Skola organizē daudzveidīgus kultūras pasākumus 
(koncertus,izstādes, tematiskos pasākumus). 
2011.gadā: 

� Janvārī skolas audzēkĦi iekārtoja audzēkĦu darbu izstādi Alsungas 
kultūras namā; 

� Maijā skolas audzēkĦi tika iesaistīti biedrības „Suitu amatnieki” kultūras 
pasākumā „Rijas nakts”; 



� Maijā tika uzstādīts vides objekts „Sakta” Alsungas pirmsskolas 
izglītības iestāde, objekta dizaina izstrādē piedalījās skolas audzēkĦi; 

� Augustā skolas audzēkĦi piedalījās biedrības „Kapuce” organizētajā 
glezniecības plenērā Alsungā; 

� Septembrī skolas audzēkĦi piedalījās mākslas darbnīcu organizēšanā 
Sv.MiėeĜa svētku ietvaros; 

� Decembrī tika iekārtota skolas audzēkĦu darbu izstāde Alsungas muzejā. 
2012.gadā: 

� Martā notika radošā darbnīca JaĦa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā; 
� Maijā audzēkĦi devās mācību ekskursijā – sadraudzības darbnīcā uz 

Aizputi. Tika apmeklēta Aizputes mākslas skola un Aizputes 
kultūrvēsturiskie pieminekĜi. 

� Maijā un jūnijā audzēkĦi tika iesaistīti Starptautiskā bērnu un jauniešu 
klasiskās ăitārspēles konkursa plakāta dizaina izstrādē; 

 
No 2012.gada sadarbībā ar Alsungas Sv.MiėeĜa Romas katoĜu draudzi tiek 
organizēts vasaras mākslas plenērs ar skolas audzēkĦu piedalīšanos. 

 
 

 
        Vērtējums  labi 
Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 
 
Skolā ir pieejama informācija par tālākām profesionālās izglītības iespējām. 
Divas reizes gadā tiek organizētas vecāku sapulces, kurās tiek sniegta 
informācija par tālākizglītību, uzklausīti vecāku jautājumi un viedokĜi. 
Skola aktīvi iesaistās konkursos, festivālos, mākslas forumos u.tml. pasākumos. 

Uzsākta sadarbība ar Latvijas māksla izglītības iestādēm – Latvijas Mākslas 
akadēmiju, Latvijas Universitātes Pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas fakultāti, 
Liepājas universitāti, JaĦa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu, Liepājas Mākslas 
vidusskolu, Salaspils Mūzikas un mākslas skolu, Aizputes Mākslas skolu, Kuldīgas 

Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mākslas skolu, Liepājas Bērnu un 
jaunatnes centru. 

 

Gads Pasākums Dalībnieku 

skaits 

Sasniegumi 

2011 11.Starptautiskais vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” 

2  

 Latvijas profesionālās ievirzes Mākslas 

skolu konkurss zīmēšanā 

4 Atzinības 

raksts 



 2.starptutiskais vizuālās mākslas 

konkurss „Dažāda pasaule” 

2  

2012 40th International Children's Exhibition 

of Fine Arts Lidice 2012 

3  

 17.Starptautiskais bērnu mākslas 

konkurss “Manas tautas etnoloăiskais 

apăērbs un folklora” 

2  

 19th Annual World Children’s Picture 

Contest, Japāna 

3  

 Starptautiskais vizuālās mākslas 

konkurss “Jāzepa Vītola mūzika” 

2  

 
 

        Vērtējums  labi 
Kritērijs- 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 
Katra mācību gada sākumā tiek sastādīts , apspriest un apstiprināts Vizuāli 
plastiskās mākslas programmas Darba plāns, kurš tiek papildināts visu mācību 
gadu. 
Individuālais darbs ārpus stundu laikā ar talantīgajiem audzēkĦiem norisinās 
pirms konkursiem, skatēm un tematiskajiem pasākumiem. Skola atbalsta 
talantīgo audzēkĦu dalību konkursos, izstādēs un projektos. Talantīgo audzēkĦu 
sasniegumi tiek novērtēti mācību gada noslēgumā. 
Ja audzēknis ir ilgstoši slimojis, pedagogs strādā individuāli, lai pabeigtu 
iesāktos darbus. Ārpus nodarbībām tiek organizētas konsultācijas, kā individuālā 
atbalsta forma, iepriekš vienojoties ar audzēkni. 
Mācību procesā tiek ievērotas metodes darbā ar audzēkĦiem, kuriem ir mācību 
programmas apguves grūtības. Šiem audzēkĦiem ir dota iespēja stundā 
neizdarīto apgūt ārpus stundu laika. 
 
