
ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

1 
 

 
Aizkraukles novada pašvaldība 

 

KOKNESES MŪZIKAS SKOLA 
Izglītības iestādes reģ.nr.4576902256 

Lāčplēša iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113 

Tālr. 29856079, e-pasts mu_koknese@inbox..lv  

 

Koknesē 

 

 

Kokneses Mūzikas skola 

pašnovērtējuma ziņojums 
 
 

Aizkraukles novada Koknesē 

(vieta, datums) 

 

 

 

Publiskojamā daļa 
 

 

 

 

 

 
SASKAŅOTS 

Aizkraukles novada  

Izglītības pārvaldes vadītāja 

_______________S.Kļaviņa 

 

 

 
2022 

mailto:mu_koknese@inbox..lv


ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

2 
 

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 

 

Klavierspēle 20V212011 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

Aizkraukles 

novads, LV-5113 

P-15515 23.05.2017. 18 18 

Akordeona spēle 20V212011 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

Aizkraukles 

novads, LV-5113 

P-15516 23.05.2017. 13 13 

Vijoles spēle 20V212021 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

Aizkraukles 

novads, LV-5113 

P-15517 23.05.2017. 12 10 

Flautas spēle 20V212031 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

Aizkraukles 

novads, LV-5113 

P-15518 23.05.2017. 9 9 

Saksofona spēle 20V212031 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

Aizkraukles 

novads, LV-5113 

P-15519 23.05.2017. 3 3 

Eifonija spēle 20V212031 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

Aizkraukles 

novads, LV-5113 

P-15523 23.05.2017. 2 2 

Kora klase 20V212061 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

P-15524 23.05.2017. 4 4 
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Aizkraukles 

novads, LV-5113 

Kultūrizglītība.Mūzik

a. Citas mūzikas 

programmas. 

Instrumenta spēle 

AKO19999 Lāčplēša iela 7, 

Kokneses, 

Aizkraukles 

novads, LV-5113 

  14 14 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1.  2021./2022. m.g. divi audzēkņi pārtrauca mācības dzīvesvietas maiņas 

iemesla dēļ.  

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK 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.) 

1 Izglītības iestāde nodrošināta 

ar pedagogiem, bet 

klavierspēles skolotāja nāves 

iemesls bija nopietns 

izaicinājums mācību procesa 

nodrošināšanā.  

 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

 Skolā atbalsta personāla nav. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Veidot radošu , profesionālu un konkurētspējīgu vidi. 

Kokneses Mūzikas skola - novada kultūras vērtību saglabātāja un jaunu tradīciju 

veidotāja.  

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Iestāde, kurā ikviens ir piederīgs radošam 

procesam un izaicinājumiem, kura mainās līdzi laikam un turpina tradīcijas 

laikmetīgā garā, cienot esošo un liekot tām pārtapt par jaunajai paaudzei interesantu 

un kopjamu.  

“Esmu vērtība sabiedrībā”. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

• Radošas, vispusīgas, garīgas un harmoniskas personības veidošana 
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• Audzēkņu sagatavošana dažādiem ar mūziku saistītiem kolektīviem – kori, 

orķestri, kapelas 

• Atbalstīt audzēkņus, kuri mērķtiecīgi vēršas mūzikas un mūzikas pedagoģijas 

studiju virzienā 

• Izglītotu mūzikas klausītāju sagatavošana. 

 

 

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 

Nr.1 Divu starptautisku 

konkursu organizēšana 

a) kvalitatīvi  

Konkursā dalībnieku 

robežas tiek paplašinātas. 

Uzdevums sasniegts.  

Konkursa nolikums tika ievietots LNKC 

mājas lapā, izsūtīts sadarbības 

partneriem ārzemēs. Žūrijas locekļi tika 

mērķtiecīgi meklēti un uzrunāti. Tika 

samontētas filmas , lai žūrijai būtu ērtāk 

klausīties, viņu ērtājā laikā un dienā. 

 b) kvantitatīvi 

Noorganizēti 2 

starptautiskie konkursi - 

pianistiem un 

akordeonistiem attālināti. 

