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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.) vai 

uzsākot 

2021./2022. 

māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

sekmīgu 

programmas 

apguvi (prof. 

izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.

g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

20V 211 00 1  P-15234 13.03.17 284 272 

Klavierspēle 

 

20V 212 01 1  P-15235 13.03.17 96 92 

Akordeona spēle 

 

20V 212 01 1  P-15236 13.03.17 5 5 

Vijoles spēle 

 

20V 212 02 1  P-15237 13.03.17 25 23 

Čella spēle 20V 212 02 1  P-15238 13.03.17 14 14 

Kokles spēle 20V 212 02 1  P-15239 13.03.17 5 5 

Ģitāras spēle 20V 212 02 1  P-15240 13.03.17 25 24 

Flautas spēle 20V 212 03 1  P-15241 13.03.17 15 14 

Klarnetes spēle 20V 212 03 1  P-15242 13.03.17 3 3 

Saksofona spēle 20V 212 03 1  P-15243 13.03.17 13 14 

Mežraga spēle 20V 212 03 1  P-12375 03.09.15 0 0 

Trompetes spēle 20V 212 03 1  P-12376 03.09.15 9 7 

Eifonija spēle 20V 212 03 1  P_3883 27.08. 20 2 1 

Sitaminstrumentu 

spēle 

20V 212 04 1  P-15244 13.03.17 7 6 

Kora klase 20V 212 06 1  P-15245 13.03.17 22 17 

Dejas pamati 20V 212 10 1  P-14474 30.08.16 49 43 

 



1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā: 

2021.2022. mācību gada laikā mācības pārtraukuši 8,7 % izglītojamo:   

1.2.1. sakarā ar dzīvesvietas maiņu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā mācības 

uzsākuši 11 izglītojamie, savukārt mācības pārtraukuši 2 izglītojamie, kuri 

pārcēlušies uz dzīvi ārzemēs;  

1.2.2. izcilu mācību sasniegumu rezultātā 1 audzēknis izturēja iestājpārbaudījumus 

un uzsāks mācības Emīla Dārziņa mūzikas skolā;   

1.2.3. lielākā daļa atskaitīto izglītojamo mācības pārtrauca kā galveno iemeslu minot 

noslodzi  un interešu maiņu. Daži par iemeslu minēja ģimenes apstākļus un  veselības 

problēmas. 

 1.2.4.  parādījies arī iemesls, kas saistīts ar mācību vielas apguves    grūtībām 

attālinātā mācību procesa laikā. 

Ādažu novadā ir kvalitatīvs un daudzveidīgs izglītības piedāvājums. Tas ir viens no 

iemesliem, kāpēc  ģimenes izvēlas  Ādažu novadu par savu dzīvesvietu, lai bērniem 

būtu iespēja apgūt vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības programmas vienuviet. 

Tas veicina izvēli mākslas, mūzikas vai dejas  programmas apgūt Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā.  

Izglītojamo mācību pārtraukšanas iemesli ir pamatoti un neatkarīgi no izglītības 

kvalitātes un piedāvājuma. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

N.P.K. Informācija Skaits Komentāri 

(nodrošinājums un 

ar to saistītie 

izaicinājumi, 

pedagogu mainība 

u.c.) 

1, Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

 Nav 

2. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

 Nav 

 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Piedalīties atvērtas, motivētas un atbildīgas personības 

veidošanas procesā par konkurētspējīgu un aktīvu sabiedrības pārstāvjiem, kuri 

nākotnē būs ieinteresēts īstenot savu radošo un intelektuālo potenciālu. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Ādažu novada radošā sirds, kas dod iespēju 

ikkatram bērnam gūt padziļinātu ieskatu mākslu veidos, kā arī attīstīt savu personību 

un atbrīvot radošo garu. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, atbildība, iniciatīva. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 



 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Aktualizēt 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

 

Izstrādāt 2022. - 

2025. gada Attīstības 

plānu. 