        Vērtējums  labi 
 
Kritērijs- 4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 
 
Profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla, līdz šim 
nav praktizējusi darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām. ĥemot vērā skolas 
telpu plānojumu, ja rastos vajadzība, tās varētu piemērot audzēkĦiem ar 
speciālām vajadzībām. 
        Vērtējums   pietiekami 
Kritērijs- 4.6. Sadarbība ar izglītojamā  ăimeni 



 
Skola regulāri informē vecākus par skolas dzīvi, mācību procesa norisi un 
izglītojamo sasniegumiem. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. 
Vecāki regulāri tiek informēti par audzēkĦu mācību sasniegumiem un 
kavējumiem. Informācija tiek nodota telefoniski, rakstiski vai interneta vietnē, 
kā arī personīgi tiekoties ar vecākiem. 
Vecāki tiek aicināti piedalīties izglītojošos un informējošos pasākumos, mākslas 
izstādēs, skatēs, radošos pasākumos, kā arī vecāku sapulcēs, lai iegūtu 
priekšstatu par audzēkĦu mācību un audzināšanas darbu. 
Kā tradīcija izveidojusies liecību izsniegšana kopā ar vecākiem katra mācību 
gada semestra beigās, kurš tiek veidots kā tematisks pasākums. 
Vecāki ir iesaistīti izglītības iestādes pašpārvaldes darbā. 
Izglītības iestāde regulāri informē par mācību procesa norisi un izglītojamo 
sasniegumiem. Sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. 
Par izglītības iestādes darbu var gūt informāciju skolā pie ziĦojuma dēĜa, 
svarīgākie notikumi tiek atspoguĜoti novada laikrakstā un reăionālajā 
Dienvidkurzemes laikrakstā „Kurzemnieks”. 
         Vērtējums - labi 
 
IESTĀDES VIDE 
 
Kritērijs- 5.1. Mikroklimats 
5.1.1. Kopības apziĦas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums iestādē 
5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē 
5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna 
 
 
Skolas vadība sadarbībā ar pedagogiem katru gadu plāno un veido skolas tēlu. 
Skolas pastāvēšanas laikā izveidojušās tradīcijas: 

• Izstādes un koncerti Alsungas Sv.MiėeĜa Romas katoĜu baznīcā 

• Izstādes  un pasākumi Alsungas novada muzejā 

• Koncerti un izstādes Ēdoles un Jūrkalnes pamatskolās 

• Tematiskie pasākumi Mātes dienā, Lieldienās un Ziemassvētkos 

• Mācību gada noslēguma pasākumi 

• Mācību ekskursijas 
 
 
Mikrovide starp skolas saimnieciskajiem darbiniekiem, pedagogiem un 
audzēkĦiem ir pozitīva. Saskarsmē augsti tiek novērtēta savstarpējās cieĦas 
ievērošana, godīgums un sapratne. Konfliktsituācijas skolā notiek Ĝoti reti un 
tās tiek nekavējoties un toleranti risinātas. 



Skolas estētiskā vide, darba plāns un radošie pasākumi  veido labvēlīgu 
sadarbības vidi skolā starp mākslas un mūzikas programmas pedagogiem un 
audzēkĦiem Tā mijiedarbojas un papildina viena otru. 
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi un tos ievēro 
gan skolas audzēkĦi, gan darbinieki. 
 

 
        Vērtējums  labi 
 
IESTĀDES RESURSI 
 
Kritērijs – 6.1. Iekārtas un tehniskie resursi 
6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai 
6.1.2.Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību darbā. 
 