Uzdevumi sasniegti. 

 Daudz dalībnieku, jo attālinātā forma 

dod iespējas konkursā piedalīties 

ikvienam, ekonomējot naudu un laiku. 

Nr.2 Labās prakses 

pārnese metodiskajos 

pasākumos, kursos un 

meistarklasēs 

a) kvalitatīvi 

Skolotāji organizēja 

koncertus, vecāku 

sapulces, bija žūrijas 

locekļi konkursos, 

gatavoja audzēkņus 

konkursiem. 

Uzdevumi sasniegti. 

 Neskatoties uz dažādiem Covid 

ierobežojumiem, pedagogi radoši 

darbojās – organizēja vecāku sapulces 

specialitātēs, organizēja un vadīja 

koncertus klausītājiem ne tikai skolā, 

bet arī Rīgā sv. Pētera baznīcā, 

organizēja vasaras plenērus 

akordeonistiem, ir augsti sasniegumi 

konkursos. 

 b) kvantitatīvi 

Tika organizēts koncerts, 

kurā muzicēja interešu 

izglītības  audzēkņi. 

Muzicēja 2 skolotāji rādot 

pozitīvo piemēru.  

Uzdevumi sasniegti. 

Interešu izglītības audzēkņiem kā 

klausītāji tika uzaicināti viņu vecāki un 

viņu skolotājas un  grupiņas biedri. Arī 

bērnudārza izlaidumā kā muzikālais 

noformējums muzicēja interešu 

izglītības audzēkņi. 

 

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

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

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi 

(Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav 

sasniegts) un komentārs 

Nr.1 

Uzlabot saziņu ar 

vecākiem, padarot 

mācību darbu vēl 

efektīvāku 

a) kvalitatīvi 

Uzlabosies vecāku un audzēkņu 

informētība par mācību procesa 

norisi un rezultātiem. 

Uzdevums sasniegts. 

Audzēkņi seko notikumiem 

skolas dzīvē. 

 b) kvantitatīvi 

visi pedagogi apguvuši e-klases 

lietotāja prasmes. 

Uzdevums sasniegts. 

Vismaz 70% vecāku seko e 

klases informācijai. 

Nr.2 

Skolas pašvērtēšanā un 

attīstības plānošanā tiek 

iesaistīti visi skolas 

pedagogi un darbinieki 

a) kvalitatīvi 

Pedagogi iesniedz pašvērtējumus, 

audzēkņi un viņu vecāki iesaistās 

anketēšanā. 

Uzdevums sasniegts. 

Pedagoģiskajās sēdēs un 

metodiskajās sanāksmēs regulāri 

tiek pārskatīti un uzstādīti 

attiecīgās situācijas mērķi. 

 b) kvantitatīvi 

Plānot un īstenot jaunu 

kompetenču prasmju un zināšanu 

ieguvi, lai veicinātu personāla 

vispusīgu attīstību izglītības 

iestādes mērķu sasniegšanai. 

Uzdevums sasniegts. 

Pedagogi apmeklē profesionālās 

pilnveides kursus. Aktualizē 

mācību programmas. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas darba attīstības plānošanas darbība tiek 

saskaņota ar skolas darbībā iesaistītajām 

pusēm – dibinātājs, pedagogi, vecāki, 

audzēkņi. 

Pilnveidot darbību tā, lai visas iesaistītās puses 

sadarbotos. 

Tiek organizēti pasākumi valsts un 

starptautiskā mērogā. 

Turpināt organizēt divus starptautiskos 

konkursus – XVII Klaviermūzikas konkurss – 

attālināti, IV akordeonistu konkurss – attālināti, 

vasaras akordeonistu plenērus, Akordeona 

dienas, kora koncertus. 