 

 

Sakarā ar Carnikavas 

Mūzikas un mākslas 

pievienošanu Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolai, šo 

prioritāšu izpilde tika pārcelta 

uz 2022./2023.māc.g. 

2021./2022 m.g. 

laikā aktualizējās 

Covid-19 

pandēmijas laikā 

atliktā prioritāte – 

Mūsdienu ritma 

mūzika izglītības 

programmas 

atvēršana 

a) Sagatavota un apstiprināta 

Izglītības programma 

b) Izstrādātas mācību 

priekšmetu programmas 

(Ģitāras spēle, Basģitāras 

spēle, Sitaminstrumentu 

spēle, Klavierspēle, 

Dziedāšana, Improvizācija, 

Mūzikas literatūra, 

Aranžēšana, Kolektīvā 

muzicēšana, Vispārējās 

klavieres, Papildus 

instruments)  

c) Nodrošināts atbilstošs 

pedagoģiskais sastāvs 

d) Apstiprināts mācību plāns 

2022./2023.m.g. 

e) Izglītības programmā 

uzņemti vismaz 14 

izglītojamie 

 

Sasniegts.  

Izglītības programmas 

Mūsdienu ritma mūzika 

realizācijas uzsākšanai 

2022./2023.m.g. piesaistīts 

atbilstošs pedagoģiskais 

sastāvs, izstrādātas mācību 

priekšmetu programmas un 

uzņemti 18 izglītojamie. 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Profesionālās 

ievirzes izglītības 

kvalitātes līmenis, 

kas motivē 

izglītojamos  

izvēlēties turpināt 

mākslu izglītību 

nākamajā pakāpē. 

a) 5% izglītojamo mērķtiecīgi 

un rezultatīvi piedalījās 

konkursos. 

b) Pēc prognozēm 3%  

absolventu iestājušies un 

mācījušies mūzikas, dejas vai 

vizuāli plastiskās mākslas 

programmas nākamajā 

izglītības pakāpē. 

c) Katrs izglītojamais mācību 

gada laikā uzstāsies vai 

izstādīs savus darbus vismaz 

divas reizes.  

a) 6% no skolas audzēkņiem 

rezultatīvi piedalījušies 

dažāda līmeņa konkursos. 

b) 20% turpina mācības 

nākamajā izglītības pakāpē. 

c)  Tika rīkotas izstādes, kurās 

86% izglītojamo bija 

iespēja izstādīt savus 

darbus. Katras klases, 

nodaļas un skolas  ietvaros 

rīkotajos koncertos 

piedalījās 90% izglītojamo. 

 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

Vienota Ādažu 

novada Mākslu 

skolas izpratne par 

mācību procesu, 

tradicionālajiem 

pasākumiem, kā arī 

kopīgu dokumentālo 

bāzi Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolas 

un Carnikavas 

Mūzikas un mākslas 

skolas apvienošanas 

kontekstā.  

a) Vienota izpratne par mācību 

procesa organizēšanu 

b) Izstrādātas kopīgas datu 

apstrādes un lietošanas 

platformas. 

c) Kopīgu pasākumu rīkošana. 

d) Izstrādāta vienota budžeta 

tāme. 

e) Izstrādāts Attīstības plāns 

2023.-2027.gadam un 

iekšējo dokumentu bāze. 

 

 

Konkursu pieredzes 

veicināšana, 

aktualizējot tās 

nozīmi mācību 

procesā un 

a) Veikta iekšējā atlase un, 

balstoties uz mācību 

rezultātiem, izvirzīts 

izglītojamais dalībai 

konkursā. 

 



Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ 

Nav sasniegts) un komentārs 

izglītojamā radošajā 

izaugsmē. 

b) 80% pedagogu sasnieguši 

mērķi. 

c) Par 10% palielinājies 

izglītojamo skaits, kuri 

guvuši konkursu pieredzi. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Individualizētu konsultāciju nodrošināšana 

teorētiskajos mācību priekšmetos mūzikā. 