2005.gada 1.septembrī skola pārcēlās uz Alsungas vidusskolas telpām. Skolas 
rīcībā tika nodots 2. stāva korpuss . Līdz ar to skolai ir savas neatkarīgas telpas 
ar kopējo platību 250 kvm , kas ir pašvaldības īpašums. 
Skolā ir labiekārtotas 4 klašu telpas, skolotāju istaba, direktora kabinets, 
koncertzāle- izstāžu zāle un palīgtelpas. 
Pirms skolas pārcelšanās telpās tika veikts kapitālais remonts, lai pielāgotu 
telpas tieši mūzikas un mākslas programmu īstenošanai. 
Vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošana notiek  divās mācību telpās 
un palīgtelpās. Mācību telpu un kabinetu platība atbilst īstenojamo izglītības 
programmu veicamajām aktivitātēm. 
 Mācību un koplietošanas telpas iekārtots atbilstoši sanitāri- higiēniskajām 
prasībām. 
Teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums atbilst 
profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Katru gadu tiek 
organizēta materiālo resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana. 
Skolā izglītību programmu apguvē tiek pielietotas jaunākās tehnoloăijas. Skolā 
ir pieejami 2 datori, portatīvais dators, videoiekārtas un  interneta pieslēgums. 
Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi atrodas katrā klasē. Mācību metodiskais 
nodrošinājums ir pietiekošs, lai pilnvērtīgi tikti organizēts izglītības process. 
AudzēkĦi un darbinieki ir iepazīstināti ar materiāltehnisko līdzekĜu 
izmantošanas kārtību , rīcību ekstremālos gadījumos un ar darba drošības 
noteikumiem klasēs. 
 
        Vērtējums  labi 
 
Kritērijs – 6.2. Profesionālresursi 
6.2.1. Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoăiskā personāla 
atbilstība normatīvajiem aktiem 
6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās 



 
Visu skolotāju kvalifikācija atbilst LR MK 03.10.2000. noteikumiem  Nr.347 
„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 
profesionālajai kvalifikācijai” un to grozījumiem. 
Pedagogi ir informēti par skolas uzdevumiem skolotāju tālākizglītībā. 
Skolā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību un 
profesionālo pilnveidi. 
Skola atbalsta skolotāju profesionālo pilnveidi, iespēju robežās apmaksājot 
kursus un seminārus, kā arī piedalīšanos citos radošos projektos un pasākumos, 
kas saistīti ar profesionālo pilnveidi savā profesijā. 
Pedagoăiskais personāls un to izglītības dokumentu uzskate atrodama Valsts 
izglītības informācijas sistēmā VIIS. 
        Vērtējums   labi 
 
IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,VADĪBA UN KVALITTES 
NODROŠINĀŠANA 
 
Kritērijs- 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
7.1.1. Izglītības iestādes pašvērtēšanas organizēšana 
7.1.2. Izglītības iestādes attīstības plānošana 
 
Skolai ir izstrādāts Attīstības plāns 2009.-2013.gadam, kur noteiktas skolas 
attīstības un pilnveides prioritātes, attīstības plānā norādīti resursu avoti, 
atbildīgās personas, izpildes laiks un kontroles veids 
Attīstības plāna izstrādāšanā un tā pilnveidošanā ir iesaistīts pedagogu kolektīvs, 
vacāki un pašvaldība. Attīstība plāns veidots pamatojoties uz reăionālajām 
pārmaiĦām un sociālo pasūtījumu. 
Katru gadu skolā tiek izstrādāts skolas darba plāns, metodiskais plāns un 
iekšējās kontroles plāns. 
Darba plāni tiek apspriesti metodiskajās komisijas sanāksmēs, vecāku sapulcēs, 
pedagoăiskās padomes sēdēs. 
Skolas vadība plāno nepieciešamo resursu iegādi izglītības programmu 
efektīvākai realizēšanai. 
Katru gadu plānveidīgi tiek plānota materiāli tehniskās bāzes un metodisko 
materiālu papildināšana. 
 
        Vērtējums—labi 
Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
7.2.1. Vadības organizēšana un plānošana 
7.2.2. Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 
 
Skolas darba organizēšana notiek saskaĦā ar Alsungas mūzikas skolas 
nolikumu. Skolā ir skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Tā izstrādāta 
demokrātiski un atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas dokumenti sakārtoti un 



atbilstoši lietu nomenklatūrai 2011.gadam (akceptēts LNA Liepājas zonālā 
valsts arhīva eksp. kom. sēdē 28.02.2011.) 
Skolas darbu plāno, organizē un pārrauga skolas direktore. Regulāri tiek 
organizētas metodiskās komisijas sanāksmes. Direktore savas kompetences 
ietvaros pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo 
atbalstu. 
Skolā ir radoša sadarbības vide, pozitīvi tiek atbalstītas inovācijas 
Visu skolas darbinieku pienākumi , tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku 
amata aprakstos. 
Ikdienā notiek sadarbība ar vecākiem, pašvaldību, vidusskolu un citām 
sabiedriskajām organizācijām. 
   