Pedagogi vada stundas gan klātienē, gan 

attālināti. Pedagogi audzēkņus sagatavo 

dažādiem attālināti un klātienes 

organizētajiem pasākumiem – ieskaitēm, 

Turpināt veicināt konkurētspējīgas aktivitātes, 

popularizēt Koknesi un Aizkraukles novadu. 
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mācību koncertiem, konkursiem, festivāliem, 

koncertiem, meistarklasēm, vasaras plenēriem 

Latvijā un starptautiskajā mērogā ( skatīt 6.1. 

punktu) 

Aktīva, cieša un skolotāju personiska 

iesaistīšanās sadarbībā ar vecākiem – 

telefoniski,  veic saraksti īsziņās, e-pastā un E-

klasē, regulāri un savlaicīgi informē par 

mācību sasniegumiem, visām niansēm un 

pārmaiņām skolas darbā. 

Turpināt vairāk iesaistīt vecākus un veicināt 

aktīvāku viņu iesaisti mācību procesā 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā mācās audzēkņi  - pirmsskolas vecuma 

bērni un skolas vecuma bērni un jaunieši. Ir 

audzēkņi, kuri dzīvo Bebros, Iršos, Meņģelē, 

Klintainē, Kaplavā un Rīgā. Braucēju - 

audzēkņu stundu saraksts tiek pielāgots 

sabiedriskā  transporta sarakstam un vecāku 

izvadāšanas iespējām. 

Turpināt nodrošināt profesionālās izglītības 

iespējas audzēkņiem no dažādām novada 

vietām un ārpusnovada dzīvojošajiem, lai 

profesionālās ievirzes izglītība būtu pieejama 

ikvienam interesentam. 

Direktore velta lielu resursu izglītības iestādes 

organizācijas kultūras attīstībā, kas balstīta uz 

cieņpilnu attiecību veidošanu starp 

audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem. 

Uzturēt pozitīvu mikroklimatu. Padziļināt 

zināšanas par psihoemocionālo noturību 

stresa situācijā. 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi,  

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, dažādi 

drošības noteikumi, kuri paredz vienlīdzīgas 

iespējas mācīties skolā audzēkņiem ar 

dažādiem dabas dotumiem, finansiālajām 

iespējām. 

Turpināt padziļināt pedagoģiskās un 

metodiskās zināšanas darbā ar jebkuru 

audzēkni, kurš mācās mūsu Skolā. 

Pamatojoties uz skolā veiktajām aptaujām, 

audzēkņi zina kā rīkoties gadījumos, ja viņiem 

dara pāri, vai notiek emocionālā vardarbība 

Turpināt skolā veikt aptaujas, specialitātes 

pedagogiem -  klašu audzinātājiem veikt 

pārrunas ar saviem audzēkņiem 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas direktore, pedagogi un saimnieciskais 

personāls ir jebkurā laikā sasniedzami, spēj 

reaģēt uz dažādām situācijām ikdienas darba 

procesā, spēj pieņemt loģiskus lēmumus 

Turpināt pilnveidot un saglabāt konstruktīvu, 

pozitīvu pieeju dažādu situāciju risināšanā  
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Ieviestā Skolvadības sistēmā E-klase ir ātra un 

efektīva mācību procesa sastāvdaļa. Audzēkņi 

attālinātājā mācību procesā piedalījās E-

klases video saziņā grupu stundās, iepazīstas 

ar uzdoto, stundā paveikto. Vecāki informē 

par kavējumiem. Direktore ievieto aktuālo 

informāciju. 

Turpināt efektīvāk izmantot Skolavadības 

sistēmu E-klase. 

Izstrādāta kārtība kā Skolas telpās var ienākt 

un uzturēties audzēkņu vecāki. Skola ir 

atvērta no rīta pirms vecāku darba laika, lai 

atnestu instrumentus, mapes, svētku drēbes 

u.c. 

Turpināt sadarbību ar vecākiem un attīstīt 

mācību procesa pieejamību jebkuram 

audzēknim 

Skolā mācās gan pirmsskolas vecuma bērni, 

gan skolas vecuma bērni un jaunieši. 