 

 Katram pedagogam mācību gada laikā 

jāsagatavo izglītojamais  dalībai 

konkursā  

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

  

  

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Atvērta jauna izglītības programma Mūsdienu 

ritma mūzika,  piedāvājuma paplašināšanai 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot drošības pārraudzību 

digitālajā vidē. 

Konkursa par skolas himnas radīšanu 

organizēšana veicināja radošumu, piederības 

izjūtu autoriem – izglītojamajiem, vecākiem, 

absolventiem, pedagogiem. 

 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tiek izstrādāts precīzs telpu noslogojuma 

plāns, nodrošinot efektīvu telpu izmantojumu. 

Izstrādāt materiāltehnisko resursu un 

iekārtu izmantošanas efektivitātes 

monitoringu. 

 

 



 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. VKKF PROJEKTS "Ādažu Mākslas un mūzikas skolas datorklases materiāli 

tehniskās bāzes papildināšana." Rezultātā pilnveidota datorklases materiāltehniskā 

bāze – ir iegādāti 4 datori, kas veicina konkurētspēju, kā arī iespēju apgūt 

datorgrafikas mācību priekšmetu izcilā līmenī. 

4.2.VKKF PROJEKTS "Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestra 

instrumentārija papildināšana." Rezultātā papildināts kamerorķestra instrumentārijs 

atbilstoši kamerorķestra specifikai, kas veicina kvalitatīvu kolektīvās muzicēšanas 

profesionālo attīstību. Izpildot akreditācijas ieteikumu, ir iegādāts vibrofons. Projekta 

īsa anotācija un rezultāti. 

4.3.VKKF PROJEKTS "Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Dejas nodaļas 

materiāltehniskās bāzes papildināšana." Rezultātā pilnveidota materiāltehniskā bāze   

ar 24 portatīvās stepa dejas grīdām, kas veicina konkurētspēju un dejas apguves 

līmeņa celšanos, kā arī augstāku motivāciju jauniem, radošiem sasniegumiem. 

4.4.SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2021 un 2022– ĀMMS PEDAGOGU RADOŠĀ 

GRUPA AR PROJEKTU “STARO ĀDAŽI.” Rezultātā divus gadus pēc kārtas 

novembrī tika radīta gaismas objektu izstāde “Staro Ādaži” un Dejas nodaļas 

izglītojamo video sveicieni, kas sniedza pozitīvas emocijas ĀMMS izglītojamajiem, 

viņu vecākiem, novada iedzīvotājiem un viesiem. Projekta gaitā attīstīta izglītojamo 

radošā domāšana un gūta neaprakstāma pieredze gaismas objektu izveidē, izstādes 

ierīkošanā un video filmēšanā. 

4.5.SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2022 – ĀMMS radošais kolektīvs AR PROJEKTU 

“ĀMMS radošā kolektīva dāvana CMMS.” Rezultātā tiek aprīkota estētiska un 

CMMS izglītojamajiem nepieciešama koplietošanas telpa ar košām un funkcionālām 

mēbelēm. Tās ne tikai veido vestibila interjeru, bet arī noderīgas praktiskam 

pielietojumam izglītojamo, pedagogu un skolas viesu vajadzībām. ĀMMS 

izglītojamie un pedagogi ir motivēti veidot spilgtus un īpašus darbus, lai atlases 

rezultātā tiktu radītas individualizēta dizaina mēbeles. Tas ļauj attīstīt ĀMMS 

izglītojamo dizainisko domāšanu, gaumi un dod iespēju redzēt sava darba praktisko 

pielietojumu. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

2021./2022.m.g. nav noslēgti sadarbības līgumi izglītības procesa īstenošanai.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Prioritāte Uzdevumi 

2022./23.m.g. Veicināt atbildības sajūtu un 

attieksmi pret mācību procesu, izprotot 

radošās izglītības vērtību un nozīmi. 

 

Veicināt izglītojamo izpratni par mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Veicināt patstāvīgā darba kvalitāti un 

aktualizēt tā nozīmi mācību procesā 

2023./24.m.g. Veicināt izglītojamo 

lepnumu par skolu, pozicionējot  skolas 

Radīt apstākļus izglītojamo iesaistīšanai 

ideju reģenerēšanā un realizācijā, 



pozitīvo tēlu  sabiedrībā un sociālajos 

medijos. 

sadarbojoties un iesaistoties skolas un 

novada mēroga pasākumu organizēšanā. 