        Vērtējums    labi 
 
Kritērijs- 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijā, 
7.3.1. Sadarbība ar dibinātāju, pašvaldībām 
7.3.2. Sadarbība ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un darba 
devējiem. 
7.3.3. Starptautiskā sadarbība 
 
Skolai ir regulāra sadarbība ar Alsungas novada Domi.  
Sadarbība izveidota ar Alsungas novada muzeju un Alsungas Livonijas ordeĦa 
pili – mācību procesā tiek gan apmeklētas izstādes un iepazīts muzeja krājums, 
gan organizētas audzēkĦu darbu izstādes. Kā papildus izstāžu telpas - Alsungas 
kultūras nams, biedrības „Suitu amatnieki” mītne „Rija”, Jūrkalnes tautas nams. 
Skola sadarbojas ar Alsungas novada vidusskolu un arī ar Jūrkalnes un Ēdoles 
pamatskolām. 
Aktīva sadarbība notiek arī ar Alsungas Sv.Romas katoĜu draudzi – skolas 
audzēkĦi tiek iesaistīti baznīcas pasākumu organizēšanā un telpu noformēšanā, 
biedrībām „Suitu amatnieki”, „Etniskais kultūras centrs „Suiti” ” un jauno 
mākslinieku apvienība „Kapuce”. 
Skolas audzēkĦi piedalās novada pasākumos, Burdona festivālā, tūrisma sezonas 
atklāšanas svētkos „Lebediks”, ikgadējos Sv.MiėeĜa svētkos, Gada labāko 
skolēnu nominācijas pasākumā u.tml. pasākumos. 
Skola organizē Starptautisko klasiskās ăitāras spēles konkursu, kura logo un 
afišu izstrādāja mākslas klases audzēkĦi un pedagogi. 
Skola iesaistās dažādos projektos un veicina skolas atpazīstamību un prestižu. 
Skolas direktore ar prezentāciju piedalījās Liepājas reăiona mūzikas un mākslas 
skolu direktoru sanāksmē, prezentējot savu pieredzi un prasmi inovatīvi attīstīt 
savā novadā mūzikas skolu kā aktīvu kultūrizglītības centru, kas spēj piedāvāt 
daudzveidīgus radošus risinājumus. 
Skolas pedagogi patstāvīgi meklē sadarbības iespējas ārpus Latvijas. 2011.gadā 
skola tika pārstāvēta starptautiskā apmācību sesijā mākslas pedagogiem 
Larnakā, Kiprā. 



        Vērtējums   labi 

 

V CITI SASNIEGUMI 

 

Alsungas mūzikas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes izglītības skola 
novadā, tāpēc mūsu misija ir radīt kultūras un mākslas notikumus, kuri vajadzīgi 
novada un apkārtnes cilvēkiem. Kā arī apzināt, apgūt, saglabāt un popularizēt  
Alsungas novada tradicionālās vērtības. 

Skolai ir profesionāli, radoši un aktīvi pedagogi kuri muzicē un piedalās 
koncertos kopā ar audzēkĦiem un rīko savas radošās izstādes. 

Skola ir atvērta jebkuram viesim aun apmeklētājam. Skolā ir koncertējuši 
viesmākslinieki no Vācijas, Lietuvas un Rīgas. 

Draudzības koncerti bijuši ar Kandavas, Ėekavas un Mārupes skolas 
audzēkĦiem. 

Skola un skolas direktore ieguvusi Atzinības rakstu par aktīvu darbību 
jaunatnes izglītošanā un aktivitāti kultūras dzīves darba organizēšanā konkursos 
„Sakoptākais Latvijas pagasts”. 

Skolu apmeklējuši  Kultūras ministri Ints Dālderis un Sarmīte Ēlerte. 

VI TURPMĀKĀ  ATTĪSTĪBA 

• Mācību priekšmetu programmu satura aktualizēšana un papildināšana 

• Mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošana, akcentējot audzēkĦu 
motivāciju 

• Vērtēšanas metožu efektivitātes palielināšana un vērtēšanas kvalitātes 
uzlabošana 

• Emocionālā atbalsta un informācijas nodrošināšana turpmākajā karjeras izvēlē 

• Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana efektīvākai izglītības programma 
īstenošanai 

• Bibliotēkas fonda un mācību materiālu pilnveidošana 

• Kontroles un analīzes sistēmas uzlabošana skolā 

• Skolas logo izveide 

• Skolas mājas lapas izveidošana 

 

Direktore      Janeta Kristapsone 