Skaidrot un popularizēt mūzikas instrumenta 

apguves prasmju nozīmi un mūzikas skolas 

nozīmi cilvēka intelektuālajā un vispārējā 

attīstībā. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā darbojas iekšējās kārtības un drošības 

noteikumi, kas paredz labvēlīgu mikroklimatu 

jebkuram audzēknim, darbiniekam un 

vecākiem. Ienākot skolā pie ziņojuma dēļa ir 

telefona numuri, kur zvanīt ārkārtas situācijas 

gadījumā, skolas mājas lapā 

www.koknesesmuzikasskola.lv ir pieejams 

Skolas direktores un  dežurantes telefona 

numuri. 

Turpināt pilnveidot skolas iekšējos 

normatīvos aktus, atbilstoši ārējo normatīvu 

versijām, notikumiem valstī un skolas 

attīstības stratēģijai 

Direktore ir pozitīvi vērsta dažādu, pēkšņu 

jautājumu risināšanā starp kolēģiem, 

audzēkņiem, vecākiem,  

Padziļināt zināšanas par līderības stratēģijām 

un taktikām, meklēt inovatīvus risinājumus, 

veikt pieredzes apmaiņu veiksmīgās skolās. 

Demokrātiska pieeja dažādu jautājumu 

risināšanā, rada ieguldījumu Skolas kolektīva 

saliedēšanā un motivēšanā, komandas 

stiprināšanā. 

Turpināt iesniegt ikgadējos pedagogu 

pašvērtējumus, veikt anketas vecākiem un 

audzēkņiem. 

Skolā jebkuram audzēknim, neatkarīgi no 

vecuma ir piederības sajūta, viņi šeit jūtas 

labi, lepojas, ka ir akordeonistu orķestra, kora, 

flautu ansambļu dalībnieki. Muzicējot 

kolektīvā, piedaloties dažādos pasākumos, 

audzēkņiem rodas interese un pieredze par 

Turpināt radīt iespējas darboties dažādos 

kolektīvās muzicēšanas formās 

http://www.koknesesmuzikasskola.lv/
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iespējām, kuras viņiem sniedz mūzikas skolas 

izglītība, vairāk saliedē vienu ar otru. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skola atrodas vienā ēkā kopā ar PII 

“Gundega”, mācību process tiek organizēts 

respektējot bērnudārza mācību procesu.  

Atvērta komunikācija, produktīva sadarbība 

ar iestādes dibinātāju par skolas budžeta 

plānošanu un iespējām. 

Uzturēt līdzšinējo sadarbības kvalitāti 

Skolā ir 6 datori – 2 skolotāju istabā, 1 – 

solfedžo klasē, 1 -mūzikas literatūras klasē, 1 

– direktora kabinetā, 1- pūšaminstrumentu 

klasē. Skolotāju istabā ir digitālā tāfele un 

projektors. 

Iespēju robežās par budžeta naudu uzlabot 

esošo datoru darbību un  iegādāties jaunus 

datorus.  

Skolas mājas lapā 

www.koknesesmuzikasskola.lv informācija 

nepārtraukti tiek papildināta 

Turpināt pilnveidot informāciju skolas mājas 

lapā 

Skolas audzēkņi darbojas skolas un Kokneses 

novada kolektīvos – novada pūtēju orķestrī, 

novada sieviešu korī “ Anima”. Skolas 

kolektīvās muzicēšanas stundām tiek rūpīgi 

atlasīts interesants un daudzveidīgs 

repertuārs, lai audzēkņus ieinteresētu, lai tas 

sasniegtu ikvienu klausītāju un apmierinātu 

jebkuru muzikālo gaumi. 

Turpināt rosināt audzēkņus radošai darbībai 

savas skolas un novada kultūras dzīvē. 

Stundu saraksts vienmēr tiek saskaņots ar 

audzēkņiem, iespēju robežās tiek ievērots 

sabiedriskā maršruta transporta saraksts 

audzēkņiem -  braucējiem un vecāku 

izvadāšanas iespējas. 