Veicināt izglītojamo iniciatīvu un mācīt 

uzņemties līdzatbildību skolas 

organizētajos pasākumos. 

Veicināt izglītojamo pašiniciatīvu skolā, 

radīt drošu un draudzīgu vidi (Iesaistīties 

skolas vides sakārtošanā, uzlabošanā, 

noformēšanā). 

Veicināt izglītojamo interesi atspoguļot 

notikumus, norises, pasākumus, 

viedokļus, labās prakses piemērus skolas 

mājas lapā un Facebook profilā. 

2024./25.m.g. veicināt izglītojamo 

piederību jaunajam Ādažu novadam, 

izpratni par kopējo  kultūras mantojumu, 

tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību 

kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē. 

Strādāt pie vienotas skolas izpratnes 

veidošanas 

Rīkot kopējus pasākumus 

Apzināt, saglabāt un pārņemt esošās 

tradīcijas  

Veidot jaunas skolas tradīcijas 

 

6.2. 2021./22.m.g. Kopā ar izglītojamajiem izstrādātie attālināto mācību ētikas 

pamatprincipi, kā arī to ievērošana mācību stundās, veicinājusi cieņu un sadarbības 

prasmju uzlabošanos, uzņemoties atbildību par savām darbībām. Rezultāti stundu 

vērošanās apliecina, ka 84% izglītojamie izprot un ievēro vienošanās  punktus.  

Izstrādātais nolikums un realizētais konkurss par skolas himnas radīšanu veicināja 

piederības sajūtu skolai. Konkursam tika iesūtīti 16 oriģināldarbi. Izglītojamie, 

pedagogi, vecāki un absolventi, iesaistoties kopīgā radošā procesā (himnas radīšanā), 

uzlaboja  sadarbības prasmes, veidojot pozitīvu gaisotni skolā un stiprināja skolas 

saimes vienotību un saliedētību. 

  

7. Citi sasniegumi 

 

7.1.2021./22.m.g. izglītojamie Mūzikas nodaļā piedalījušies 24 dažāda līmeņa konkursos. 

No 57 dalībām konkursos 43 izglītojamie ieguvuši godalgotas vietas (75%). Dejas 

nodaļas izglītojamie piedalījušies 1 konkursā un ieguvuši 4 godalgotas vietas. Mākslas 

nodaļas izglītojamo 198 darbi iesūtīti 12 konkursiem, no kuriem 19 ieguvuši godalgotas 

vietas. 

7.2. 2021./22.m.g. valsts konkursā mākslā ar labiem rezultātiem piedalījās 6 izglītojamie, 

1 kļuva par laureātu. 

7.3. Diagnosticējošo darbu mūzikas teorijā pildīja 26 izglītojamie. Rezultātu diapazons bija 

no 20,6%  līdz 76,4%. Milzīgais apjoms un daudzu jautājumu formulējumi 

izglītojamajos radīja neizpratni. Pedagogu darba analīzes rezultātā tapa vairāki 

ieteikumi, kas saistīti ar darba veidošanu. Piemēram, izvērtēt zināšanu bāzi plašākās 

līnijās un vairāk iekļaut radošus uzdevumus, kur izglītojamais var parādīt savas 

prasmes.  

7.4.Diagnosticējošo  darbu dejā veica 10 izglītojamie. Kopējais darba grupas apraksts ļauj 

izdarīt tikai vispārējus secinājumus par deju programmas līmeni kopumā. 



7.5.Izglītojamo gada vidējais vērtējums obligātajos mācību priekšmetos ir 8,2 balles, kas 

būtiski neatšķiras no iepriekšējo mācību gadu rezultātiem. Var secināt, ka attālinātais 

mācību modelis  būtiski nav ietekmējis mācību sasniegumu rezultātus ikdienā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