Iespēju robežās radīt pieejamas profesionālās 

izglītības iespējas audzēkņiem, kuri izmanto 

sabiedrisko transportu, vai dzīvo tālāk no 

Skolas. 

2021./2022.m.g.ar  Kultūrkapitāla fonda 

atbalstu skola iegādājās piccolo flautu, 2. 

klavierkrēslus un nošu pulti 

Turpināt katru gadu piedalīties KKF projektos  

 

 

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

 

4.1. Ar Valsts Kultūrkapitaļa fonda projekta atbalstu skolā iegādāta piccolo flauta, 2 

klavierkrēsli un nošu pults; 

4.2. Interešu izglītības audzēkņu koncerts kopā ar skolotājiem; 

http://www.koknesesmuzikasskola.lv/
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4.3. “ Akordeona dienas 2022” 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

2021./2022. mācību gadā nav noslēgtu līgumu. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

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

 

Skolas audzināšanas darba plāns balstīts uz valsts politiku izglītībā un kultūrizglītībā, 

sekmējot audzēkņu dzīves prasmju un līdzatbildības attīstību personīgās karjeras 

izaugsmē, uzsverot ģimenes lomu sadarbībā ar skolu vienotu vērtību apzināšanā un 

iedzīvināšanā. 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

Attālināto mācību un ierobežojumu dēļ audzināšanas plānu 2021./2022.m.g. varēja 

īstenot nosacīti. Par galveno prioritāti izvērtās emocionāli silta, ieinteresēta 

saskarsme, lai audzēkņi nezaudētu savu piederības sajūtu skolai, vēlmi turpināt 

mācīties mūzikas skolā, un iepriekšiegūtās prasmes, zināšanas un tikumus. 

Vienlaicīgi būtiski pilnveidojās audzēkņu atbildības izjūta, patstāvība, pašdisciplīna 

un paškontrole, kas ļāva sekmīgi izturēt ārkārtējās situācijas diktētos noteikumus. 

 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1 Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 

1. XVI Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un 

klavierduetu konkurss 2021. gada no 2.-4. decembrim 

Rīko: Kokneses Mūzikas skola 

A grupa R. L. Diploms 18.66 punkti 

B grupa R. C. III vieta 20.33 punkti 

C grupa A. N. Diploms 19 punkti 

Ped. J. Bumbišs, S. Selga, I. Makareni 

2. II Starptautiskais jauno pianistu konkurss “ Ziemassvētku klavieres” 2022. gada 

28. janvārī Tverskas apgabalā, Konakovskas rajonā (Krievijā) 

Rīko: Redkino bērnu mūzikas skola 

I grupa – K.K. II pakāpes laureāta diploms, R.K. III pakāpes laureāta diploms 
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III grupa A. N. I pakāpes speciālais laureāta diploms 

Ansambļa kategorijā I grupā K.K. un R.K. II pakāpes laureāta diploms 

Ped. I. Makareni 

 

IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 

1. Projekts “Sveiks, kaimiņ!” Jaunatnes gada balva 2021 nominācijā “Kopā 

sauciens” Kokneses Mūzikas skolas mācību orķestrim ( Jauniešu grupas 

ilgtermiņa sadarbības veidošana starp novadiem vietēja vai starptautiska līmeņa 

projektu ietvaros, kurā tika iesaistīti maksimāli daudz jaunieši no Aizkraukles, 

Jaunjelgavas, Kokneses, neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem 2021. gada 14. 

oktobrī 

Rīko: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 

2. Starptautiskais tautas instrumentu spēles solistu un kolektīvās muzicēšanas 

konkurss “ Musica Del Mondo” 2022. gada no 28. janvāra līdz 2  februārim 

Kazaņā, Tatarstānā Krievijā 

Rīko:Starptautiskais mākslas centrs “Atslēga uz panākumiem” 

R. Š. II pakāpes laureāta diploms 8,00 punkti 

Akordeonistu mācību orķestris  II pakāpes laureāta diploms 8,75 punkti 

Ped. K. Vancāne 

 

3. III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās 

muzicēšanas konkurss Koknesē 2022. gada no 24.-26. februārim 

Rīko: Kokneses Mūzikas skola 

I grupa R.Š. I vieta, V grupa E.B. III grupa, VI grupa Akordeonistu mācību 

orķestris I vieta 

ped. K. Vancāne 

 

4. XIX Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene – 2022” 2022. gada 

no 8.- 11. aprīlim 

Rīko: Naujenes Mūzikas un mākslas skola 

2.klase R.Š. 18.98 punkti III vieta, 7.klase E.B. 17.91 punkts Diploms 

Ped. K. Vancāne 

 

5. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna 

interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī 
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IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 

1. Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss 

Madonā 2022. gada 11.,12. martā 

Rīko: Madonas Mūzikas skola 

R. Ķ. 18,66 punkti, Atzinības raksts 

Ped. un KCM Dz. Beitāns 

 

2. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna 

interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī. 

 

IP Pūšaminstrumentu spēle 

1. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles – solistu konkurss “RITMI DELL` 

ARIA” Kazaņā ( Tatarstānā) 2021. gada no 26.-30 novembrim 

Rīko: Starptautiskais mākslas centrs “Atslēga uz panākumiem” 

A. F. ( 9-10 gadu kategorijā) III pakāpes laureāta diploms 

Ped. K. Antonova, KCM S. Selga 

 

2. London Classical Music competition konkurss divās kārtās 2021. gada  

30. decembrī un 2022. gada 20.-25. februārim 

A.F. Īpašā žūrijas atzinības balva 

Ped. K. Antonova, KCM S. Selga 

 

3. V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “ Naujene 

Wind 2022” 2022. gada no 24.-28. februārim 

Rīko: Naujenes Mūzikas un mākslas skola 

L.V. 2. grupa II vieta 

Ped. G. Ermiča, KCM I. Makareni 

 

4. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna 

interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī 

 

IP Vokālā mūzika – kora klase 

1. Rudenāju svētki Koknesē 2021. gada 25. septembrī 

Rīko: Kokneses Tūrisma centrs 

Vecāko klašu koris 

Ped. L. Kamzole – Gagaine 

2. Projekts “Daugavas dziesmas” ieraksts 2022. gada 23. maijā  
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Rīko: Aizkraukles novada vidusskola 

Vecāko klašu koris 

Ped. L. Kamzole – Gagaine 

 

Skolas rīkotie pasākumi 

1. Vasaras plenērs akordeona klases audzēkņiem ( ped. K. Vancāne, I.Bērziņa) 

2021. gada 2.-7. augusts. 

2. Starptautiskais jauniešu kompetenču izglītības instrumentālo ansambļu mūzikas 

konkurss “Ad libitum” III kārta Klaipēdā, ko organizē Klaipēdas kultūras un 

izglītības centrs I. Bērziņa žūrijas loceklis 2021. gada 30. oktobrī 

3. XVI Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un 

klavierduetu konkurss 2021. gada no 2.-4. decembrim 

 

4. III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās 

muzicēšanas konkurss 2022. gada 24.-25. februāris. 

 

5. Kokneses Mūzikas skolas pedagogu K. Vancānes, K. Antonovas un Dz. Beitāna 

interešu izglītības audzēkņu koncerts 2022. gada 28. aprīlī 

 

 

7.2. Valsts konkursi 2021./2022.m.g. nenotiek. 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās: 

7.3.1. Radošu, ieinteresētu un profesionālu pedagogu darbības rezultātā, audzēkņi 

sasnieguši viņiem izvirzītos mērķus; 

7.3.2. Mācību process tiek organizēts tā, lai audzēkņi nepārtraukti pilnveidotos, veidotu 

noturīgu garīgo vērtību sistēmu, attīstītu spējas pielāgoties mainīgajai pasaulei, 

sasaistītu savas muzicēšanas prasmes ar dzīvi. 

 

       


